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KVALITETSSYSTEM 

Innledning 

Kvalitet i alle ledd 

Kvalitet i alle ledd, det er et av våre mål. Som et viktig ledd i å nå dette har vi et 

kvalitetssikringssystem. Det skal sørge for gode rutiner i alle deler av skolevirksomheten. 

Kvalitetssikringssystemet setter noen standarder og gir retningslinjer for driften. Dette 

verktøyet gir mulighet til å evaluere og justere skoledriften slik at den til enhver tid er best 

mulig. 

 

Kvalitetssikringssystemets hensikt er:   

 å sikre at utdanningsvirksomheten, lærings- og studiemiljøet holder høy kvalitet 

 å sikre utdanningens relevans i forhold til yrkesfeltet 

 å sikre en stadig bedre kvalitetsutvikling 

 å dokumentere om kvalitetssikringsarbeidet er tilfredsstillende og avdekker sviktende 

kvalitet 

 å sikre kontinuerlige forbedringer av systemet 

 å sikre et kvalitetssikringssystem som er brukerorientert og bidrar til selvinnsikt og 

delaktighet hos involverte parter 

 

Oppbygningen av Studieakademiets kvalitetssikringssystem (KSS) 

Studieakademiet har ni områder der vi fokuserer på kvalitet for studentenes læring. Områdene 

er valgt ut ifra ønsket om å framheve våre satsningsområder for både elever, studenter og 

ansatte. Hvert av fokusområdene har et hovedmål og er delt inn i flere kvalitetsmål. Den 

detaljerte beskrivelsen av fokusområdene, kvalitetsmål og tiltak utgjør den operative delen av 

KSS. 
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Studieakademiets fokusområder 

 Studietilbud 

 Studieveiledning 

 Akademiske ressurser 

 Studieadministrative tjenester 

 Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging 

 Studentvelferd og Studieakademiet Pluss 

 Styring og kontroll 

 Studentrådet 

 

Revisjon 
Kvalitetssikringssystemet ved Studieakademiet er et dynamisk system under stadig 

bearbeidelse og utvikling. Det revideres ved behov i tillegg til regelmessig revisjon av 

systemet. Hvert tiltak har et versjonsnummer med følgende format: ##-## som angir hvilken 

versjon av tiltaket det er: De to første sifrene viser til årstall for siste revisjon, mens de to siste 

sifrene angir hvilket møte i Kvalitetsutvalget revisjonen ble vedtatt. 

Fase 

Hvert tiltak er angitt med en kode, som viser hvilken fase tiltaket er i: 

A = aktivt (tiltaket er operasjonalisert) 

U = under bearbeidelse (tiltaket blir aktivt forberedt og er KUart i funksjon) 

P = planlagt (tiltaket er fortsatt på planleggingsstadiet) 

 

Vi ønsker å ivareta de gode dialogene og møteplassene mellom ansatte og elever, studenter, 

men også å utvikle de mer formelle strukturene og tiltakene som er nødvendige i et 

kvalitetssikringssystem. 

Evalueringsarbeidet vil ta utgangspunkt både i det som framkommer i dialoger og skriftlige 

tilbakemeldinger. Størstedelen av evalueringsarbeidet vil være basert på systematisk og 

målrettet innsamling av data, enten dialogisk eller periodisk. 

Oppdatering og vedlikehold av KSS 
Det overordnede ansvaret for oppdatering og vedlikehold av KSS ligger hos rektor og 

Kvalitetsutvalget (KU). KSS skal kontinuerlig kvalitetssikres av KU og det vil i tillegg 

gjennomføres periodiske systemrevisjoner. KU har ansvar for at KSS kvalitetssikres ved at 

dårlig fungerende sider ved systemet avdekkes og at tiltak til systemforbedringer initieres. 

Kunnskapsdepartementet har videredelegert ansvar for ekstern systemrevisjon i tilknytning til 

institusjonsevaluering. 

 

http://www.ansgarhogskole.no/studietilbud
http://www.ansgarhogskole.no/2-studieveiledning
http://www.ansgarhogskole.no/3-akademiske-ressurser-og-forskning--
http://www.ansgarhogskole.no/4-studieadministrative-tjenester--
http://www.ansgarhogskole.no/6-fysisk-leringsmiljo-og-universell-tilrettelegging--
http://www.ansgarhogskole.no/7-studentvelferd-og-ansgar-pluss--
http://www.ansgarhogskole.no/8-styring-og-kontroll
http://www.ansgarhogskole.no/8-styring-og-kontroll
http://www.ansgarhogskole.no/9-studentradet


 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

Ansvarsfordeling 
Hver leder har ansvar for evalueringsarbeidet tilknyttet sitt daglige ansvarsområde. 

Styret 

 Påser at Studieakademiets utdanning holder høy kvalitet. 

 Godkjenner Studieakademiets kvalitetssikringssystem. 

Rektor 

 Sørge for at Studieakademiets utdanning og studieadministrasjon holder høy kvalitet. 

 Møter i Kvalitetsutvalget. 

 Sørger for at Studieakademiet har og utvikler kvalitetssikringssystemer for 

virksomheten. 

Kvalitetsutvalget 

 Ansvarlig organ for kvalitetssikring. 

 Utvikler, vedlikeholder og godkjenner systemer og tiltak for kvalitetssikring av 

utdanningsaktiviteter på alle nivå. 

 Sørger for at Studieakademiets utdanning utvikles og evalueres i tråd med 

Studieakademiets strategiske planer. 

Læringsmiljøutvalget 

 Ansvarlig organ for kvalitetssikirng av det psykiske og fysiske læringsmiljø 

 Utvikler og vedlikeholder de fysiske fasilitetene for skoledriften 

 Utvikler og sikrer et godt studentmiljø 

 Utvikler og sikrer rom for menneskelig og åndelig utvikling 

Avdelingsledere 

 Utvikler, vedlikeholder og gir tilrådning om godkjenning av systemer og tiltak for 

kvalitetssikring av utdanningsaktiviteter innenfor sitt institutt. 

 Møter i Studienemda. 

Studieakademiets lærere 

 Bistår avdelingsledere i arbeidet med implementering og utvikling av KSS. 

 Gjennomfører evaluering av fag- og fag- og emner og fag. 

 Bistår avdelingsledere i evaluering og revisjon av fag- og fag- og emner og fag. 

Studenter 

 Gjør bruk av tilbakemeldingsrutinene KSS legger opp til og bidrar i konstruktiv dialog 

om undervisnings-, lærings- og evalueringsaktiviteter. 

 Deltar i fag- og fag- og emne-, fag- og programevalueringer. 
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 Bidrar aktivt i studentdemokratiet. 

Innhenting av kvalitetssikringsdata 
Studieakademiet er foreløpig en liten institusjon som tradisjonelt og har som mål å skape et 

tett og nært forhold mellom elever, studenter og ansatte. Studieakademiet ønsker at nærhet og 

dialog i det daglige skal være et særpreg ved miljøet i framtiden. Likevel er det nødvendig 

med et kvalitetsarbeid som også innhenter data ved systematisk dokumentasjon, både løpende 

og periodisk. Kvalitet kan best utvikles ved at Studieakademiets virksomhet dokumenteres, at 

det som dokumenteres rapporteres videre og at det eventuelt besluttes vedtak om nødvendige 

endringer, som deretter gjennomføres. 

Kvalitetsdatabase 
Det skal utvikles en IKT-basert kvalitetsdatabase under ledelse av rektor, hvor rapporter og 

innsamlet data skal registreres og arkiveres. Her inngår alt datamateriale, som f.eks. 

studentundersøkelser og fag- og fag- og emne- og fagevalueringer, og alle rapporter som 

genereres i tilknytning til kvalitetsarbeidet. Dokumentasjonen skal være en ressurs for 

kontinuerlig forbedringspotensial, og kvalitetsdatabasen skal brukes til et kritisk tilbakeblikk 

på utviklingen av KSS. Kvalitetsdatabasen skal være tilgjengelig både for elever, studenter og 

ansatte, og er av den grunn plassert på læringsplattformen NEOLMS. 

Studenten 
Kvaliteten på studentens utvikling er nært knyttet til studentens eget arbeid. Læring og 

selvutvikling skjer i et nært samspill mellom individ og fellesskap. Det er viktig at studenten 

trives i studiemiljøet. Her har alle ansatte et ansvar å ivareta, samtidig som studenten selv må 

ta ansvar for egen læring og en positiv og inkluderende holdning i møte med medelever, 

studenter. All undervisning og veiledning vil ha som siktemål å utvikle studentens ansvar for 

egen læring og eget studiearbeid.  

Alle studenter vil også få tilbud om en utdannings-coach, som vil følge eleven opp med 

personlig kontakt en gang per uke. Coachen skal være en av elevens lærere, og fungerer som 

en kontaktlærer med utvidet omsorg.  

Det er forventet at hvert fag har innleveringer hver 14. dag. Alle innleveringer skal vurderes 

og skal innholde framovermelding til eleven, om hva som er bra med innleveringen, men også 

med hva som kan jobbes med videre for å øke både kunnskap, ferdigheter og kompetanse i 

faget. Sammen med sin coach, skal eleven sette seg egne mål for utdanningen, herunder 

ønsket/forventet resultat, tidsbruk, periodemål (uke, måned, neste prøve, neste innlevering…). 

Coachen vil også arbeide med å motivere eleven til å oppfylle de forventningene som 
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Studieakademiet har til hver enkelt av sine elever/studenter. Studenten skal skrive en kort 

logg for møtene med sin coach, samtidig som denne loggen avslutningsvis skal være en del av 

grunnlaget for studieevalueringen etter eksamen er gjennomført. Denne studieevalueringen 

danner videre grunnlag for evalueringen av faget som helhet og er et svært viktig bidrag i 

kvalietetssikringsarbeidet for neste skoleår. 

 

Studentmedvirkning 
Studentene skal være representert i alle faste vedtaksberettigede organer ved Studieakademiet, 

som per i dag er begrenset til Kvalitetsutvalget og skolens styre. Studentene skal være aktive 

deltagere i utviklingen av KSS. 

Kvalitetsarbeidet gjennom skoleåret 
Den årlige syklusen i kvalitetsarbeidet ved Studieakademiet består i en rekke evalueringer på 

ulike områder, som i sin tur gir data til årsrapporter fra blant annet avdelingsledere, rektor, 

administrasjonsleder med flere. Årsrapportene samles i Kvalitetsutvalgets årsrapport om 

studiekvalitet og inngår i grunnlaget for endring og fag i strategitenkning og 

virksomhetsplaner. Kvalitetsutvalgets årsrapport om studiekvalitet legges fram for og 

behandles av skolens styre. 

Rapportering og revisjon 
Kvalitetsutvalget gjør endringer i kvalitetsmål og tiltak ved behov. Revisjon av hele planen 

skjer periodisk. Rektor påser at KSS følges i det daglige arbeidet ved Studieakademiet. 

Rapportering skjer i henhold til bestemmelsene i de detaljerte beskrivelsene av det enkelte 

tiltak. Det forutsettes at rapporteringen skjer uten ugrunnet opphold og med forslag til 

hvordan avvik skal fjernes i framtidig virksomhet. 

Tilgjengelighet til KSS 
Den til enhver tid gjeldende versjon av KSS skal ligge på Studieakademiets nettsider. 

Dessuten skal alt datamateriale og alle rapporter, som generes i tilknytning til evalueringer og 

arbeid med årsrapporter, være tilgjengelige for elever, studenter og ansatte i 

kvalitetsdatabasen. Unntatt her er personopplysninger. 



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

1. Studietilbud – ansvar og frister 

Kvalitetsområde/tiltak Status Ansvarlig Frister 

1. STUDIETILBUD       

1.1 Forskrifter og regelverk       

1.1.1 Evaluering og revisjon av Studieakademiets forskrifter og 

annet regelverk A Leder av KU Hvert 3. år 

1.2 Studietilbud       

1.2.1 Evaluering av studietilbudet P 

Avd.ledere og 

rektor 1. febr. 

1.2.2. Studentevaluering av studieprogram P Avd.ledere 15. juni 

1.2.3 Studentevaluering av fag- og fag- og emnekombinasjoner A Avd.ledere 

Etter plan fra 

KU 

1.2.3.2 Studentevaluering av fag- og fag- og emner og fag A Underviser Etter underv. 

1.2.4 Student og fag- og fag- og emneansvarlig lærers felles 

evaluering av fag og fag- og fag- og emne A 

Fag- og fag- og 

emneansvarlig 

lærer  Etter underv. 

1.2.4.1 Evalueringsskjema for muntlig evaluering fra student og 

fag- og fag- og emneansvarlig        

1.2.5 Avdelingslederes årsrapport A Avd.ledere 15. juni 

1.3 Studieoppstart       

1.3.1 Studentevaluering av oppstart, mottak og integrering i 

skole- og fagmiljø A Adm.leder 1. okt. 

1.4 Vurdering av studentenes læring       

1.4.1 Studentevaluering av vurderingsopplegget A Avd.ledere Etter underv. 

1.4.2 Årlig evaluering av avlagte eksamener og karakterfordeling 

– hvis mulig innhenting av slike resultater A 

Avd.ledere og 

rektor 1. mars 

1.4.3 Semesteranalyse av studentdata fra rapportering A 

Avd.ledere og 

rektor 

1. nov & 1. 

mars 

1.5 Faglig kvalitet på kandidater        

1.5.1 Spørreundersøkelse blant tidligere studenter og 

arbeidsgivere A Adm.leder  Hvert 3. år 

1.6 NEOLMS     

1.6.1 Evaluering av instrukser og opplæring i NEOLMS A Adm. NEOLMS 15. juni 
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Status: A = Aktivt tiltak; P = Passivt tiltak 

1 Studietilbud – kapittelbeskrivelse 

Mål for området:  

Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte og baseres på offentlig godkjente 

læreplaner, holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede studenter for arbeid og tjeneste 

innen samfunnslivet generelt 

Overordnet ansvar: Kvalitetsutvalget 

1.1 Forskrifter og regelverk  

Kvalitetsmål: 

Studieakademiet skal ha forskrifter og et regelverk som avklarer standarder og rutiner for opptak, 

studier og eksamen 

Tiltak: 

1.1.1 Evaluering og revisjon av Studieakademiets forskrifter og annet regelverk 

Operativt ansvar: Leder av Kvalitetsutvalget 

1.2 Studietilbud  

Kvalitetsmål: 

Studieakademiet skal tilby og utvikle studier som holder et høyt faglig og pedagogisk nivå og som er 

relevant for arbeid innen samfunnslivet generelt 

Tiltak: 

1.2.1 Evaluering av studietilbudet 

Operativt ansvar: Avd.lederne og rektor 

1.2.2 Studentevalueringer av studieprogram 

Operativt ansvar: Avd.ledere 

1.2.3 Studentevaluering av fag- og fag- og emnekombinasjoner 

Operativt ansvar: Avd.ledere 

1.2.3.1 Studentevalueringer av fag- og fag- og emner og fag 

Operativt ansvar: Fag- og fag- og emneansvarlig lærer (i samarbeid med eventuelle faglærere) 

1.2.4 Student og fag- og fag- og emneansvarlig lærers felles evaluering av fag og fag- og fag- og 
emne 

Operativt ansvar: Fag- og fag- og emneansvarlig lærer (i samarbeid med eventuelle faglærere) 

1.2.5 Avdelingsleders årsrapport 

Operativt ansvar: Avd.ledere 
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1.3 Studieoppstart 

Kvalitetsmål:  

Studentene skal føle seg velkomne og bli raskt kjent med Studieakademiet, medstudentene og de 

ansatte. Studentene skal raskt kunne skaffe seg forståelse for studieprogrammets læringsmål og bli 

motivert til å arbeide mot målene. Her er utdannings-coachen en sentral person. 

Tiltak: 

1.3.1 Studentevaluering av oppstartsuke, mottak og integrering i skole- og fagmiljø 

Operativt ansvar: Markedsleder 

1.4 Vurdering av studentenes læring 

Kvalitetsmål:  

Studentene skal få tilbakemeldinger og vurdering underveis, sluttvurderinger (prøveeksamen og 

framovermeldinger) 

Tiltak: 

1.4.1 Studentevaluering av vurderingsopplegget 

Operativt ansvar: Fag- og fag- og emneansvarlig lærer 

1.4.2 Årlig evaluering av avlagte prøveeksamener og karakterfordeling 

Operativt ansvarlig: Rektor 

1.4.3 Årlig analyse av studieprogresjon og gjennomføring 

Operativt ansvar: Rektor 

  

1.5 Faglig kvalitet på elever og studenter  

Kvalitetsmål:  

Studieakademiets studier skal gi relevant kompetanse for arbeids- og samfunnsliv samt fremme 

yrkesetiske holdninger. Elever og studenter skal ha de kunnskaper, ferdigheter og den generelle 

kompetanse som trengs for å kunne utføre arbeidsoppgaver på aktuelt nivå innenfor sitt fagfelt og for 

videre studier. 

Tiltak: 

1.5.1 Spørreundersøkelse blant tidligere studenter og arbeidsgivere 

Operativt ansvar: Markedsleder 

  

1.6 NEOLMS 

Kvalitetsmål:  
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All informasjon som berører undervisning og undervisningsrelaterte forhold skal legges ut på 

NEOLMS. 

Tiltak: 

1.6.1 Evaluering av instrukser og opplæring i NEOLMS 

Operativt ansvar: Administrator NEOLMS 
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1.1.1 Evaluering og revisjon av Studieakademiets regelverk 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

basert på offentlig godkjente læreplaner, holde høy faglig og 

pedagogisk kvalitet og forberede elever og studenter for 

arbeid og tjeneste innen generelt samfunnsliv og videre 

studier. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha et regelverk som avklarer standarder 

og rutiner for opptak, studier og eksamen 

Operativt ansvar Leder av Kvalitetsutvalget 

Beskrivelse av tiltak Regelverk omkring studiene gjennomgås kritisk og revideres 

med 3 års mellomrom. Endringer kan også innarbeides 

løpende. 

Rutiner 1. Det skal med 3 års mellomrom planlegges og 

gjennomføres en total gjennomgang av regelverk omkring 

studiene. 

2. Revisjoner initieres av leder av Kvalitetsutvalget og 

synliggjøres i møteplaner for Kvalitetsutvalget. 

3. Annet regelverk vedtas av Kvalitetsutvalget.  

Kontroll/oppfølging Avdelingene følger opp endringer i forskrifter og regelverk 

som har betydning for administrasjon av studiene og gjør 

nødvendige justeringer i skjemaer, maler, avtaleformularer 

osv. 

Det rapporteres om revisjoner til styret. Fortløpende 

endringer innarbeides av Avdelingene  

Frist Det skal gjennomføres full gjennomgang og revisjon av 

forskrift og gjeldende regelverk hvert tredje år med start i 

2017.  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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1.2.1 Evaluering av studietilbudet  
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

basert på offentlig godkjente læreplaner, holde høy faglig og 

pedagogisk kvalitet og forberede studenter for arbeid og 

tjeneste innen generelt samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  Studietilbudet videreutvikles i tråd med skolens strategiske 

plan. 

Operativt ansvar Avdelingsledere og rektor 

Beskrivelse av tiltak Omfang og innhold i Studieakademiets samlede studietilbud 

evalueres hvert år. I evalueringen inngår følgende 

vurderinger: 

1) I hvilken grad gir undervisningstilbudet studentene 

mulighet til å gjennomføre interessante og yrkesrelevante 

studier og mulighet for videreutdanning? 

2) På hvilke områder er det eventuelt aktuelt å utvikle nye 

undervisningstilbud med tanke på 

- studenter som tar hele utdannelsen ved 

Studieakademiet? 

- studenter som tar fag- og fag- og emnekombinasjoner 

ved Studieakademiet som tilleggsutdanning til 

yrkesutdanning ved andre institusjoner? 

- studenter som ønsker å ta videreutdanning ved siden 

av jobb? 

3) Hvilke fag- og fag- og emner er det av ulike grunner 

eventuelt aktuelt å ta ut av undervisningstilbudet? 

4) Hvor mange og hvilke moduler er det aktuelt å tilby 

innenfor de gitte økonomiske rammene? 

5) Hvordan skal tilgjengelige undervisningsressurser 

fordeles på de ulike fagtilbudene/studieprogrammene/fag- 

og fag- og emnekombinasjonene/fag- og fag- og emnene 

innenfor de gitte økonomiske rammene? 

6) I hvilken grad er det behov for innholds- og/eller 

pensummessige endringer av enkeltmoduler? 

7) Hvor godt fungerer de arbeidsformer som praktiseres i de 

ulike fag- og fag- og emnene? 

8) Hvor godt fungerer gjeldende vurderingsformer i de ulike 

fag- og fag- og emnekombinasjonene/fag- og fag- og 

emnene? 

Kontroll/oppfølging Evalueringen gjennomføres av avdelingsledere i samarbeid 

med én student fra hvert studieprogram. Det legges fram 

rapport for kvalietetsutvalget som fatter nødvendige vedtak 

eller om nødvendig innstiller overfor høgskolestyret. 



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

Frist Innen 1. februar skal evalueringsrapporten legges fram for 

kvalietetsutvalget. Kvalitetsutvalget vedtar nødvendige tiltak 

eller om nødvendig innstiller til styret i løpet av våren.  Styret 

fatter nødvendige tiltak.    

Versjon 17-01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Passiv 
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1.2.2 Studentevalueringer av studieprogram 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, basert 

på offentlig godkjente læreplaner, holde høy faglig og 

pedagogisk kvalitet og forberede studenter for arbeid og tjeneste 

innen generelt samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  Studietilbudet videreutvikles i tråd med skolens strategiske plan. 

Operativt ansvar Avdelingsledere og rektor 

Beskrivelse av tiltak 1) Det gjennomføres studentevalueringer av studieprogrammene 

elevene og studentene gjennomfører. Studentevalueringen 

skal omfatte: 

 Studieprogrammets sammensetning av fag- og fag- og 

emne/fagkombinasjoner og fag- og fag- og emne/fag 

 Studieprogrammets relevans for arbeid innen generelt 

samfunnsliv og videre studier. 

 I studieprogrammer med eksfagjon/praksis/hospitering: 

forholdet mellom teori og praksis, læringsutbytte i 

praksisperioden 

 Eksamens- og vurderingsformer 

 Studentens/Elevens opplevelse av studieprogrammet som 

helhet 

 Elevene og studentenes opplevelse av studiemiljøet 

2) Evalueringene gjennomføres ved hjelp av elektronisk 

spørreskjema.  

3) Evalueringene gjennomføres på en slik måte at det kan gjøres 

relevante sammenligninger på tvers av fagområder og over 

flere studieår.  

Lenker/dokumenter Evalueringsskjema for studieprogram 

Kontroll/oppfølging Avdelingslederes årsrapport om kvalitet skal også omfatte et 

kapittel om studentevalueringene med forslag til tiltak. 

Rapportene forelegges kvalitetsutvalget og blir en del av 

grunnlaget for kvalitetsutvalgets årsrapport. 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av kvalitetsutvalget 

Status  Passiv 
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1.2.3 Studentevalueringer av fag- og fag- og emnekombinasjoner 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, basert på 

offentlig godkjente læreplaner, holde høy faglig og pedagogisk kvalitet 

og forberede studenter for arbeid og tjeneste innen generelt 

samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  Studietilbudet videreutvikles i tråd med skolens strategiske plan. 

Operativt ansvar Avdelingsledere. 

Beskrivelse av tiltak 1) Det gjennomføres studentevalueringer av de fag- og fag- og 

emnekombinasjoner det gis undervisning i. Studentevalueringen skal 

omfatte: 

 Organiseringen av undervisningen og andre aktiviteter knyttet 

til fag- og fag- og emnekombinasjonen. 

 Pensumlitteraturens relevans, nivå og pedagogiske 

tilgjengelighet 

 Hvordan involverte lærere har fungert i sine oppgaver 

 Studentenes opplevelse av studiemiljøet 

 Veiledning i forbindelse med oppgaveskriving  

 Bruk av rom og tekniske hjelpemidler 

 Forholdet mellom teori og praksis, evt. læringsutbytte i 

praksisperioden 

 Fag- og fag- og emnekombinasjonens evalueringsordninger 

2) Evalueringene gjennomføres ved hjelp av elektronisk spørreskjema.  

3) Evalueringene gjennomføres på en slik måte at det kan gjøres 

relevante sammenligninger over flere studieår.  

For å ivareta studentenes anonymitet skal evalueringen foregå 

elektronisk via NEOLMS 

Årlig evaluering Fag- og fag- og emnekombinasjonene evalueres etter plan vedtatt av 

kvalitetsutvalget  

Lenker/dokumenter Studentevaluering av fag- og fag- og emnekombinasjoner 

Kontroll/oppfølging Avdelingsledere skriver en rapport på bakgrunn av 

studentevalueringene. Rapporten legger grunnlag for avdelingsleders 

årsrapport. 

Rapporten skal legges i kvalitetsdatabasen til studentenes informasjon.  

Frist Evalueringene gjennomføres ved fag- og fag- og emnekombinasjonens 

avslutning.  

Versjon 17-01 

Godkjent av Kvalitetsutvalget 

Status  Aktiv 
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 1.2.3.1 Evalueringsskjema for fag- og emnekombinasjoner ved Studieakademiet  
 

Evalueringsskjemaene er viktige informasjonskilder for å forbedre studiene ved 

Studieakademiet, og inngår som statistisk materiale i skolens kvalitetssikringssystem. 

Spørsmålene besvares ved hjelp av en skala fra 1-6, hvor 1 er dårligste score og 6 er best. 

Spørsmål som ikke er relevant kan hoppes over. Evalueringen skal være anonym. 

Vedlegg: Læringsutbytte for fag- og emnekombinasjonen 

Fylles ut av avdelingsleder:  

Fag- og emnekombinasjon:  Avdelingsleder:  

Fag- og emnenr./-navn:  Lærer(e):  

Fag- og emnenr./-navn:  Lærer(e):  

Fag- og emnenr./-navn:  Lærer(e):  

Fag- og emnenr./-navn:  Lærer(e):  

Fag- og emnenr./-navn:  Lærer(e):  

Fag- og emnenr./-navn: Lærer(e): 

 

Faglig innhold og organisering 

           1   2  3   4  5   6 

Hvor fornøyd er du med utvalget av faglige tema som dekkes?   

Hvor fornøyd er du med oppbyggingen og progresjonen i  

fag- og emnekombinasjonen?       

Øvrige kommentarer: 
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Læringsutbytte 

Les fag- og emnekombinasjonens læringsutbytte (vedlegg)     

           1   2  3   4  5   6 

I hvor stor grad bidro undervisningen til oppnåelse av  

fag- og emnekombinasjonens læringsutbytte?     

I hvor stor grad bidro pensum til oppnåelse av  

fag- og emnekombinasjonens læringsutbytte?     

Hvis relevant: I hvor stor grad bidro praksis til oppnåelse av  

fag- og emnekombinasjonens læringsutbytte?     

 

Deltar du i stuidegruppe?   ja  nei  

Hvis ja, i hvor stor grad bidro studiegruppen til oppnåelse av  

fag- og emnekombinasjonens læringsutbytte?     

Hvor fornøyd er du med den faglige oppgaveveiledningen?   

Øvrige kommentarer: 

 

 

Læringsmiljø og læringsstøtte 

           1   2  3   4  5   6 

Hvor fornøyd er du med de fysiske forhold i forelesningsrommene?  

Hvor fornøyd er du med tilgangen til utstyr og datamaskiner?   

Hvor fornøyd er du med bruken av web-støtte (NEOLMS el. annet)?  

Hvor fornøyd er du med kommunikasjon mellom lærer og studenter?  

Hvor fornøyd er du med det faglige samarbeidet mellom studentene?  

Øvrige kommentarer: 
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Egenaktivitet 

           1   2  3   4  5   6 

Hvor godt forbereder du deg til undervisningen?     

Hvor jevnt leser du gjennom skoleåret?      

Hvor godt kan du pensumlitteraturen?      

Hvor mye samarbeider du med andre studenter?     

Øvrige kommentarer: 

 

 

 

Helhetsvurdering 

           1   2  3   4  5   6 

Hva er din hovedoppfatning av fag- og emnekombinasjonen?   

Hva er din hovedoppfatning av lærernes undervisning?    

 

Hvilke forslag til endringer og forbedringer har du? (Bruk baksiden hvis nødvendig) 

 

 

Hvor stor oppfatter du arbeidsmengden i denne  

fag- og emnekombinasjon?     passe  for liten  for stor 

   

Takk for hjelpen!  
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1.2.3.2 Studentevalueringer av emner og fag 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, holde høy 

faglig og pedagogisk kvalitet og forberede studenter for generelt 

samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal tilby undervisning som holder høyt faglig og 

pedagogisk nivå og forberede studenter for generelt samfunnsliv og videre 

studier 

Operativt ansvar Emneansvarlig lærer i samarbeid med faglærere.  

Beskrivelse av tiltak 1) Det gjennomføres emnevise studentevalueringer av de emner og 

fag det gis undervisning i. Evaluering gjennomføres etter plan for 

evaluering godkjent av KU.  

2) Elev- og studentevalueringen skal omfatte: 

 Organiseringen av undervisningen og andre aktiviteter knyttet til 

fag og emne 

 Pensumlitteraturens relevans, nivå og pedagogiske tilgjengelighet 

 Hvordan involverte lærere har fungert i sine oppgaver 

 Elev- og studentenes opplevelse av studiemiljøet 

 Veiledning i forbindelse med oppgaveskriving  

 Bruk av tekniske hjelpemidler 

 I emner/fag med eksfagjon/praksis/hospitering: forholdet mellom 

teori og praksis, læringsutbytte i praksisperioden 

2) Evalueringene gjennomføres fortrinnsvis elektronisk  

3) Evalueringene gjennomføres på en slik måte at det kan gjøres relevante 

sammenligninger på tvers av emner/fagområder og over flere studieår. 

Periodisk evaluering Alle emner og fag skal evalueres minst hvert tredje år. Evalueringsplaner 

vedtas årlig i kvalitetsutvalget.  

Lenker/dokumenter Elev- og studentevaluering av emner og fag 

Kontroll/oppfølging Emneansvarlig lærer skriver en samlet rapport på bakgrunn av elev- og 

studentevalueringene. Mindre endringer, som endring av pensumslitteratur 

og undervisningspedagogikk, foretas av emneansvarlig i samarbeid med 

faglærere og avdelingsledere. Avdelingsleder oppsummer viktige 

momenter fra evaluering etter hver undervisningsperiode. Denne 

rapporten fremlegges i KU og publiseres på NEOLMS.  

Rapporten legger grunnlaget for avdelingslederes årsrapport 

Frist Evalueringene gjennomføres ved emnets/fagets avslutning. 

Emneansvarliges rapport overleveres avdelingsleder senest 14 dager etter 

undervisningsslutt. 

Versjon 17 01 

Godkjent av Kvalitetsutvalget   

Status  Aktiv 
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1.2.3.2.1 Evalueringsskjema for emner og fag ved STUDIEAKADEMIET 
Evalueringsskjemaene er viktige informasjonskilder for å forbedre studiene ved 

STUDIEAKADEMIET, og inngår som statistisk materiale i skolens kvalitetssikringssystem. 

Spørsmålene besvares ved hjelp av en skala fra 1-6, hvor 1 er dårligste score og 6 er best. 

Spørsmål som ikke er relevant kan hoppes over. Evalueringen skal være anonym. 

Fylles ut av emneansvarlig lærer: 

Undervisningsperiode og år:____________________________________ 

Emne: Emneansvarlig lærer: 

Fag 1: Faglærer: 

Fag 2: Faglærer: 

Fag 3: Faglærer: 

 

Faglig innhold og organisering 

           1   2  3   4  5   6 

Hvor fornøyd er du med utvalget av faglige tema som dekkes i emnet?  

Hvor fornøyd er du med oppbyggingen og progresjonen i emnet?   

Øvrige kommentarer: 
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Læringsutbytte 

 

          1  2   3   4  5   6 

I hvor stor grad bidro undervisningen til oppnåelse av emnets læringsutbytte? 

 Fag 1:         

 Fag 2:         

 Fag 3:         

I hvor stor grad bidro pensum til oppnåelse av emnets læringsutbytte? 

 Fag 1:         

 Fag 2:         

 Fag 3:         

 

Hvis relevant: I hvor stor grad bidro praksis til oppnåelse av emnets læringsutbytte? 

 Fag 1:         

 Fag 2:         

 Fag 3:         

 

I hvor stor grad bidro evaluerings- og eksamensformene til oppnåelse  

av emnets læringsutbytte?       

 

Deltar du i studiegruppe?  ja  nei  

Hvis ja, i hvor stor grad bidro studiegruppen til oppnåelse av  

emnets læringsutbytte?       

 

Hvor fornøyd er du med den faglige oppgaveveiledningen?  

Øvrige kommentarer: 
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Læringsmiljø og læringsstøtte 

           1   2  3   4  5   6 

Hvor fornøyd er du med de fysiske forhold i forelesningsrommene?  

Hvor fornøyd er du med tilgangen til utstyr og datamaskiner?   

Hvor fornøyd er du med bruken av web-støtte i emnet  

(NEOLMS el. annet)?        

Hvor fornøyd er du med kommunikasjon mellom lærer og studenter?  

Hvor fornøyd er du med det faglige samarbeidet mellom studentene?  

Øvrige kommentarer: 

 

Egenaktivitet 

Hvor godt forbereder du deg til undervisningen?     

Hvor jevnt leser du gjennom undervisningsperioden?    

Hvor godt kan du pensumlitteraturen?      

Hvor mye samarbeider du med andre studenter om emnet?    

Øvrige kommentarer: 

 

Helhetsvurdering 

Hva er din hovedoppfatning av emnet?      

Hva er din hovedoppfatning av lærernes undervisning?    

Har du kommentarer til enkeltlæreres eller gjestelæreres  

undervisning i emnet? 
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Hvilke forslag til endringer og forbedringer har du? (Bruk baksiden hvis nødvendig) 

 

   

 

Hvor stor oppfatter du arbeidsmengden i dette emnet? passe  for liten  for stor  

Takk for hjelpen!  
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1.2.3.3 Mal for avdelingsleders rapport om emnekombinasjonsevaluering  
 

Emnekombinasjon: 

Studieår:  

Avdelingsleder:  

 

RESULTAT AV EVALUERING  

Antall studenter som har besvart: Valg mellom x av y eller  kun antall  

1. HELHETSINNTRYKK  

Hovedoppfatning av emnekombinasjonen:  Snitt   

Hovedoppfatning av lærernes undervisning: Snitt  

 

Kommentar:  

 

  

 

2. AVVIK  

(Litt om hva som kommenteres her . Legg vekt på viktigste funn fra gjennomgang av 

tilbakemeldingene..  

Dette gjelder særlig hvor man finner at tilbakemeldingene viser at man er mindre fornøyd. Dette 

kan synliggjøres ved å trekke fram  Snitt.  

Eller at man kommenterer at antall x har vært misfornøyd med pensum osv…   

Finnes det konkrete tilbakemeldinger evt en trend kommenteres disse her….  Dvs man tar ikke 

opp alle enkeltheter, men mønstere 

3. ENDRINGSFORSLAG  

På bakgrunn av denne gjennomgangen kommenteres punktvis  

a.  

b.  

c.   
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1.2.3.3.1 Mal for emneansvarlig lærers rapport om emne- og fagevaluering  
 

Emne:  

Semester:  

Fag:  

Lærere:  

 

RESULTAT AV EVALUERING  

Antall studenter som har besvart:  Valg mellom x av y eller  kun antall  

 

1. HELHETSINNTRYKK  

Hovedoppfatning av emnet:  Snitt   

Hovedoppfatning av foreleserne: Snitt  

 

Kommentar:  

 

 

2. AVVIK  

(Litt om hva som kommenteres her . Legg vekt på viktigste funn fra gjennomgang av 

tilbakemeldingene..  

Dette gjelder særlig hvor man finner at tilbakemeldingene viser at man er mindre fornøyd. Dette 

kan synliggjøres ved å trekke fram  Snitt.  

Eller at man kommenterer at antall x har vært misfornøyd med pensum osv…   

Finnes det konkrete tilbakemeldinger evt en trend kommenteres disse her….  Dvs man tar ikke 

opp alle enkeltheter, men mønsteret 

 

3. ENDRINGSFORSLAG  

På bakgrunn av denne gjennomgangen kommenteres punktvis  

a.  

b.  

c.   
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1.2.4 Student og emneansvarlig lærers felles evaluering av fag og emne 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, basert 

på offentlig godkjente læreplaner, holde høy faglig og 

pedagogisk kvalitet og forberede elever og studenter for arbeid 

og tjeneste innen generelt samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha et regelverk som avklarer standarder og 

rutiner for opptak, studier og eksamen 

Operativt ansvar Emneansvarlig lærer (i samarbeid med eventuelle faglærere). 

Beskrivelse av tiltak Istedenfor en individuell skriftlig evaluering av emne, er det 

mulig å gjennomføre en felles elev-, student- og emneansvarlig- 

evaluering av fag og emne. Emneansvarlig lærer, i samarbeid 

med eventuelle faglærere, bestemmer hvilke emner som skal 

gjøres til gjenstand for fellesevaluering.  

Lenker/dokumenter Felles elev- og studentevaluering av emne 

Kontroll/oppfølging Emneansvarlig lærer i samarbeid med eventuelle faglærere 

skriver en rapport for emnet på bakgrunn av evalueringen. 

Mindre endringer, som endring av pensumslitteratur og 

undervisningspedagogikk, foretas av emneansvarlig i samarbeid 

med faglærere og avdelingsleder. Den felles evalueringsrapporten 

utgjør en del av grunnlaget for avdelingsleders årsrapport. 

Frist Evalueringene gjennomføres ved emnets avslutning. Rapporten 

overleveres avdelingsleder senest 14 dager etter 

undervisningsslutt og danner grunnlaget for avdelingslederens 

årsrapport.    

Versjon 17 01 

Godkjent av Kvalietsutvalget 

Status  Aktiv 
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1.2.4.1 Evalueringsskjema for muntlig evaluering fra student og emneansvarlig  
 

Emne, fag og tidspunkt:  

Emneansvarlig: 

Faglærere: 

Bakgrunnsinformasjon Kommentarer: 

Hvilke forkunnskaper og forventninger til arbeidsmengde 

har studentene til emnet? 

 

 

Organisering, faglig innhold og litteratur Kommentarer: 

Tema: 

 Innhold i emnet/utvalg av faglige tema i emnet 

 Oppbygging og progresjon i emnet 

 Litteraturen som brukes 

 Organisering og planlegging 

 

 

Læringsutbytte Kommentarer: 

Les emnets læringsmål 

 Hvordan bidro følgende elementer til oppnåelse 

av læringsutbytte: 

o Undervisningen`? 

o Pensum? 

o Evalueringsformene? 

o Praksis? 

o Studiegruppe? 

 Andre læringsmetoder? (f.eks. prosjektarbeid, 

oppgaveinnleveringer, gruppeundervisning/ 

studier/seminarer, selvstendig arbeid, 

oppgaveveiledning mm)  

 

 

Læringsmiljø og læringsstøtte Kommentarer: 

 Fysiske forhold i forelesningsrom 

 Adgang til utstyr og datamaskiner 

 Faglig veiledning 

 Kommunikasjon og dialog mellom lærer og 

studenter  

 Læringsmiljø mellom studenter 

 Bruk av web-støtte i emnet (for eksempel 

gjennom en hjemmeside eller NEOLMS) 

 

 

Studentens aktivitet Kommentarer 

 Forberedelser til undervisningen   
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 Lesing av: 

o pensumlitteratur 

o tilleggslitteratur 

 

 Samarbeid om faget med andre studenter 

 

Helhetsvurdering Kommentarer 

 Hovedoppfatning om emnet? 

 Kommentarer til andre læreres eller 

gjesteforeleseres undervisning i emnet?  

 Hva er særlig bra med emnet?  

 Hva er særlig dårlig med emnet?  

 Hvordan gir emnet utvidet forståelse for 

”moderfaget”? 

 Har du forslag til endringer?  

 

 

 

 

 

 

Takk for hjelpen! 
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1.2.5 Avdelingsleders årsrapport 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

basert på offentlig godkjente læreplaner, holde høy faglig og 

pedagogisk kvalitet og forberede elever og studenter for 

arbeid og tjeneste innen generelt samfunnsliv og videre 

studier. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha et regelverk som avklarer standarder 

og rutiner for opptak, studier og eksamen 

Operativt ansvar Avdelingsledere 

Beskrivelse av tiltak Avdelingsledere skriver hver sin årsrapport om 

gjennomføringen av undervisningen innenfor sine respektive 

fagområder ved avdelingen. Rapportene bygger på en rekke 

student- og lærerevalueringer og dialogbaserte 

tilbakemeldinger i det daglige arbeid.  

Rapportene inneholder forslag til justeringer og momenter til 

tiltaksplan kommende kalenderår. 

Kontroll/oppfølging Rapportene inngår i skolens årsrapport om utdanningskvalitet 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Styret 

Status Aktiv 
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1.3.1 Studentevaluering av oppstartsuke, mottak og integrering i skole- og 

fagmiljøet 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, holde høy faglig 

og pedagogisk kvalitet og forberede studenter for generelt samfunnsliv og 

videre studier 

Kvalitetsmål  Studentene skal føle seg velkomne og bli raskt kjent med skolen, 

medstudentene og de ansatte. Elevene og studentene skal raskt kunne skaffe 

seg forståelse for studieprogrammets læringsutbytte og bli motivert til å 

arbeide mot dette. 

Operativt ansvar Administrasjonsleder 

Beskrivelse av tiltak Oppstartsdagene skal gi studentene på grunnivå en orientering og innføring i 

elev- og studenttilværelsen på Studieakademiet.  Evaluering skal kartlegge i 

hvilken grad studentene er fornøyd med orienteringen om  

 Programmet for oppstartsdagene 

 Informasjon om studiet, undervisning, eksamen, NEOLMS, etc.  

 Timeplaner 

 Studieprogrammer 

 Bibliotek 

 NEOLMS som klasserom 

 Velferdstilbud 

Evalueringen skal også kartlegge  

 I hvilken grad studentene blir kjent med medstudenter, lærere og de 

ansatte i administrasjonsavdelingen 

 Hvorvidt oppstartsperioden bidrar til å motivere for studiene 

 Om studentene får en viss oversikt over det fagområdet de skal 

studere 

Gjennom evalueringen skal studentene både gi svar på i hvilken grad de er 

fornøyd på de angitte områdene og si noe om hva som burde vært annerledes. 

Kontroll/oppfølging Resultatene fra evalueringen presenteres i en rapport fra Administrasjonsleder 

og legges til grunn for eventuelle endringer i opplegget for oppstartsdager 

neste skoleår. Administrasjonsleder legger rapporten frem for 

kvalitetsutvalget. 

Frist Evalueringen gjennomføres 2-3 uker etter oppstartsdagene sammen med 

evaluering av Studieakademiets informasjonsmateriell. Skriftlig rapport 

leveres kvalitetsutvalget innen 1. oktober.  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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1.4.1 Elev og studentevaluering av vurderingsopplegget 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede Elev og 

studenter for arbeid og tjeneste innen kirke, kultur og 

samfunn. 

Kvalitetsmål  Elev og studentene skal få tilbakemeldinger og vurdering 

underveis. Sluttvurderinger (eksamen og sensur) skal være 

gjennomført i tråd med eksamensforskriften. 

Operativt ansvar Avdelingsleder  

Beskrivelse av tiltak Elev og studentevaluering av vurderingsopplegget 

gjennomføres i forbindelse med Elev og studentevaluering av 

emnekombinasjoner. 

Kontroll/oppfølging Inngår i avdelingsleders årsrapport  

Frist Ved avslutning av emnekombinasjonen 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 

 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

1.4.2 Årlig evaluering av avlagte eksamener og karakterfordeling  
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede 

studenter for generelt samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  Studentene skal få tilbakemeldinger og vurdering underveis. 

Sluttvurderinger (eksamen og sensur) skal være gjennomført i 

tråd med Studieakademiets forskrift. 

Operativt ansvar Eksamensinspektør 

Beskrivelse av tiltak Eksamensinspektør rapporterer avlagte eksamener og 

karakterfordeling for de ulike emnene og 

emnekombinasjoner.  

Eksamensinspektører presenterer rapporten for 

kvalitetsutvalget, som drøfter eventuelle urimeligheter i 

sensur og/eller vurderingsformer og vedtar eventuelle tiltak. 

Kontroll/oppfølging Evalueringen behandles i kvalitetsutvalgets siste møte i 

vårsemesteret. Resultatet av drøftingene inngår i grunnlaget 

for skolens årsrapport om utdanningskvalitet 

Frist 1. mars 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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1.4.3 Semesteranalyse av studentdata fra rapportering 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede 

studenter for generelt samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  Studentene skal få tilbakemeldinger og vurdering underveis. 

Sluttvurderinger (eksamen og sensur) skal være gjennomført i 

tråd med Studieakademiets forskrift. 

Operativt ansvar Eksamensinspektør 

Beskrivelse av tiltak Eksamensinspektør utarbeider en rapport over fullførte 

studieprogram, ferdige kandidater, antall søkere, antall 

opptatte, antall nye studenter, registrerte studenter, 

aldersfordelingen mellom studentene og antall utenlandske 

studenter med tanke på å avdekke urimeligheter i forhold til 

progresjon, sensur eller vurderingsformer.  

Kontroll/oppfølging Eksamensinspektør presenterer rapporten for 

Kvalitetsutvalget, som drøfter rapportens analyser og 

resultater, samt vedtar eventuelle tiltak. Viktige sider ved 

rapportens analyser og resultater samt eventuelle tiltak inngår 

i skolens årsrapport om utdanningskvalitet. 

Frist 1. november og 1. mars 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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1.5.1 Spørreundersøkelse blant tidligere studenter og arbeidsgivere  
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede 

studenter for generelt samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  Norges Nettstudiers studier skal gi relevant kompetanse for 

arbeids- og samfunnsliv samt fremme yrkesetiske holdninger. 

Gradskandidater skal ha de kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger som trengs for å kunne utføre arbeidsoppgaver på 

aktuelt nivå innenfor sitt fagfelt. 

Operativt ansvar Markedsleder 

Beskrivelse av tiltak Det gjennomføres periodiske spørreundersøkelser (hvert 3. 

år) blant et utvalg av tidligere studenter og arbeidsgivere for å 

kartlegge i hvilken grad de vurderer studiene ved 

Studieakademiet som  

 relevante for studentens kompetanse i arbeids- og 

samfunnsliv,  

 betydningsfulle for deres yrkesetiske holdninger 

 viktige i opparbeidelsen av de kunnskaper, ferdigheter 

og holdninger studenten har bruk for i sin nåværende 

stilling 

Utvalget av studentene vil være blant de som har fullført grad 

eller tilnærmet fullstendig studieløp ved Studieakademiet. 

Kontroll/oppfølging Informasjonen samles av markedsleder, rapporteres til 

kvalitetsutvalget og inngår i kvalitetsutvalgets årsrapport om 

utdanningskvalitet. 

Frist Første undersøkelse gjennomføres våren 2018 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 09.04.17 

Status Aktiv 
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1.6.1 Evaluering av instrukser og opplæring i NEOLMS 
 

Kvalitetsområde Studietilbud 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede 

studenter for generelt samfunnsliv og videre studier. 

Kvalitetsmål  All informasjon som berører undervisning og 

undervisningsrelaterte forhold skal legges ut i 

læringsplattformen NEOLMS. 

Operativt ansvar Administrator NEOLMS 

Lenker og dokumenter Instruks for administrator i NEOLMS 

Instruks for studentene i NEOLMS 

Instruks for lærerne i NEOLMS 

Beskrivelse av tiltak Evaluering av opplæring og bruk av NEOLMS som 

studieredskap gjennomføres i forbindelse med evaluering av 

studieprogram, emnekombinasjoner og emner. 

Opplæring av ansatte i NEOLMS vil bli gjort etter behov, og 

evaluering og tilbakemelding på dette foregår dialogbasert. 

Kontroll/oppfølging Evalueringsresultatet går inn i en rapport fra administrator for 

NEOLMS til kvalitetsutvalget, og inngår i skolens årsrapport 

om utdanningskvalitet. 

Frist 15. juni  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Skolestyret 

Status Aktiv 
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KAPITTEL 2 – STUDIEVEILEDNING 
 

MÅL FOR OMRÅDET 

Elevene og Studentene skal få relevant og korrekt faglig veiledning til rett tid i studieløpet, 

formidlet slik at elevene og studentene føler seg velkomne på Studieakademiet og utvikler seg 

faglig og personlig. 
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2 Studieveiledning – ansvar og frister 

 

Kvalitetsområde/tiltak Status Ansvarlig Frister 

        

2. STUDIEVEILEDNING 
   

2.1 Veiledning om studieprogram og emner   
  

2.1.1 Evaluering av rutiner for oppdatering av nettbasert 

studiehåndbok og studieplaner A 

Avdelingsledere & 

markedsleder 

4 uker før 

start 

2.1.3 Oppstartssamtaler  A Avdelingsledere 1. oktober  

2.1.2 Retningslinjer for utdanningsplaner A FS-superbruker Fortløpende 

Status: A = Aktivt tiltak; P = Passivt tiltak 
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2 Studieveiledning - kapittelbeskrivelse 

Mål for området:  

Elevene og studentene skal få relevant og korrekt faglig veiledning til rett tid i studieløpet, formidlet slik 

at elevene og studentene føler seg velkomne på Studieakademiet og utvikler seg faglig og personlig.  

Overordnet ansvar: Kvalitetsutvalget 

 

2.1 Veiledning om fag-, studieprogram og emner  

Kvalitetsmål:  

Elevene og studentene skal til enhver tid ha lett tilgang på den informasjon som Studieakademiet har 

utarbeidet om fag-, studieprogram og emner. Utfyllende informasjon skal raskt kunne skaffes fra 

studieveiledere. 

Studieakademiet skal ha utdanningsplaner som skal klargjøre både Studieakademiets og elevene og 

studentenes rettigheter og plikter. De skal være et effektivt verktøy for elever og studenter og ansatte 

når studieløp skal planlegges, og hjelpe til å holde oversikt over elevene og studentenes 

studieprogresjon. Studieakademiet skal til enhver tid ha en program- og emnedatabase med 

oppdaterte og godkjente emne- og studieplaner og emnebeskrivelser tilgjengelig på skolens 

hjemmeside. Studieakademiet skal ha timeplaner, romfordeling og eksamensdatooversikt klar før 

semesterstart. 

Tiltak 

2.1.1 Evaluering av rutiner for oppdatering av nettbasert studiekatalog og emne- og 

studieplaner 

Operativt ansvarlig: Avdelingsledere og markedsleder 

2.1.2 Retningslinjer for utdanningsplaner 

Operativt ansvarlig: Avdelingsledere 

2.1.3 Oppstartssamtaler  

 

2.1.3.1. Skjema for oppstartssamtaler  

Operativt ansvarlig: Avdelingsledere 
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2.1.1 Evaluering av rutiner for oppdatering av nettbasert studiehåndbok og 

studieplaner 
 

Kvalitetsområde Studieveiledning 

Mål for hovedområde Studentene skal få relevant og korrekt faglig veiledning til 

rett tid i studieløpet, formidlet slik at studentene føler seg 

velkomne ved Studieakademiet og utvikler seg faglig og 

personlig. 

Kvalitetsmål  Studentene skal til enhver tid ha lett tilgang på den 

informasjon som Studieakademiet har utarbeidet om 

studieprogram og emner. Utfyllende informasjon skal raskt 

kunne skaffes fra studieveiledere. 

Operativt ansvar Avdelingsledere og markedsleder 

Lenker og dokumenter Studiehåndbok 

Studieplaner 

Beskrivelse av tiltak Nettbasert studiehåndbok oppdateres kontinuerlig og 

fortløpende med oppdatert informasjon. Den nettbaserte 

studiekatalogen, som også inneholder studieplanene, vil til 

enhver tid være den korrekte informasjonskilden. 

Kontroll/oppfølging Markedsleder har ansvaret for at den nettbaserte 

studiehåndboken til enhver tid inneholder oppdatert og 

korrekt informasjon, mens avdelingsledere har ansvaret for at 

studieplanene til enhver tid oppdateres. 

Frist Studieplanene endres og oppdateres på nettet senest 4 uker 

før semesterstart.    

Versjon 17 01| 

Godkjent av   

Status Aktiv 

 

 

  

http://ansgarhogskole.no/student/studiehandbok/info/studiehandbok
http://ansgarhogskole.no/student/emner-og-pensum
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2.1.2 Retningslinjer for utdanningsplaner   
 

Kvalitetsområde Studieadministrative tjenester 

Mål for hovedområde Elevene og studentene skal få relevant og korrekt faglig veiledning til 

rett tid i studieløpet, formidlet slik at elevene og studentene føler seg 

velkomne på Studieakademiet og utvikler seg faglig og personlig. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha utdanningsplaner som skal klargjøre både 

Studieakademiets og elevene og studentenes rettigheter og plikter. De 

skal være et effektivt verktøy for elever og studenter og ansatte når 

studieløp skal planlegges, og hjelpe til å holde oversikt over elevene og 

studentenes studieprogresjon. Studieakademiet skal til enhver tid ha en 

program- og emnedatabase med oppdaterte og godkjente studieplaner 

og emnebeskrivelser tilgjengelig på høgskolens hjemmeside. 

Studieakademiet skal ha timeplaner, nettromfordeling og 

eksamensdatooversikt klar før semesterstart.  

Operativt ansvar FS-superbruker 

Lenker og dokumenter  

Beskrivelse av tiltak Alle elever og studenter som tar studium av 30 studiepoengs omfang 

eller mer, skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en avtale om 

hvilke plikter og rettigheter studenten og skolen har overfor hverandre. 

 

Utdanningsplanen skal være et verktøy ved planlegging og 

gjennomføring av et studium. Den skal vise hvordan skolen legger til 

rette for at elevene og studentene skal komme gjennom et definert 

læringsmål på normert tid, og synliggjøre elevene og studentens ansvar 

for å oppfylle de studiekrav skolen stiller, i form av krav til deltakelse, 

obligatoriske arbeider og studieprogresjon.  

 

Utdanningsplanen består av to deler: 

 Del 1 - generell del med lover og regler som eleven/studenten 

må kjenne til ved Studieakademiet uansett studieløp 

 Del 2 - individuell del, hvor eleven/studenten planlegger sitt 

studieløp ved Studieakademiet 

Kontroll/oppfølging Avdelingsledere godkjenner studentens utdanningsplan, og – om 

nødvendig - følger opp og veileder studenten, slik at utdanningsplanen 

kan godkjennes. Avdelingsledere følger opp antall påbegynte og 

fullførte studieprogram og rapporterer dette til kvalitetsutvalget i sin 

årsrapport. 

Frist Fortløpende 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget  

Status Aktiv 
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2.1.3 Oppstartssamtaler  
Hver høst gjennomføres det ved Studieakademiet oppstartssamtaler med alle elever og 

studenter. 

Oppstarsamtalene gjørs av normalt av fagpersonalet eller utdanningscoachene på 

Studieakademiet i løpet av den første måneden etter studiestart. 

Den kan være inntil 20 minutter, og inneholde:  

 Gjennomgang av utdanningsplan  

 Elever og studentens opplevelser av de første ukene 

o Pensum 

o Kollokviegrupper  

o Sosialt / livet på skolen 

 Videre planer for studiene  

 

Avdelingsleder fordeler elever og studentene og lager lister til de i fagpersonalet som skal 

gjennomføre samtalene Elever og studentene blir innkalt etter liste i NEOLMS, og må bytte 

internt om ikke tidspunktet passer. 

Tilbakemeldinger fra oppstartssamtalen meldes til avdelingsleder  

Kort oppsummering av generelle / særlige viktige tilbakemeldinger  

Kontaktinfo på elever og studenter som trenger oppfølging fra avdelingsleder 

Avdelingsledere presentere resultater i en kort rapport til kvalitetsutvalget  

 

Infotekst oppstartsamtaler  

( til elever og studenter på xx studieprogram) 

Ved Studieakademiet innkaller vi alle førsteårselever og studenter til en kort oppstartssamtale, 

den har fokus på: 

 Gjennomgang av utdanningsplan  

 Elever og studentens opplevelser av de første ukene 

o Pensum 

o Kollokviegrupper  

o Sosialt / livet på skolen 

 Videre planer for studiene  

 

Vi ber de elevene og studentene som ønsker en gjennomgang av utdanningsplanen sin om å ta 

den med seg utdanningsplan 2 til samtalen (den henter du fra studentweb). 

Dersom tidspunktet ikke passer er det fint om du forsøker å bytte med en annen eleve/student 

som har skal ha samtale med samme fagperson. 
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2.1.3.1. Skjema for oppstartsamtaler  
 

Hver høst gjennomføres det ved Studieakademiet oppstartssamtaler med alle elever og 

studenter. 

Oppstarsamtalene gjørs av normalt av fagpersonalet eller utdanningscoachene på 

Studieakademiet i løpet av den første måneden etter studiestart. 

Den kan være inntil 20 minutter, og inneholde:  

 Gjennomgang av utdanningsplan – dersom studenten tar denne med seg 

 Studentens opplevelser av de første ukene 

o Pensum 

o Studieegrupper  

o Sosialt / livet på skolen 

 Videre planer for studiene  

 

Avdelingsleder fordeler elevene og studentene  og lager lister til de i fagpersonalet som skal 

gjennomføre samtalene Elevene og studentene blir innkalt etter liste i NEOLMS, og må bytte 

internt om ikke tidspunktet passer. 

Tilbakemeldinger fra oppstartssamtalen meldes til avdelingsleder  

Kort oppsummering av generelle / særlige viktige tilbakemeldinger  

Kontaktinfo på studenter som trenger oppfølging fra avdelingsleder 

Avdelingsledere presentere resultater i en kort rapport til kvalitetsutvalget  

Infotekst oppstartsamtaler  

( til studenter på xx studieprogram) 

Ved Studieakademiet innkaller vi alle studenter til en kort oppstartssamtale, den har fokus på: 

 Gjennomgang av utdanningsplan – dersom studenten tar denne med seg 

 Studentens opplevelser av de første ukene 

o Pensum 

o Studiegrupper  

o Sosialt / livet på skolen 

 Videre planer for studiene  

 

Vi ber de elevene og studentene som ønsker en gjennomgang av utdanningsplanen sin om å ta 

den med seg utdanningsplan del 2 til samtalen (den henter du fra studentweb). 

Dersom tidspunktet ikke passer er det fint om du forsøker å bytte med en annen student som 

har skal ha samtale med samme fagperson.  
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Skjema for tilbakemelding fra oppstartssamtaler:  

 

Rapport fra oppstassamtaler høsten ____________ 

Klasse/ gruppe________________________ Antall elever/studenter innkalt: _______  

Antall ikke møtt:______ 

Faglærer _________________________________ 

 

 

Generelle tilbakemeldinger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever / Studenter som trenger oppfølging fra avdelingsleder (navn og e-postadresse) 
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3.1.1 Forskningsstrategi for Studieakademiet  

 

Periode: 2018-2023  

Vedtatt av skolestyret 18. mars 2014 
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1 Visjon og målsetting  
Studieakademiet er en nettskole der høy kvalitet skal prege alle skolens fagområder – som i 

dag er samfunnvitenskaplige fag og humanistiske fag. 

 Målsetningen for skolens forskingsvirksomhet er:  

Studieakademiet har som målsetting at skolens forskning skal tilføresamfunnet ny og 

relevant kunnskap på skolens fagområder. Forskningen ved Studieakademiet skal være 

av høy faglig kvalitet, og skal utføres i overensstemmelse med vitenskapelige metoder 

og forskningsetiske verdier. Forskningsmiljøet ved Studieakademiet skal være 

stimulerende og utfordrende. 

Forskningsstrategien skal bidra til å gi retning til og underbygge skolens faglige og 

forskningsmessige utvikling de neste tre årene. Skolens strategiske plan er overordnet 

forskningsstrategien, som skal være en operasjonalisering av førstnevnte plan. Sammen med 

økonomiske insentiver skal forskningsstrategien gi en reell faglig konsentrasjon og fokus for 

skolens forskningsaktivitet. Hovedmålet er å styrke produksjonen av og kvaliteten på skolens 

forskning. 

Følgende premisser er viktige for gjennomføringen av forskningsstrategien: 

 Skolen skal satse målrettet på meritterende forskning, studie- og 

organisasjonsutvikling. 

 Med hensyn til forskningsmidler skal det prioriteres å avsette midler til 

stipendiatstillinger, post.doc.-stillinger og strategiske forskningsprosjekter, som på 

sikt vil bli en del av skolens satsningsområder. 

 Skolen vil prioritere å støtte publisering som gir uttelling i finansieringssystemet 

for universitets- og skolesektoren. Støtte til publisering på nivå 2 vil prioriteres 

særskilt.   

 Forskningsprosjekter som utløser ekstern finansiering vil prioriteres.  

 

2 Forskningsstrategiske mål 
Forskningsstrategiske mål for Studieakademiet kan deles i overordnede strategiske mål og 

forskningsmessige delmål. Delmålene beskriver forutsetninger for å nå overordnede 

strategiske mål.  

2.1 Overordnede strategiske mål 

De overordnede strategiske målene er: 

 Skolens forskningsmessige resultater skal være av høy nasjonal og internasjonal 

kvalitet innenfor fagområdene samfunnsvitenskaplige- og humanistiske fag. 

 Forskningen ved skolen skal bidra til utvikling og fornyelse av samfunnsliv.  

 Skolens skal være en attraktiv forskningspartner både nasjonalt og internasjonalt.  

 

2.2 Forskningsmessige delmål  

Følgende delmål skal bidra til realisering av de overordnede strategiske målene: 

 Skolen skal styrke de ansattes vitenskapelige kompetanse som grunnlag for 

opprykk til førstenivå eller professor-/dosent, som på sikt er en av våre 

satsningsområder. 
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 Skolen skal styrke forbindelsen mellom forskning og utdanning på skolens 

fagområder og involvere studenter i skolens forskningsaktiviteter. 

 Skolen skal utvikle forpliktende faglige- og forskningsmessige nettverk nasjonalt 

og internasjonalt for alle sine fagområder.  

 Ansatte med vitenskapelig kompetanse på professor- eller førstenivå skal bidra 

med publisering på skolens fagfelt, fortrinnsvis med publiseringer som gir 

publikasjonspoeng i finansieringssystemet.  

 

3 Kompetanseprofil 
Skolens kompetanseprofil sier noe om den kompetanse de vitenskapelige ansatte besitter, 

samt den kompetanse som er innenfor skolens ulike fagområder. Kompetanseprofilen måles i 

antall årsverk i undervisnings- og forskningsstillinger på det enkelte fagområde, samt 

pedagogiske kvaliteter, som vurderes ut fra prøveforelesninger ifbm intervju av aktuelle 

ansatte..  

3.1 Stillingsstruktur ved skolen 

Kompetanseprofilen til Studieakademiet sier noe om forutsetningene og mulighetene til å 

drive forskning og FoU-arbeid ved skolen.  

Studieakademiet har en kompetanseprofil med en høy andel ansatte på professor/dosent- og 

førstenivå.  

Målet for Studieakademiet i perioden 2018-2023 

 Andel førstestillingskompetente årsverk: 50 %. 

 Andel professor og dosent årsverk: 10 %. 

 

Opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Det er to alternative karriereveier innenfor universitets- og skolesektoren:  

 Opprykk til førstelektor og dosent  

 Opprykk til førsteamanuensis og professor  

 

Opprykk til førstelektor er aktuell for ansatte med utviklings- og forskningsarbeid rettet mot 

profesjons- og yrkesfelt, samt pedagogisk utviklingsarbeid. Opprykk til førsteamanuensis er 

aktuell for ansatte opptatt i formaliserte doktorgradsprogram. Den formaliserte doktorgraden 

vil først og fremst være knyttet til disiplinbasert og vitenskapelig forskerkompetanse. Begge 

kompetanse- og stillingsnivåene tilfredsstiller NOKUTs krav til førstestilling.  

Dosent er en nyopprettet stillingskategori over førstelektor, som er en toppstilling innen 

undervisning, formidling og forskning på høyt nivå (tilsvarende professornivå). Ved opprykk i 

stilling som dosent stilles det krav til dokumentasjon av pedagogiske og 

vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner godt over førstelektornivå. Opprykk til professor 

derimot er primært knyttet til forskningsaktiviteter.  

Opprykk til førstelektor og dosent er anerkjent som likeverdig med opprykk til 

førsteamanuensis og professor. For Studieakademiet er begge ”veiene” til opprykk viktige og 

nødvendige for den videre utvikling av skolens faglige profil og forskningsaktivitet. Skolen 

skal drive med undervisning, forskning og formidling, og vil av den grunn ha behov for både 
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faglig bredde og den vitenskapelige spisskompetanse. Skolen vil legge til rette for at ansatte 

skal kunne benytte seg av begge veiene til opprykk. Mens opprykk til førsteamanuensis 

primært vil skje gjennom opptak i doktorgradsprogram ved andre institusjoner, vil skolen selv 

legge til rette for opprykk til førstelektor. 

For øvrig vil stillinger ved Studieakademiet være basert på mastergrad med pedagogikk 

(lektor), adjunktkompetanse, eller fag- og undervisningskompetanse innenfor aktuelle 

fagområder som undervises på videregående nivå. 

3.2 Vitenskapelig publisering 

Vitenskapelig publisering er inkludert i finansieringssystemet for universitets- og 

skolesektoren. Forskningskomponenten i finansieringssystemet er delt i en resultatbasert 

forskningskomponent (RBO) og en strategisk forskningskomponent. 

Resultatbasert forskningskomponent (RBO) 

Det overordnede målet ved resultatbasert omfordeling er å stimulere til økt forskningsaktivitet 

og fordele ressurser til forskningsmiljø som kan dokumentere gode forskningsresultat.  

Målet for Studieakademiet i perioden 2018-2023: 

 Publikasjonspoeng per faglig årsverk:1. 

 Publikasjonspoeng per førstestillingsårsverk:1,8. 

 

Strategisk forskningskomponent   

Den strategiske forskningskomponenten i finansieringssystemet inneholder særskilte midler 

til doktorgradsstillinger, vitenskapelig utstyr samt andre strategiske tiltak. Skolen har så langt 

ikke fått strategiske forskningsmidler via statsbudsjettet, noe som kan endre seg med en ny 

regjering.  Dessuten er det viktig at skolen selv avsetter strategiske forskningsmidler til 

doktorgradsstillinger, post.-doc.-stillinger og andre strategiske forskningstiltak.  

 

 Målet for Studieakademiet i perioden 2018-2023: Strategiske forskningsmidler til 

stipendiater/post.doc.-stillinger tilsvarende to hele stillinger.  

 Avsette midler til strategiske kommisjonsvurderinger for opprykkstillinger 

(førstelektor). 

 Strategiske forskningsmidler til publiseringer som gir uttelling i 

finansieringssystemet, særlig på nivå 2. 

 

4 Virkemidler 
Dette avsnittet beskriver hvordan forskningsaktiviteten ved Studieakademiet organiseres og 

finansieres, samt hvordan de overordnede strategiske mål og forskningsmessige delmål skal 

oppnås. 

 

4.1 Organisatoriske virkemidler 

Skolens FoU-råd 
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Skolens FoU-råd har ansvar for å styrke og samordne forskningen ved skolen. Et særlig 

ansvar har rådet på følgende områder: 

 FoU-rådet har et særlig ansvar for nøye å følge opp skolens forskningsstrategi.  

 FoU-rådet skal koordinere forskningsaktiviteten ved skolen. 

 FoU-rådet skal gi skolens ansatte nødvendig utviklings- og forskningsstøtte samt 

veiledning.  

 FoU-rådet skal etablere og videreutvikle arenaer og nettverk for faglig utvikling og 

framlegg av pågående arbeid av skolens ansatte.  

 FoU-rådet skal aktivt bidra til utvikling av forskningsprosjekter på skolens 

fagområder. 

 FoU-rådet skal aktivt bistå i opprykkssøknader til førstelektor- og dosentnivå.  

 FoU-rådet skal arbeide aktivt med ekstern finansiering av skolens 

forskningsprosjekter og -aktiviteter. 

 FoU-rådet ved rektor skal arbeide aktivt med finansiering av stipendiatstillinger 

over statsbudsjettet. 

 

Bibliotek 

Oppdaterte bibliotekressurser er en forutsetning for gode rammevilkår for forskning og 

fagutvikling. Det er derfor viktig at skolen har et oppdatert forsknings- og studiebibliotek. 

Skolebiblioteket må sikre 

 relevante digitale og analoge samlinger og tjenester for vitenskapelig personale 

 tilgang til digitale vitenskapelige verktøy for vitenskapelig personale 

 at skolen har hensiktsmessig og moderne teknologi som arbeidsredskap for våre 

ansatte 

 

4.2 Ressurser til forskning  

Den viktigste ressursen for iverksetting av forskningsstrategien ved Studieakademiet er de 

vitenskapelige ansattes samlede faglige, forskningsmessige og pedagogiske kompetanse. Det 

vil arbeides målrettet med at den enkeltes forskningsressurs skal bidra til realiseringen av 

skolens overordnede strategiske mål innen forskning på skolens fagområder. I tillegg vil det 

årlig avsattes strategiske forskningsmidler ved skolen, som skal benyttes til målrettet 

forskning innenfor prioriterte områder. Dessuten skal det arbeides med å styrke den eksterne 

finansieringen av skolens forskningsaktiviteter.  

 

Forskningstid 

De vitenskapelig ansatte ved skolen har en forskningsplikt på 20 prosent for førstenivå og 30 

prosent for professor/dosentnivå. Forskningsplikten skal benyttes etter følgende premisser:   

 

 Forskningsplikten skal benyttes til forskingsaktiviteter i henhold til behov for 

målrettet forskning og kompetanseutvikling på skolens fagområder og prioriterte 

områder.   

 Skolens ansatte på førstenivå skal utarbeide en plan for planlagt forskningsaktivitet 

for ett år om gangen. 
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 Det skal stilles krav til rapportering for bruk av forskningsplikten. 

 

Strategiske forskningsmidler 

Det skal årlig avsettes strategiske forskningsmidler ved skolen for å styrke iverksettelsen av 

forskningsstrategien. De strategiske forskningsmidlene benyttes til stipendiat-/post.doc.-

stillinger, publiseringer som utløser publiseringspoeng i finansieringssystemet, reisemidler til 

forskingskonferanser med mer. De strategiske forskningsmidlene skal benyttes etter følgende 

premisser: 

 De strategiske forskningsmidlene skal benyttes til forskingsaktiviteter i henhold til 

behov for målrettet forskning og kompetanseutvikling på skolens fagområder og 

prioriterte områder.  

 De strategiske forskningsmidlene skal benyttes til i størrelsesorden én til to 

stipendiatstillinger i året.  

 De strategiske forskningsmidlene skal benyttes til publisering som utløser 

publiseringspoeng innenfor finansieringssystemet.  

 Det skal stilles krav til rapportering for bruk av de strategiske forskningsmidlene. 

 Det skal arbeides målrettet for å skaffe eksterne forskningsmidler til skolen. 

 Den enkelte forsker vil etter søknad kunne disponere 25 % av de RBO-midlene 

vedkommende har oppnådd.   

 

4.3 Kompetanseheving 

Studieakademiet vil ha fokus på å sikre omfanget av faglige toppstillinger på professor-

/dosent- og førstenivå i årene framover i forhold til det nivå institusjonen trenger for å 

iverksette sine hovedmål. Sentrale aktiviteter og virkemidler på dette område vil være 

kompetanseutvikling og stipendiatstillinger. 

 

Skolens kompetanseprofil 

Følgende tiltak vil være viktige med hensyn til videreutvikling av skolens kompetanseprofil 

innenfor skolens fagområder: 

 Studieakademiet har en kompetansekatalog som viser de ansattes kompetanse og 

faglige status. Kompetansekatalogen skal videreutvikles og kontinuerlig 

oppdateres.  

 

Opprykk til førstenivå og dosent-/professornivå  

Følgende tiltak vil være viktige med hensyn til opprykk:  

 Skolen skal til enhver tid ha minst én til to stipendiat-/post.doc.-stillinger. 

 Skolen skal legge til rette for opprykk til førstelektor- og dosentnivå for ansatte i 

hovedstillinger (minst 60 prosent).  

 Det er viktig at veiledningsforhold etableres for ansatte mht. opprykk til førstenivå 

eller professor-/dosentnivå.    

 Det skal tilbys kurs i artikkelskriving/publisering for ansatte på Studieakademiet, 

med særlig fokus på å utløse publiseringspoeng i finansieringssystemet.  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

Stipendiater 

Følgende tiltak vil være viktig med hensyn til stipendiater:  

  

 Skolens stipendiater skal være opptatt i et doktorgradsprogram.  

 Skolens stipendiater skal arbeide innenfor skolens fagområder.   

 Det skal tilbys veiledning og hjelp til ansatte som ønsker å utarbeide en søknad om 

opptak i doktorgradsprogram. 

 

4.4 Nettverk og eksternt samarbeid 

Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid vil være et sentralt virkemiddel i utviklingen 

av kvalitet i skolens forskningsaktivitet. Strategiske forskningsmidler vil bli disponert 

målrettet for å stimulere til deltakelse ved faglige konferanser, hvor de faglige ansatte bidrar 

med foredrag og legger frem artikler.  

Følgende tiltak vil være viktig med hensyn til nasjonalt og internasjonalt 

forskningssamarbeid:  

 Deltakelse i nasjonale og internasjonale konferanser, hvor skolens ansatte skal 

presentere artikkelutkast som senere kan publiseres i kanaler som gir 

publiseringspoeng, vil bli prioritert.  

 Det er viktig at forskningsnettverk vedlikeholdes og bygges ved hjelp av 

konferansedeltakelse og annen eksponering i forskerfellesskap. 

 

5 Målsettinger og tiltak for perioden 2018-2023 
Skolens forskningsstrategi for perioden 2018-2023 har som målsetting å bedre 

rammevilkårene og ressursgrunnlaget for forskning og kvaliteten på forskningen. Det vil bli 

arbeidet med tiltak langs følgende linjer: 

 skjerme tid til forskning  

 avgrense tid til undervisning og eksamensarbeid gjennom forenklinger og 

rasjonaliseringer  

 opprettholde høy publiseringsaktivitet som gir uttelling på RBO i 

finansieringssystemet 

 målsettingen er 1 publiseringspoeng per faglig årsverk og 1,8 publikasjonspoeng 

per førstestillingsårsverk. 

 opprettholde strategiske forskningsmidler til stipendiatstillinger  

 nye arbeidsformer og incentiver for forskning vil kunne bli utredet og utprøvd  

 gjennomgang og evaluering av RBO-andelen som er avsatt til den enkelte forsker 

(25 % i 2018) 

 øke den eksterne finansieringen av forskningsvirksomheten 

 ansatte skal oppmuntres til å søke om forskningsmidler for egne prosjekter 

 

5.1 Videreutvikling av skolens forskningskultur 

Det vil prioriteres å videreutvikle organiseringen av skolens forskningsmiljø og 

forskningsaktiviteter. Det vil bli lagt til rette for meningsutveksling om forskning på skolens 

fagområder, samt stimulere til forskning gjennom målrettede aktiviteter og intensiver. Det 
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skal fokuseres på synliggjøring av forskerens resultater. Dette skjer ved publisering i kanaler 

som gir publiseringspoeng i forskningskomponenten, samt gjennom forskningsformidling til 

allmennheten.  Ved søknad om tid til forskning skal søknader som gir skolen tilskudd via 

RBO eller ekstern finansiering prioriteres.  

Styrking av forskningsaktivitetene 

Innenfor eksisterende ressursrammer må det arbeides for at den enkelte forsker sikres best 

mulig effektiv tid forskning. Det bør utarbeides planer for undervisning og forskning for hvert 

semester, hvor skjerming av tid til forskning inngår, og hvor undervisningen når det er mulig 

skjer i blokker eller konsentrerte perioder.  

 

Den enkelte forsker skal hvert skoleår lage en enkel plan for sin egen forskning, som drøftes 

med forskningsleder og avdelingsleder. Den enkelte forsker skal ved årets slutt rapportere på 

grunnlag av sin forskningsplan.  

 

Sterkere nasjonal og internasjonal orientering  

Skolens ansatte bør oppmuntres til å benytte seg av utvekslingsordninger og opphold ved 

universitets- og skolesentra i utlandet. Særlig bør de vitenskapelig ansatte i større grad søke på 

og gjøre bruk av de utvekslingsmidler skolen får gjennom Erasmus-programmet. 

Fagområdene må aktivt søke medlemskap i nasjonale fagmiljøer innen universitets- og 

skolesektoren. Ansatte skal oppmuntres til å arbeide for å bli en del av nasjonale og 

internasjonale forskningsgrupper.  

 

5.2 Finansiering av forskningen 

Hovedkilden for finansiering av forskning ved skolen er eget budsjett, det vil si 

forskningsandelen i stillingene og strategiske forskningsmidler. For å styrke ressursgrunnlaget 

for forskning skal det arbeides for:  

 bedre utnyttelse av forskningsandelen i stillingene på førstenivå og dosent-

/professornivå  

 øke de strategiske forskningsmidler 

 søke nye eksterne finansieringskilder for forskning 
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6 Iverksetting og oppfølging 
Forskningsstrategien gjelder for perioden 2018-2023. Ansvaret for iverksetting og oppfølging 

ligger både hos skolens administrasjon (rektor og forskningsleder), men også hos 

fagområdene selv (avdelingslederne og de vitenskapelig ansatte). Forskningsstrategien bør 

være tema på møter i FoU-rådet, Kvalitetsutvalget og avdelingsmøter. Rapportering om 

oppfølging skal inngå i avdelingenes årsmeldinger. I forbindelse med det årlige 

budsjettarbeidet skal oppfølging av forskningsstrategien trekkes inn.  

 

Forskning og studieprogrammer 

Skolen legger opp til en sterk kobling mellom forskning, undervisning og studieprogrammer. 

Gjennom studieprogrammene skal studentene møte ulike former for forskningsaktiviteter. 

Masterstudentene skal inviteres med på faglige samlinger, og få anledning til å legge frem 

deler av masteroppgaven.    

 

Forskningsetikk  

Det vises til skolens etiske retningslinjer for forskning.  

Satsningsområder 

Skolens fagområder – samfunnsvitenskaplige- og humanistiske fag - er som tidligere nevnt 

skolens satsingsområder for forskning. I tillegg vil det satses på tverrfaglig forskning i 

skjæringspunktet mellom skolens fagområder. 
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3.1.2 Plan for kompetanseutvikling ved 
Studieakademiet 

Vedtatt av Kvalitetsutvalget 20. april 2009 

  

For at Studieakademiet skal nå sine mål om å drive forskning, undervisning og formidling av 

høy kvalitet kreves god kompetanse hos alt personale ved skolen.  Av den grunn har skolen 

som målsetning å gi den enkelte ansatte anledning til faglig utvikling og/eller 

kompetanseutvikling, som medvirker til å realisere skolens målsettinger.  

 

Kompetanseutvikling er en kontinuerlig prosess, og kompetanseplanen skal angi retning med 

hensyn til hva som skal prioriteres. Skolens kompetansebehov er avgjørende for valg av fokus 

og tiltak, samtidig som det er et lederansvar å legge til rette for kompetanseutvikling. Det skal 

også understrekes at den enkelte medarbeider også selv har et ansvar for vedlikehold og 

utvikling av egen kompetanse.  

 

Hva er kompetanseutvikling? 

Med kompetanseutvikling menes tiltak som skal bidra til at medarbeidere ved 

Studieakademiet har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger, som er nødvendige for at 

skolen skal kunne nå sine mål. Kompetanseutvikling blir derfor et av flere verktøy som 

benyttes for å nå skolens strategiske mål. Kurs, seminarer, nettverksbygging kan benyttes som 

virkemiddel i arbeidet med kompetanseutvikling ved skolen.    

 

Ledelsen og den enkelte medarbeider har begge et ansvar for å vurdere behov og tiltak for 

kompetanseutvikling. Slike behov kommer gjerne fram i medarbeidersamtalen. 

 

Målgruppe 

Kompetanseutvikling ved skolen omfatter alle ansatte, dvs. både undervisningspersonale, 

vitenskapelig- og administrativt ansatte.  

 

Organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser 

Større krav til effektivitet og resultatoppnåelse innenfor skolens primæraktiviteter fører til 

økte krav både for administrativt personale om å yte service og for fagmiljøene i forsknings-, 

undervisnings- og formidlingsarbeidet. I perioden fremover vil strukturelle endringer i skolens 

organisasjon, endringer knyttet til systemløsninger, videreutvikling av rutiner og forenkling 

av arbeidsprosesser stå i fokus.  

 

Skolen er en dynamisk organisasjon som er i stadig endring, noe som stiller endrede krav og 

forventninger også til ledelse. Derfor er det nødvendig også å gjennomføre ulike 

lederutviklingstiltak og at det gis muligheter for rådgiving.  

 

Plan for kompetanseutvikling for vitenskapelig ansatte 

Skolen skal tilby kompetanseutvikling for vitenskapelig personale i tråd med de føringer og 

forslag til tiltak som gis i skolens strategiske plan. Tilbudet kan bestå av: 

 Kurs og konferanser 

 Programmer 

 Kompetansekartlegging 

 Kompetanseutvikling 
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Mer informasjon om planlagte tiltak (kurs, programmer med mer) gis i Oversikt over 

planlagte tiltak for kompetanseutviklingstiltak for [året].  

Avdelingsledere utarbeider en årlig plan for kompetanseutvikling ved sin avdeling, 

denne presenteres i forbindelse med budsjettarbeidet .  

 

Plan for kompetanseutvikling for administrativt ansatte og ledelse 

Skolen skal tilby kompetanseutvikling for administrativt personale og ledere, i tråd med de 

føringer og forslag til tiltak som gis i skolens strategiske plan. Tilbudet kan bestå av: 

 Kurs og konferanser 

 Programmer 

 Kompetansekartlegging 

 Kompetanseutvikling 

 

Satsingsområdene nedenfor er valgt ut fordi de regnes som de mest kritiske for 

resultatoppnåelsen i de nærmeste årene: 

 

 Studentservice (studieveiledning, studentoppfølging) 

 Studieadministrasjon (NEOLMS, WEB-SCHOOL, med mer) 

 Eksamensadministrasjon (WEB-SCHOOL, StudentWeb, med mer) 

 IKT-kompetanse (Office-pakke, med mer)  

 HMS 

 Økonomi/regnskap 

 Utvikling av ny og endret kompetanse hos enkeltpersoner og grupper 

 Lederopplæring/-utvikling 

I tillegg til innsatsområdene nevnt over så kan det bli gjennomført kurs innenfor enkeltemner 

og områder hvor skolen har særlige behov.  

 

Mer informasjon om planlagte tiltak (kurs, programmer med mer) gis i Oversikt over 

planlagte tiltak for kompetanseutviklingstiltak for [året].  

 

Rektor utarbeider en årlig plan for kompetanseutvikling av de studieadministrative 

tjenester, denne presenteres i forbindelse med budsjettarbeidet.  
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3.1.3 Evaluering av avdelingenes personalplaner, 
herunder systematisk opplegg for utvikling og 
vedlikehold av faglig kompetanse 

 

Kvalitetsområde Akademiske ressurser og forskning 

Mål for hovedområde Undervisningen ved Studieakademiet skal være 

forskningsbasert, og studentene skal ha tilgang til akademiske 

ressurser som holder god faglig og pedagogisk standard.  

Kvalitetsmål  Undervisningspersonalet og sensorer skal ha den faglige 

kompetanse som kreves for å undervise på bachelor- og 

masternivå i tråd med gjeldende forskrifter og innenfor de 

fagområder hvor Studieakademiet har godkjente studietilbud. 

Operativt ansvar Rektor, avdelingsledere, FoU-rådet 

Beskrivelse av tiltak Evaluering av avdelingenes personalplaner skal gjennomføres 

og tas opp til behandling med jevne mellomrom i FoU-rådet. 

Kontroll/oppfølging FoU-rådet skal minst én gang i året ha evaluering av den 

forskningsmessige kompetanse hos lærerne som egen sak. 

Status og behov kommer fram i FoU-rådets årsrapport og 

danner grunnlag for videre vurderinger i Kvalitetsutvalget 

med hensyn til vurderinger av ansettelsesbehov og tildelinger 

av forskningspermisjoner. 

Frist 31. januar  

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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3.2.1 Evaluering av de ansattes pedagogiske 

kompetanse 

 

Kvalitetsområde Akademiske ressurser og forskning 

Mål for hovedområde Undervisningen ved Studieakademiet skal være 

forskningsbasert, og studentene skal ha tilgang til akademiske 

ressurser som holder god faglig og pedagogisk standard.  

Kvalitetsmål  Undervisningspersonalet skal ha den pedagogiske 

kompetanse som kreves for å undervise på videregående-, 

grunnivå, og på sikt bachelor- og masternivå i tråd med UDIR 

og NOKUTs forskrifter og innenfor de respektive fagområder 

hvor Studieakademiet har godkjente studietilbud. 

Operativt ansvar Avdelingsledere 

Beskrivelse av tiltak Evaluering av de ansattes pedagogiske kompetanse skal 

gjennomføres annet hvert år.  

Kontroll/oppfølging Status og behov med hensyn til de ansattes pedagogiske 

kompetanse skal komme fram i avdelingsleders årsrapport og 

danner grunnlag for eventuelle tiltak. 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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3.3.1 Forskningsetiske regler ved Studieakademiet 

 

1. Generelt 
 

Studieakademiet slutter seg til de normer for forskningsfrihet som er nedfelt i retningslinjene 

til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og i 

Europakommisjonens The European Charter for Researchers.  

Lenker: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 

  Europakommisjonens The European Charter for Researchers 

 

Forskningen ved Studieakademiet skal tilfredsstille vitenskapelige kvalitets- og 

redelighetskrav, og den akademiske frihet skal sikres. Studenter og ansatte ved 

Studieakademiet skal informeres om vitenskapelige redelighetsnormer og forskningsetikk.  

 

2. Forskningsetiske regler og Studieakademiets profil 
 

Forskningens frihet begrenses av menneskeverdet som er absolutt, noe som innebærer at 

enkeltmenneskets verdi alltid veier tyngre enn naturens verdi og kunnskapens verdi. 

Menneskeverdet ligger til grunn for alle menneskers grunnleggende rettigheter. Disse er 

nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948.  

 

Vedtatt i Styret 05.01.17 

 

  

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_no-no.pdf
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3.3.2 Evaluering av virksomhetsplanlegging der 

forholdene legges til rette for forskning og deltagelse 

på faglige konferanser 

 

Kvalitetsområde Akademiske ressurser og forskning 

Mål for hovedområde Undervisningen ved Studieakademiet skal være 

forskningsbasert, og studentene skal ha tilgang til akademiske 

ressurser som holder god faglig og pedagogisk standard.  

Kvalitetsmål  FoU-rådet skal sikre at forsknings- og 

utviklingsvirksomheten ved Studieakademiet gis nødvendig 

prioritet i institusjonens strategiske og økonomiske 

planlegging 

Operativt ansvar FoU-rådet 

Beskrivelse av tiltak Forskningsleder evaluerer i hvilken grad Studieakademiet 

legger forholdene til rette for de faglig ansatte til å drive 

forskningsvirksomhet, delta i nasjonale og internasjonale 

konferanser og forskningsnettverk. Evalueringen gjelder både 

formelle og uformelle møteplasser, som blant annet nasjonale 

og lokale forskningsdager. Evalueringen gjennomføres som 

dialogbaserte tilbakemeldinger til forskningsleder. 

Kontroll/oppfølging Resultatet av evalueringen inngår i FoU-rådets årsrapport 

Frist Kontinuerlig 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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3.4.1 Evaluering av nettbibliotekets tjenester 

 

Kvalitetsområde Akademiske ressurser og forskning 

Mål for hovedområde Undervisningen ved Studieakademiet skal være 

forskningsbasert, og studentene skal ha tilgang til akademiske 

ressurser som holder god faglig og pedagogisk standard.  

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha et faglig nettbibliotek av høy kvalitet 

der tilgangen til litteratur og kunnskapsbaser med mer skal 

være lett tilgjengelig for studenter og lærere.  

Operativt ansvar Nettbibliotekar 

Beskrivelse av tiltak Nettbibliotekar foretar tredje hvert år en brukerundersøkelse 

blant studenter og ansatte, som danner grunnlag for en 

egenevaluering av nettbiblioteket som lærings- og 

ressurssenter. 

Kontroll/oppfølging Resultatet av brukerundersøkelsen og egenevalueringen 

rapporteres av nettbibliotekar videre til Kvaitetsutvalget. 

Kvaitetsutvalget tar brukerundersøkelsen og 

egenevalueringen med i sin årsrapport om utdanningskvalitet, 

og fremmer strategiske og økonomiske forslag til styrene for 

eventuelle tiltak angående nettbibliotekets tjenestetilbud.   

Frist Hvert tredje år 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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4 Studieadministrative tjenester – ansvar og frister 

 

Kvalitetsområde/tiltak Status Ansvarlig Frister 

        

4. STUDIEADMINISTRATIVE TJENESTER 

   
4.1 Studentrekruttering       

4.1.1 Evaluering av Studieakademiets informasjonsmateriell A Markedsleder 15. sept. 

4.1.2 Evaluering av Studieakademiets nettsider A Markedsleder 

15. sep 

Studieakademiet 

15. mar 

4.1.3 Evaluering av Studieakademiets rekrutteringsarbeid A Markedsleder 15. des 

4.1.4 Evaluering av den informasjon som foreligger på engelsk P Markedsleder 15. des 

4.1.5 Markedsleders årsrapport A Markedsleder 15. juni 

4.2 Administrasjon av opptak       

4.2.1 Evaluering og revisjon av opptak og opptakskrav A Opptaksleder 15. okt 

4.2.2 Årlig analyse av søkning og opptak A Opptaksleder 15. okt 

4.2.3 Evaluering blant nye studenter om Studieakademiets informasjon og service i 

behandling av søkere og søknader P Opptaksleder 15. okt 

4.3 Administrasjon av studier       

4.3.1 Utfyllende regler for endring av studieplan og pensum A Avdelingsledere Før 15. juni 

4.3.2 Brukerundersøkelse om Studieakademiets informasjon, service og 

profesjonalitet mht til studieadministrative tjenester  P Avdelingsledere   

4.4 Innpassing av utdanning       

4.4.1 Evaluering av innpassing av utdanning fra Norge og utlandet A Avdelingsledere Ved behov 

4.5 Administrasjon av eksamensavvikling og sensur       

4.5.1 Kvalitetssikring av sensorer A Avdelingsledere Fortløpende 

4.5.1.1 Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene A Avdelingsledere 15. sept. Partall 

4.5.2 Kvalitetssikring av eksamensoppgavene A Avdelingsledere Fortløpende 

4.5.5 Årsrapport om eksamensavvikling A Eksamensinspektør 15. juni 

4.6 Elektroniske innleveringer  A Avdelingsledere Etter plan fra SN 

Status: A = Aktivt tiltak; P = Passivt tiltak 
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4 Studieadministrative tjenester - kapittelbeskrivelse 

 

 

Mål for området:  

Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og brukerorientert. 

Overordnet ansvar: Rektor.  

  

4.1 Studentrekruttering 

Kvalitetsmål: 

Interessenters og søkeres behov for informasjon og service skal ivaretas gjennom en profesjonell 

administrering av markedsføring og rekruttering til Studieakademiets studietilbud. 

Tiltak:  

4.1.1 Evaluering av Studieakademiets informasjonsmateriell 

Overordnet ansvarlig: Markedsleder 

4.1.2 Evaluering av Studieakademiets nettsider 

Overordnet ansvarlig: Markedsleder 

4.1.3 Evaluering av Studieakademiets rekrutteringsarbeid  

Overordnet ansvarlig: Markedsleder 

4.1.4 Evaluering av den informasjonen som foreligger på engelsk 

Overordnet ansvarlig: Markedsleder 

4.1.5 Markedsleders årsrapport 

Overordnet ansvarlig: Markedsleder 

  

4.2 Administrasjon av opptak 

Kvalitetsmål: 

Søkerne skal ha oversikt over opptaksprosessen og holdes informert om tidsskjema og prosedyrer.  

Tiltak:  

4.2.1 Evaluering og revisjon av opptak og opptakskrav  

Overordnet ansvarlig: Opptaksleder 
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4.2.2 Årlig analyse av søkning og opptak 

Overordnet ansvarlig: Opptaksleder 

4.2.3 Evaluering blant nye studenter om Studieakademiets informasjon, service i behandling av 

søkere og søknader 

Overordnet ansvarlig: Opptaksleder 

4.2.4 Opptaksreglement for søkere med realkompetanse 

4.2.5 Skjema for vurdering av realkompetanse 
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4.3 Administrasjon av studier 

Kvalitetsmål:  

 

Tiltak:  

4.3.1 Utfyllende regler for endring av studieplan og pensum 

4.3.2 Brukerundersøkelse om Studieakademiets informasjon, service m.m. 

Overordnet ansvarlig: Avdelingsledere 

 4.4 Innpassing av utdanning 

Kvalitetsmål: 

Studiepoeng fra andre norske læresteder som inngår i vitnemål fra Studieakademiet skal ha 

tilsvarende kvalitet som utdanning ved Studieakademiet. Studiepoeng fra andre norske læresteder 

skal godkjennes i tråd med norsk regelverk.. 

Tiltak:  

4.4.1 Evaluering av innpassing av utdanning fra norske og utenlandske læresteder 

Overordnet ansvarlig: Avdelingsledere 

4.4.1.1 Søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i en bachelorgrad ved 

Studieakademiet 

4.4.1.1.1 Svar på/merknad til søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i en 

bachelorgrad ved Studieakademiet 

4.4.1.2 Søknad om godkjenning av eksterne emner/ studiepoeng i en mastergrad ved 

Studieakademiet 

4.4.1.3 Tidligere utdanning fra andre nettskoler som gir fritak for deler av gradsutdanning 

4.4.1.3.1 Søknad om godkjenning av tidligere utdanning fra andre nettskoler som fritak for 

deler av gradsutdanning 

 

4.5 Administrasjon av eksamensavvikling og sensur 

Kvalitetsmål: 

Høgskolen skal sørge for at kunnskaper og ferdigheter hos studentene blir prøvet på en upartisk og 

faglig måte, og de valgte vurderingsformene skal sikre det faglige nivået ved høgskolen og hos 

studentene.  

Tiltak:  
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4.5.1 Kvalitetssikring av sensorer  

Operativt ansvar: Avdelingsledere 

4.5.1.1 Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene 

Operativt ansvar: Avdelingsledere  

4.5.2 Kvalitetssikring av eksamensoppgaver 

Operativt ansvar: Avdelingsledere 

4.5.2.1 Retningslinjer for utforming av skriftlige eksamensoppgaver 

4.5.2.1.1 Mal for skriftlige eksamensoppgaver 

4.5.2.1.2 Mal for skriftlige eksamensoppgaver 90 minutter 

4.5.2.2 Retningslinjer for emneprøve 

4.5.2.2.1 Mal for skriftlig emneprøve 

4.5.2.2.2 Retningslinjer for gjennomføring av emneprøver via video/Skype  

4.5.2.3 Retningslinjer for bruk av eksamensbesvarelser i undervisningen 

4.5.2.4 Utfyllende regler for eksamen og prøving ved Studieakademiet 

4.5.3 Rutine for behandling av særlig avvik ved kontroll og klagesensur 

4.5.4 Digital eksamensavvikling. Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter 

4.5.5 Årsrapport om eksamensavviklingen 

Operativt ansvar: Eksamensinspektør 

 

4.6 Elektroniske innleveringer 

Operativt ansvar: Avdelingsledere 

4.6.1 Rutine for elektronisk innlevering av emneoppgaver, seminaroppgaver, netteksamen, 

hjemmeeksamen, bachelor og masteroppgaver  

4.6.2 Mal for elektronisk innlevering av eksamensbesvarelser 

4.6.3 Rutiner for elektroniske innleveringer i itslearning 

4.7 Saks- og klagebehandling 

4.7.1 Retningslinjer for saks- og klagebehandling 

4.7.2 Rutiner for saks- og klagebehandling 
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4.8 Administrasjon av vitnemål og Diploma Supplement 

Kvalitetsmål: 

Studentene skal motta vitnemål senest 2 måneder etter avsluttet studium. Vitnemål og Diploma 

Supplement skal være i tråd med gjeldende krav til Diploma Supplement fra departementet. 

Tiltak: 

4.8.1 Skjema for bestilling av vitnemål og Diploma Supplement 

Overordnet ansvarlig: Eksamensinspektør 
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4.1.1 Evaluering av Studieakademiets 

informasjonsmateriell 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Interessenters og søkeres behov for informasjon og service 

skal ivaretas gjennom en profesjonell administrering av 

markedsføring og rekruttering til Studieakademiets 

studietilbud. 

Operativt ansvar Markedsleder 

Beskrivelse av tiltak Studieakademiets studiekatalog og annet 

informasjonsmateriell revideres årlig i et samarbeid mellom 

markedsleder, opptaksleder og avdelingsledere. 

Informasjonsmateriell skal gi informasjon om studietilbud 

ved Studieakademiet og prosedyrer for søknad og opptak. Det 

gjennomføres studentevaluering av studiekatalog og annet 

informasjonsmateriell i forbindelse med studentevalueringen 

ved oppstartsdagene. Det blir også gjennomført dialogbasert 

evaluering av studieadministrasjonen gjennom kontakt med 

elevene/studentene.  

Kontroll/oppfølging Evalueringene danner grunnlag for eventuelle endringer i 

arbeidet med neste års informasjonsmateriell. Produksjon av 

og erfaringer med årets informasjonsmateriell beskrives i 

markedsleders årsrapport.  

Frist 15. september 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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4.1.2 Evaluering av Studieakademiets nettsider   

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Interessenters og søkeres behov for informasjon og service 

skal ivaretas gjennom en profesjonell administrering av 

markedsføring og rekruttering til Studieakademiets 

studietilbud. 

Operativt ansvar Markedsleder 

Lenker og dokumenter www.norgesnettskole.no   

Beskrivelse av tiltak Studieakademiets nettsider skal til enhver tid ha oppdatert 

informasjon om 

 Studieprogrammer 

 Studieplaner og emner 

 Søknadsfrister og -prosedyrer 

 Studiefinansiering 

 Kvalitetssikringssystemet   

Arbeidet med oppdatering av sidene gjøres av markedsleder i 

nært samarbeid med avdelingslederne. Struktur og utforming 

gjennomgås to ganger årlig. 

Kontroll/oppfølging Evalueringen inngår i grunnlaget for markedsleders 

årsrapport.   

Frist 15. september og 15. mars 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 

 

 

  

http://www.norgesnettskole.no/
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4.1.3 Evaluering av Studieakademiets 

rekrutteringsarbeid  

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Interessenters og søkeres behov for informasjon og service 

skal ivaretas gjennom en profesjonell administrering av 

markedsføring og rekruttering til Studieakademiets 

studietilbud. 

Operativt ansvar Markedsleder 

Lenker og dokumenter www.norgesnettskole.no 

Beskrivelse av tiltak Markedsleder administrerer rekrutteringsarbeidet og legger 

strategien på hvilke skoler, institusjoner, utdanningsmesser, 

konserter, festivaler og sommerleirer m.m. som skal besøkes. 

Det gjennomføres en evaluering av 

 personellmessige ressurser  

 økonomiske ressurser 

 på hvilke måter informasjonen best kan presenteres  

Evalueringen skjer på bakgrunn av dialogbaserte 

tilbakemeldinger fra rekrutteringsarbeidere, arrangører, 

potensielle studenter, nåværende studenter osv. 

Informasjonsleder evaluerer samlet årets rekrutteringsarbeid 

på høsten etter opptak og resultatet av høstens 

studentevaluering om opptak. 

Kontroll/oppfølging Resultatet av evalueringen inngår i markedsleders årsrapport. 

Frist 15. desember 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 

 

 

  

http://www.norgesnettskole.no/
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4.1.4 Evaluering av den informasjonen som 

foreligger på engelsk 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Interessenters og søkeres behov for informasjon og service 

skal ivaretas gjennom en profesjonell administrering av 

markedsføring og rekruttering til Studieakademiets 

studietilbud. 

Operativt ansvar Markedsleder 

Lenker og dokumenter www.norgesnettskole.no 

Beskrivelse av tiltak Studieakademiets nettsider skal ha informasjon på engelsk 

som redegjør for  

 ideologisk plattform 

 høgskolens studieprogram og emnekombinasjoner 

 hvordan en kontakter aktuelle personer ved 

institusjonen 

Den engelske teksten skal primært rette seg mot potensielle 

utenlandske studenter og utenlandske utdanningsinstitusjoner. 

Markedsleder evaluerer hvorvidt omfanget og kvaliteten på 

informasjonen tilfredsstiller behovet. 

Kontroll/oppfølging Markedsleder sørger for oppdatering av sidene 

Frist 15. desember 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Passiv 

 

 

  

http://www.norgesnettskole.no/
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4.1.5 Markedsleders årsrapport 

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Interessenters og søkeres behov for informasjon og service 

skal ivaretas gjennom en profesjonell administrering av 

markedsføring og rekruttering til Studieakademiets 

studietilbud. 

Operativt ansvar Markedsleder 

Lenker og dokumenter www.norgesnettskole.no  

Beskrivelse av tiltak Markedsleder samler resultater og datamateriale fra sine 

ansvarsområder i en årsrapport.  

Kontroll/oppfølging På bakgrunn av rapporten fatter kvalitetsutvalget og 

Skolestyret nødvendige vedtak for å styrke det 

studieadministrative arbeidet ved Studieakademiet.  

Frist 15. juni 

Versjon 17.01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv  

 

 

  

http://www.norgesnettskole.no/
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4.2.1. Evaluering og revisjon av opptak og 

opptakskrav 

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Søkerne skal ha oversikt over opptaksprosessen og holdes 

informert om tidsskjema og prosedyrer. 

Operativt ansvar Opptaksleder 

Lenker og dokumenter  Departementets forskrift for Forskrift om opptak til 

høyere utdanning 

 Samordna opptak: http://www.samordnaopptak.no 

 Løpende opptak/karaktergradering 

 Studieakademiets søknadsskjemaer for opptak 

Beskrivelse av tiltak Følgende evaluering og vurdering gjennomføres av 

opptaksleder og markedsleder etter høstens opptak: 

 Evaluering av høstens/vårens opptak, opptaksrutiner, 

lokale opptakskrav. 

 Vurdering av skolens opptak gjennom Samordna Opptak. 

 Vurdering av bruken av NEOLMS som verktøy for 

opptak gjennom Samordna Opptak. 

Kontroll/oppfølging Informasjonen samles i opptaksleders årsrapport. 

Frist 15. oktober 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 

 

 

  

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-31-173
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-31-173
http://www.samordnaopptak.no/
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4.2.2 Årlig analyse av søkning og opptak 

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Studiene ved Studieakademiet skal være forskningsbaserte, 

holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede 

studenter for generelt samfunnsliv og videre studier 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha vedtatte minimumskrav for opptak 

som sikrer at studentene har nødvendig basiskompetanse for å 

kunne gjennomføre studiet de blir tatt opp på. 

Operativt ansvar Opptaksleder 

Beskrivelse av tiltak Etter opptaket av studenter er gjennomført, deltar samtlige 

ansatte som har befatning med opptaket i en evaluering. I 

evalueringen inngår: 

 Dialogbaserte tilbakemeldinger fra studentene 

 Studentevalueringen av opptaket 

 Vurdering av registrering og behandling av søknader i 

henhold til tidsplan 

 Vurdering av effekten av oppfølging av søkere og 

interessenter 

 Vurdering av bemanning og arbeidsfordeling på 

tidspunkter med stor arbeidsmengde 

 Omfanget av, tidspunktet for og kvaliteten på utsendt 

informasjon til søkerne 

Kontroll/oppfølging Informasjonen samles i opptaksleders årsrapport. 

Frist 15. oktober 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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4.2.3 Evaluering blant nye studenter om 

Studieakademiets informasjon og service i 

behandling av søkere og søknader 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Søkerne skal ha oversikt over opptaksprosessen og holdes 

informert om tidsskjema og prosedyrer. 

Operativt ansvar Opptaksleder 

Beskrivelse av tiltak Studentevalueringen av opptaksprosessen gjennomføres av 

nye studenter sammen med studentevalueringen av 

oppstartsdagene (KSS 1.3.1). 

Studentevalueringen av opptaksprosessen skal omfatte 

 Studentenes opplevelse av møtet med høgskolen i 

form av informasjon omkring opptaket 

 Kvaliteten på muntlig og utsendt informasjon, 

herunder relevans, grafisk utforming, mengde, 

hyppighet og tidspunkt 

 Gjennomføringsprosedyrer og hastighet 

Evalueringen gjennomføres ved hjelp elektronisk 

spørreskjema. 

Kontroll/oppfølging Resultatet av evalueringen samles i en rapport som skal inngå 

i opptaksleders årsrapport. 

Frist 15. oktober 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Passiv 
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4.2.4 Opptaksreglement for søkere med 

realkompetanse 

   

1. OPPTAKSKRAV 

 

1.1. Studieakademiet tar opp studenter med realkompetanse som vil utdanne seg for: 

 Generell studiekompetanse 

 Førstesemesterstudier 

 Årsstudier 

 Bachelorstudier 

1.2. Søker må være 23 år eller eldre i opptaksåret.  

1.3. Søkers realkompetanse, eller kombinasjon av både formal- og realkompetanse, vil 

vurderes i forhold til spesifikke forkunnskaper og/eller erfaringer som anses for å være 

nødvendige for ett av studiene/emnekombinasjonene ved Studieakademiet.  

1.4. Søkers engelsk- og norskkunnskaper vil bli vurdert. 

 

2. SØKNAD 

 

2.1. Begrunnet søknad leveres til skolen på eget søknadsskjema.  

2.2. Søknaden må inneholde følgende vedlegg: 

- Gyldig offentlig fødselsattest. 

- CV med dokumentasjon som bekrefter all formal- og realkompetanse som anses å 

være av betydning for vurderingen av søknaden.  

- Kort redegjørelse for bakgrunnen for søknaden og målsetting med studiet. 

2.3. Søknaden skal undertegnes. Ved sin underskrift lover studenten å rette seg etter  

 gjeldende regler ved skolen. 

   

3. OPPTAK 

 

3.1. Opptak til Studieakademiet på bakgrunn av realkompetanse foretas av høgskolens 

opptaksleder i samarbeid med den aktuelle avdelingsleder.  

3.2. Søkeren er ikke å regne som endelig opptatt før vedkommende har gitt skriftlig 

melding om at man tar imot studieplassen og har betalt semesteravgiften. 

 

4. KLAGEADGANG 

 

4.1. Avslag på søknad om opptak kan påklages. Søkeren kan kreve skriftlig begrunnelse 

for avslaget. Klagefristen er 3 uker. 
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4.2. Klagen skal være skriftlig begrunnet og nødvendig dokumentasjon vedlegges. 

4.3. Klagenemnda oppnevnes av skolestyret og består av 3 personer. 1 av disse kan tilhøre 

 skolens fagpersonale 

4.4. Ved klagebehandling kan klagenemnda innhente ytterligere opplysninger.  

Klagenemnda fatter endelig vedtak. Klageren kan kreve skriftlig begrunnelse for 

vedtaket. 
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4.2.5. Skjema for vurdering av realkompetanse 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Postnr./sted: 

1. Søker må være 23 år eller eldre i opptaksåret og engelsk- og norskkunnskapene vil bli 

vurdert: 

2. Søkers realkompetanse, eller kombinasjon av formal- og realkompetanse, vil vurderes i 

forhold til spesifikke forkunnskaper og/eller erfaringer som anses å være relevante for 

studiet det søkes opptak på. Slike forkunnskaper og/eller erfaringer kan være: 

 

a.  skolegang etter grunnskolen  

Periode Skole Linje/retning 

   

   

b. arbeidsforhold  

Periode Arbeidsgiver Arbeid 

   

    

c. opphold på folkehøgskole eller tilsvarende 

Periode Skole Linje 

   

   

d. etterutdanning 

Periode Skole Fagområde 
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e. frivillig engasjement i organisasjons- og foreningsliv  

Periode Organisasjon Engasjement/verv 

   

   

f. annet som dokumenterer formal- og/eller realkompetanse som har relevans for 

studiet 

     

     

 

Annet som kan ha betydning for vurderingen av realkompetanse: 

 

 

 

 

Konklusjon: 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

4.2.6.1 Skjema for dokumentkontroll 

 

Journalnr:……….. 

 

 

 

NAVN……………………………………………………. 

 

STUDIEPROGRAM……………………………………… 

STUDENTNUMMER ……………………………………. 

ANTALL ARK LEVERT………………………………… 

 

 

Dato……………………………………………..Underskrift………………………………… 

 

For internt bruk 

Saksbehandler 

v/innlevering 

 

Merknad 

 

Utlevert dato 

Saksbehandler 

v/utlevering 

    

 

Studenten mottatt dokumentasjonen: 

 

Dato……………………………… 

 

Navn……………………………………. 

  

Stempel 
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4.3.1 Utfyllende regler for endring av studieplan og 

pensum  

Vedtatt av kvalitetsutvalget 0809 14. april 2008 

 

1. Studieplan 

(1) Studieplaner skal til enhver tid utarbeides i tråd med kvalitetsrammeverket. 

(2) En oversikt over hvilket pensum som benyttes i de ulike kursene og emnene finnes 

nedfelt i emnekombinasjonens studieplaner.  

(3) Både gjeldende og eldre studieplaner vil ligge ute på Studieakademiets hjemmeside. 

(4) Bare avdelingsledere har anledning til å gjøre redigeringer i studieplanene for 

emnekombinasjonen hjemmehørende i sin avdeling. Et studiepoeng tilsvarer normalt 

70 pensumsider på høyere utdanning. På videregående nivå, gjelder UDIRs 

målområder som pensum. Endringer i pensum skal normalt ikke medføre endring av 

antall pensumsider.  

(5) Endringer i pensumlitteratur skal behandles og godkjennes av lærermøte på 

avdelingsnivå etter forslag fra emneansvarlig lærer eller kurslærer.  

(6) Forslag til endring av pensumlitteratur må fremmes innen 1. mai.   

(7) Endring av pensum skal redigeres inn i studieplan av avdelingsleder og gjøres 

gjeldende for neste skoleår.  

 

2. Pensumlister  

(1) Avdelingsledere utarbeider pensumlister for avdelingens emnekombinasjoner.  

(2) Avdelingsledere sender pensumlistene til bokhandel for bestilling av pensumslitteratur 

for neste semester. Pensumlistene skal inneholde oversikt over hvilke emner og kurs 

det skal gis undervisning i neste semester, sammen med forventet antall studenter på 

hvert emne. Pensumlistene skal også sendes bibliotekar.  

(3) Avdelingsledere må i god tid før studieplanene legges ut på Studieakademiets 

hjemmeside bestille neste semesters pensumlitteratur fra bokhandel til lærere. 

 

3. Studieplaner 

(1) I tillegg til at studieplanene ligger ute på Studieakademiets hjemmeside, skal 

Avdelingsledere ha originalene liggende i mappen ”Mine dokumenter” på skolens 

server. 

(2) Avdelingsledere må også oppbevare tidligere årganger av studieplaner til 

dokumentasjon. I tillegg skal disse ligge ute på Studieakademiets hjemmeside.  

(3) Avdelingsledere har ansvar for at neste skoleårs studieplaner blir lagt ut på 

Studieakademiets hjemmeside innen 15. juni. Webansvarlig er behjelpelig med å få 

lagt ut studieplanene.  

(4) Det skal ikke foretas endringer i studieplanene for kommende skoleår etter 15. juni og 

etter at den er lagt ut på Studieakademiets hjemmeside.   
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4.3.2 Brukerundersøkelse om Studieakademiets 

informasjon, service og profesjonalitet mht til 

studieadministrative tjenester   

Kvalitetsområde Studieadministrative tjenester 

Mål for hovedområde Studieakademiets studieadministrasjon skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha utdanningsplaner som skal klargjøre både 

Studieakademiets og studentenes rettigheter og plikter. De skal være et 

effektivt verktøy for studenter og ansatte når studieløp skal planlegges og 

hjelpe til å holde oversikt over studentenes studieprogresjon. Studieakademiet 

skal til enhver tid ha en program- og emnedatabase med oppdaterte og 

godkjente studieplaner og emnebeskrivelser tilgjengelig på Studieakademiets 

hjemmeside. Studieakademiet skal ha timeplaner og eksamensdatooversikt 

klar før semesterstart.  

Operativt ansvar Avdelingsledere 

Lenker og dokumenter   

Beskrivelse av tiltak Studieakademiets informasjon, service og andre studieadministrative tjenester 

skal være profesjonelt utført og gi studentene den informasjon og service de 

til enhver tid under studiet er i behov av. 

Periodisk spørreundersøkelser blant studenter om: 

 Studieakademiets informasjon, service og profesjonalitet med hensyn 

til studieadministrative tjenester 

 Utdanningsplaner, gjennomstrømming 

 Administrasjon av vitnemål, karakterutskrift og Diploma Supplement 

 

Brukerundersøkelsen har følgende rutiner: 

1. Periodisk spørreundersøkelser blant studenter om Studieakademiets 

informasjon, service og profesjonalitet i sin veiledning av studenter, samt 

administrasjon av vitnemål, karakterutskrift og Diploma Supplement. 

2. Data fra spørreundersøkelsene skal være tilgjengelig både for studenter og 

ansatte og legges ut i NEOLMS. Kommentardata behandles konfidensielt. 

Kontroll/oppfølging Resultatet fra undersøkelsen analyseres, måloppnåelse vurderes og 

forbedringsområder fastlegges. Forbedringsområdene innarbeides i 

høyskolens årsrapport om utdanningskvalitet. 

Frist  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget  

Status Passiv 
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4.4.1 Evaluering av innpassing av utdanning fra 

norske og utenlandske læresteder 

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Studiepoeng fra andre læresteder som inngår i vitnemål fra 

Studieakademiet skal ha tilsvarende kvalitet som utdanning 

ved andre skoler. Studiepoeng fra norske eller utenlandske 

lærersteder skal godkjennes i tråd med norsk regelverk og 

Studieakademiets reglement. 

Operativt ansvar Avdelingsledere 

Beskrivelse av tiltak Regler og veiledning for innpassing av studiepoeng fra andre 

studiesteder, både norske og utenlandske, evalueres og 

revideres etter behov.  

Kontroll/oppfølging Avdelingsledere evaluerer, oppdaterer og reviderer rutiner og 

regler etter behov. Revisjonsforslag rettes til og vedtas av 

kvalitetsutvalget  

Frist Ved behov 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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4.4.1.1 Godkjenning av eksterne emner/ studiepoeng 

i en bachelorgrad ved Studieakademiet 

Studieprogram:________________________________      

  

(Etternavn) (Fornavn)  

    

(Fødsels- og personnr) (Postboks) (Telefon) (e-mail) 

Studiested:  

  

i perioden:   -    

 (dd/mm/åå)  (dd/mm/åå)  (Antall måneder) 

 

Følgende emner godkjent som erstatning for obligatoriske emner ved Studieakademiet: 

Emner ved eksterne skoler Emner som ønskes erstattet: 

Emnekode Studie

poeng 
Emnenavn Emnekode Emnenavn Studie

poeng 

      

      

                                   Sum  

 

Følgende emner godskrevet som valgfrie studiepoeng ved Studieakademiet: 

Valgfrie studiepoeng Godskrives som 

Emnekode Studiepoeng Emnenavn Antall studiepoeng 

Sum   

 

 

Dokumentasjon: 

 Emnebeskrivelser er vedlagt 

 Karakterutskrift er vedlagt     Resultater er automatisk importert  

   

(Dato)  (Underskrift fagansvarlig) 
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4.4.1.1.1 Svar på/merknad til søknad om 

godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i en 

bachelorgrad ved Studieakademiet 

 

Søknad fra:  

Vi har noen merknader, vennligst ta kontakt:  

Søknaden er godkjent som den er:  

Søknaden er godkjent med nedenstående 

endringer: 

 

 

 

Søknaden er avslått med følgende 

begrunnelse: 

 

 

 

Dato  (Avdeling)  (Underskrift) 

Avgjørelsen kan ankes til kvalitetsutvalget innen 3 uker etter mottatt avgjørelse. 
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4.4.1.2 Godkjenning av eksterne emner/ studiepoeng 

i en mastergrad ved Studieakademiet 

 

Studieprogram:________________________________      

  

  

(Etternavn) (Fornavn)  

    

(Fødsels- og personnr) (Postboks) (Telefon) (e-mail) 

Studiested:  

 (Universitet/Studieakademiet) 

i perioden:   -    

 (dd/mm/åå)  (dd/mm/åå)  (Antall måneder) 

 

Følgende emner godkjent som erstatning for obligatoriske emner ved Studieakademiet: 

Emner ved eksterne skoler Emner som ønskes erstattet: 

Emnekode Studie

poeng 
Emnenavn Emnekode Emnenavn Studie

poeng 

      

      

      

      

 

 

     

      

      

                                   Sum  

 

Følgende emner godskrevet som valgfrie studiepoeng ved Studieakademiet: 

Valgfrie studiepoeng Godskrives som 

Emnekode Studiepoeng Emnenavn Antall studiepoeng 
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Sum   

 

Dokumentasjon: 

 Emnebeskrivelser er vedlagt 

 Karakterutskrift er vedlagt     Resultater er automatisk importert  

 

 

   

(Dato)  (Underskrift fagansvarlig) 
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4.5.1 Kvalitetssikring av sensorer 

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Studieakademietn skal sørge for at kunnskaper og ferdigheter 

hos studentene blir prøvet på en upartisk og faglig måte, og 

de valgte vurderingsformene skal sikre det faglige nivået ved 

Studieakademietn og hos studentene.  

Dokument, lenker  

Operativt ansvar Avdelingsledere 

Beskrivelse av tiltak Det skal kun brukes sensorer med kompetanse på adekvat 

nivå og som selv jobber eller har jobbet i adekvat 

utdanningsløp- og utdanningssektor eller i faglig relevante 

stillinger.  

Eksterne sensorer oppnevnes i kvalitetsutvalget etter forslag 

fra avdelingslederen 

Kontroll/oppfølging Avdelingsledere fremmer forslag om eksterne sensorer senest 

to uker før eksamensavvikling  

Frist Fortløpende 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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4.5.1.1 Ekstern evaluering av vurderingen eller 

vurderingsordningene 

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Studieakademietn skal sørge for at kunnskaper og ferdigheter 

hos studentene blir prøvet på en upartisk og faglig måte, og 

de valgte vurderingsformene skal sikre det faglige nivået ved 

Studieakademietn og hos studentene. 

Operativt ansvar Avdelingsledere 

Dokument, lenker ”Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Studieakademiet” kapittel IV §§ 25-31 

Beskrivelse av tiltak Ved sensurering av skriftlige vurderinger benyttes minst én 

intern sensor kombinert med ekstern evaluering av 

vurderingen eller vurderingsordningen. Ved muntlig 

vurdering skal det være minst to sensorer.  

Ekstern evaluering kan være: 

 

1) Ekstern vurdering av eksamensbesvarelsene. 

2) Ekstern utforming av eksamensoppgavene og/eller 

sensorveiledning. 

3) Ekstern kontroll av intern sensors vurdering av et 

tilfeldig utvalg kandidater. 

4) Ekstern evaluering av vurderingsordningene som 

inngår i studieplanene (gjøres sammen med evaluering 

i punkt 8.2.6). 

 

Kvalitetsutvalget vedtar hvilke vurderingsordninger som skal 

gjelde på forslag fra avdelingsledere. Minst hvert annet år (i 

partallsår) skal det fremmes nye reviderte forslag 

Kontroll/oppfølging Kvalitetsutvalgets leder  

Frist 15. september i partallsår  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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4.5.2 Kvalitetssikring av eksamensoppgaver 

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Eksamen, sensur og bruk av ulike vurderingsformer skal bidra til 

godt læringsutbytte og sikre studentene riktig tilbakemelding om 

oppnådd faglig nivå. Studentene skal motta vitnemål senest 2 

måneder etter avsluttet eksamen/gradsstudium, som er vitnemål 

fra Studieakademiet for fullført opplæring i videregående skole, 

BA-/MA-vitnemål, karakterutskrift og Diploma Supplement. 

Operativt ansvar Avdelingsledere 

Beskrivelse av tiltak Avdelingsleder skal påse at utformingen av eksamensoppgaver er 

i henhold til ”4.5.2.1 Retningslinjer for utformingen av skriftlige 

eksamensoppgaver”, og skal påse at retningslinjene følges slik at 

behovet for kvalitetssikring i prosessen med å vedta 

eksamensoppgaver etterleves. 

Kontroll/oppfølging Dersom avdelingsleder erfarer at ”Retningslinjer for utformingen 

av eksamensoppgaver” ikke etterleves eller oppgavene er 

mangelfulle, skal dette rapporteres skriftlig til kvalitetsutvalget, 

endringsforslag fremmes, slik at tiltak kan iverksettes.  

Frist Fortløpende 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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4.5.2.1 Retningslinjer for utforming av skriftlige 

eksamensoppgaver 

 

1. Eksamensinspektør melder avdelingslederne hvilke emner det skal avvikles eksamen i 

senest 3 uker før eksamensdato. 

 

2. Avdelingsleder avgjør hvilke av emnets kurs studentene skal eksamineres i, og melder 

dette senest 3 uker før eksamensdato til lærerne som skal utforme 

eksamensoppgaven(e).  

 

3. Kurslærerne skal utforme eksamensoppgavene i henhold til ”Mal for skriftlige 

eksamensoppgaver”, og levere forslag til eksamensoppgaver til avdelingsleder senest 

7 dager før eksamensdato. 

 

4. Avdelingsleder skal i samarbeid med minst én av de øvrige lærerne ved avdelingen, 

kritisk gjennomgå forslag til eksamensoppgaver, gjøre nødvendige språklige 

korreksjoner og forsikre seg om at oppgavene er lett forståelige, for så å godkjenne 

den endelige utformingen.  

 

5. Avdelingsleder skal levere de godkjente eksamensoppgavene til eksamensinspektør 

senest 3 dager før eksamensdato.  
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4.5.2.1.1 MAL FOR SKRIFTLIGE 

EKSAMENSOPPGAVER 

Studieprogram:  

 

Kode/emne/studiepoeng: f.eks. Exphil Innføring i filosofi (10 studiepoeng) 

Dato:  xxxdag dd.mm.åååå      kl. tt.mm 

Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av 

karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3. 

Del I (teller 2/3) 

Besvar én av følgende to oppgaver: 

Enten 

 

Eller 

 

Del II (teller 1/3) 

Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver: 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

Tid: 4 timer 

 

Skriftlige eksamensoppgaver for videregående opplæring blir utstedt og utformet av 

Utdanningsdirektoratet. 
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4.5.2.1.2 Mal for skriftlige eksamens-oppgaver 90 

minutter 

Kode/studieprogram: 

Kode/emne/studiepoeng 

Dato: xxxdag dd.mm.åååå     kl. tt.mm 

 

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 og 2 hver 

utgjøre 50 % av karakteren. 

 

Oppgave 1 

Besvar én av følgende to oppgaver 

 

Enten 
 

Eller 
 

Oppgave 2 

Besvar én av følgende to oppgaver 

 

Enten 

 

Eller 
 

 

 

Tid: 90 minutter 
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4.5.2.3 Retningslinjer for bruk av 

eksamensbesvarelser/ seminaroppgaver i 

undervisningen 

 

1. Forutsetningen for å bruke eksamensbesvarelser/seminaroppgaver er at studenten har 

gitt skriftlig tillatelse til bruk.  

2. Besvarelsene skal anonymiseres. Dette innebærer at forfatter av oppgave ikke skal 

kunne identifiseres gjennom håndskrift. Navn på forfatter skal heller ikke gjengis.  

3. Det bør gå ett år fra besvarelsen/oppgaven er avlevert til den brukes i 

undervisningsøyemed. 

4. Lærere kan ta kopi av besvarelser under retting av oppgaver. 

5. Lærere kan også henvende seg til eksamensinspektør for å ta kopi av oppgaver som 

ønskes brukt.   

 

Vedtatt av Kvalitetsutvalget 17 01. 
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4.5.2.4 Utfyllende regler for eksamen og prøving ved 

Studieakademiet  

 

1. Grunnregler om eksamen 

(1) En eksamen anses påbegynt: 

a. Ved skoleeksamen: Straks eksamensoppgaven er utlevert. 

b. Ved hjemmeeksamen: På det tidspunktet som Studieakademietn har oppgitt at 

eksamensoppgaven kan avhentes, nedlastes eller lignende. 

c. Ved seminaroppgave: Etter første veiledningssamtale for arbeidet med 

oppgaven.   

d. Ved andre eksamensformer: Når det aktuelle emnet, den aktuelle 

praksisperioden etc. er påbegynt, eller når det er angitt i studieplanen. 

(2) Det gis adgang til å melde seg opp til en eksamen fram til to uker før eksamen. 

(3) Det kan gjøres unntak fra oppmeldingsfristen  

a. dersom det har vært dødsfall i studentens nærmeste familie, eller 

b. studenten har vært syk eller har nedkommet, og dette har gjort det umulig for 

studenten å melde seg innen fristen, eller 

c. det er andre uforutsette hindringer som har gjort det umulig for studenten å 

melde seg innen fristen, eller  

d. vedkommende eksamen vil føre fram til avsluttet grad eller avsluttet 

studieprogram av minst 60 studiepoengs omfang, eller 

e. ved andre særlige tilfeller 

f. mot betaling av gebyr på kr. 1.500,- for for sen oppmelding. Ønske om 

oppmelding meldes eksamensinspektør 

(4) Omstendigheter som nevnt i pkt. a) - d) ovenfor må dokumenteres. Sykdom og fødsel 

må dokumenteres med erklæring fra lege eller psykolog. 

(5) Det gis adgang til å annullere en eksamensoppmelding fram til én uke før eksamen. 

 

2. Studenter som trekker seg under eksamen 

(1) En student som har gått opp til eksamen, kan frivillig avbryte denne (trekke seg) innen 

studenten forlater sin plass siste eksamensdag. Trekk i løpet av en skriftlig eksamen 

skal meldes til hovedvakten ved eksamen.  

(2) Trekk under eksamen anses som stryk. Likestilt med stryk er det når en student ikke 

har møtt frem til eksamen uten å annullere sin eksamensmelding innen trekkfristens 

utløp. 

(3) En student anses også for å ha strøket når studenten forlater eksamenslokalet uten å ha 

levert besvarelse.  

(4) En student som har levert besvarelse, kan ikke unndra seg sensur. 

 

3. Forhold i eksamenslokalet med mer  

(1) Eksamenskandidatene skal møte i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen tar 

til. Eksamenslokalet vil bli avlåst 15 minutter før eksamen påbegynnes. Kandidater 

som kommer senere må vente utenfor lokalet til eksamen har startet og vil etterpå bli 

tilvist plass i lokalet. 

(2) Studentene plikter å rette seg etter de anvisninger som gis av eksamensinspektør og 

hovedvakt i eksamenslokalet. 



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

(3) Gyldig studentbevis må medbringes alle eksamensdager. 

(4) Ingen notater må medbringes eller benyttes ved eksamen. 

(5) Fusk eller forsøk på fusk medfører øyeblikkelig bortvisning fra eksamen. 

(6) Ransler, vesker og yttertøy må plasseres fremme i eksamenslokalet før oppgaven 

deles ut. Kandidaten skal ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler, 

legitimasjon og mat på plassen sin. 

(7) Under prøven må ingen form for meddelelse finne sted mellom eksamenskandidatene 

uten gjennom eksamensvaktene (eksamenskandidatene kan ikke låne direkte fra 

hverandre). 

(8) Ingen eksamenskandidat må forlate eksamenslokalet før tidligst én time etter at 

oppgaven er utdelt. 

(9) Eksamensbesvarelsen skrives med kulepenn og ikke tusj eller blyant. 

(10) Ingen eksamenskandidat må forlate sin plass under prøven unntatt når vedkommende 

går ut sammen med en eksamensvakt. En eksamensvakt kan følge høyst 2 personer 

om gangen ut av eksamenslokalet. Pausen begrenses normalt til 5 minutter. 

(11) Ved opphold utenfor eksamensrommet må det ikke finne sted samtale om oppgaven 

eller faglig relaterte emner, verken med eksamensvakten eller mellom 

eksamenskandidatene innbyrdes. Studieakademiet’s regler for røykeplasser gjelder 

også for eksamenskandidatene. 

(12) All bruk av mobiltelefon, personsøker eller annet kommunikasjonsutstyr er forbudt 

under eksamen. 

(13) Det skal være ro og orden i eksamenslokalet slik at ingen blir forstyrret i sitt arbeide 

med oppgaven. Overtredelse kan medføre øyeblikkelig utvisning fra eksamenslokalet. 

(14) Studieplanen fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt under den enkelte 

eksamen. Hjelpemidler ut over dette kan ikke benyttes under eksamen. 

(15) Eksamensinspektøren organiserer lærers tilstedeværelse i eksamenslokalet under 

skriftlig eksamen. 

(16) Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstid. Etter at eksamenstiden er 

ute har kandidatene ikke adgang til å skrive på besvarelsen. Det gis 15 minutter ekstra 

til å fylle ut omslagsark, nummerere og fylle ut nødvendige 

identifikasjonsopplysninger på eksamensarkene og skille kopier fra originaler. De 

skrevne eksamensarkene deles i hver sin bunt – én til kandidaten selv (rosa ark), én til 

ekstern sensor (gult ark) og én til intern sensor (hvitt ark). De gule og hvite 

eksamensarkene leveres i omslagsark til hovedvakt. 
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4.5.3 Rutine for behandling av særlig avvik ved 

kontroll og klagesensur 

Dersom kontroll eller klagesensur har avvik fra opprinnelig sensur på mer enn to karakter (f. 

eks F-C) skal denne sensuren behandles etter følgende rutine: 

 Kontroll/ klagesensorer skal begrunne sin karaktersetting 

 Opprinnelige sensorer skal gjennomgå sin sensur en gang til sammen med begrunnelse 

gitt 

 av kontroll/ klagesensorer 

 Opprinnelige sensorer skal skrive en kort rapport 

 Kontroll/ klagesensorer skal gi en kommentar til rapporten 

 Resultatet skal fremlegges som egen sak i kvalitetsutvalget 

Resultatet av denne prosessen vil ikke påvirke karaktersetting i den aktuelle saken. 
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4.5.4 Digital eksamensavvikling. Instruks for 

eksamensinspektør og eksamensvakter 

Før eksamen settes i gang 
 Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest 30 minutter før prøvens 

starttidspunkt. 

 Etter oppmøte kan eksamenskandidater ikke forlate eksamenslokalet uten avtale med 

eksamensvakt eller -inspektør. 

 Eksamenskandidaten signerer på kvitteringsliste fra eksamensinspektør eller 

eksamensvakt. 

 Eksamensvakten legger ut kladdepapir til de som måtte ønske dette. 

Eksamenskandidatene kan ikke skrive notater på disse papirene før eksamen er i gang. 

 Kandidatene må legge ID synlig på pulten. Skal ligge fremme hele eksamenstiden. 

 Eksamensvaktene hjelper og sørger for at studentene er logget på eksamenssystemet. 

Tilkaller IT ved behov for teknisk assistanse. 

Kandidater som ikke har fungerende bærbar datamaskin gjennomfører eksamen med penn 

og papir. Det gis ikke ekstratid som kompensasjon. 

Dette gjelder også de som har glemt sitt FEIDE-brukernavn/passord. 

 Eksamensinspektør skriver passordet til den digitale eksamen på tavla. Ved flere 

eksamener i samme lokale skrives flere passord. 
 

Pålogging digital eksamen 
Pålogging til alle digitale eksamener ved Studieakademiet (Studieakademiet): 

www.NEOLMS/norgesnettskole.no/eksamen  

 

 Aktive studenter logger seg inn med sitt brukernavn og passord. 

 Ikke-aktive studenter logger seg inn «med registrert bruker». 

Brukernavn og passord utleveres til kandidaten ved registrering på eksamensdagen 

 Etter pålogging velges aktuell eksamen og eksamen regnes som oppstartet når 

eleven/studenten klikker "start". 

 

Studieakademiets langsvarsoppgaver 
En typisk digital eksamen fra Studieakademiet består av tre sider: 

1. Oppgavens forside: En beskrivende tekst om den aktuelle eksamen  

2. Oppgave 1 med to spørsmål (enten-eller) 

3. Oppgave 2 med fem spørsmål (hvor tre av fem spørsmål må besvares) 

 

  

http://www.neolms/norgesnettskole.no/eksamen
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Levere prøven 
Kandidaten kan når som helst gå til siste side og velge å levere prøven. 

(Når tiden er ute, vil kandidaten automatisk bli rutet til leveringssiden). 

Klikk på “Ja, jeg leverer prøven nå”. Det vil heretter ikke være mulig å gjøre endringer. 

Kandidaten kan også velge å levere blankt. Svarene som er avgitt vil da bli fjernet. 

Kandidaten vil få et kontrollspørsmål om det er korrekt at det skal leveres blankt. 

Eksamensadministrasjonen får informasjon om at kandidaten har valgt å levere blankt. 

 

Kvittering på levert eksamen 
Når oppgaven er levert, vises en bekreftelse på skjermen.  

Når man klikker på “Avslutt”, kommer man tilbake til dashbordet og kandidaten vil se 

kvitteringen for eksamenen og besvarelsen i postkassen sin. 

Dersom kandidaten har kommet til å trykke seg vekk fra bekreftelsesbildet må vedkommende 

logge seg inn igjen og fremvise dokumentasjon for levert. 

Kandidater som senere ønsker å se sin besvarelse velger lenken som leveres i 

kvitteringseposten. Besvarelsen blir tilgjengelig for kandidaten når eksamen er avsluttet. 
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For eksamen som blir holdt ved tilstedeværelse: 
 

Før eksamen påbegynnes leser eksamensinspektøren opp disse punktene: 

(tekst markert med rødt/kursiv leses i tillegg ved hybrid eksamen) 

 

 Ingen notater må medbringes eller benyttes ved eksamen. 

 Fusk eller forsøk på fusk medfører øyeblikkelig bortvisning fra eksamen. 

 All bruk av mobiltelefoner og smartklokker er FORBUDT under eksamen. 

 Ransler, vesker, mobiltelefoner, smartklokker og yttertøy skal plasseres fremme i lokalet. 

Kandidaten skal ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler, legitimasjon og mat 

på plassen sin. Legitimasjonen skal legge fremme hele eksamenstiden.  

 Under prøven må ingen form for meddelelse finne sted mellom eksamenskandidatene uten 

gjennom eksamensvaktene (ikke lån direkte fra hverandre). 

 Ingen eksamenskandidat må forlate eksamenslokalet før tidligst én time etter at oppgaven 

er gjort tilgjengelig. 

 Eksamensbesvarelsen skrives med kulepenn og ikke tusj eller blyant. 

 Ingen eksamenskandidat må forlate sin plass under prøven unntatt når vedkommende går 

ut sammen med en eksamensvakt. En eksamensvakt kan følge høyst 2 personer om 

gangen ut av eksamenslokalet. Pausen begrenses normalt til 5 minutter. 

 Ved opphold utenfor eksamensrommet må det ikke finne sted samtale om oppgaven eller 

faglig relaterte emner, verken med eksamensvakten eller mellom eksamenskandidatene 

innbyrdes. Studieakademiets regler for røykeplasser gjelder også for 

eksamenskandidatene. 

 Når en kandidat er klar til å levere tilkalles eksamensvakt som kontrollerer skjermbildet 

«Levert». 

 Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstid. Etter at eksamenstiden er ute 

har kandidatene ikke adgang til å skrive på besvarelsen. Det gis 15 minutter ekstra til å 

fylle ut omslagsark, nummerere og fylle ut nødvendige identifikasjonsopplysninger på 

eksamensarkene og skille kopier fra originaler. De skrevne eksamensarkene deles i hver 

sin bunt – én til kandidaten selv (rosa ark), én til ekstern sensor (gult ark) og én til intern 

sensor (hvitt ark). De gule og hvite eksamensarkene leveres i hvert sitt omslagsark til 

hovedvakt. 

 

Generelt 

(tekst markert med rødt/kursiv gjelder hybrid eksamen) 

 Minst én vakt skal være tilstede i rommet til enhver tid. 

 Besvarelsen leveres senest når tiden er ute, uten hensyn til om den er fullført eller ikke.  

 Når kandidaten leverer inn sin besvarelse skal eksamensvakten kontrollere 

kandidatnummer, telle antall ark og sjekke at arkene har riktig rekkefølge. 

 Den som har avlagt prøve, kan ikke unndra seg sensur for disse. 

 Dersom noen overveier å trekke seg fra prøven, skal vedkommende først konferere enten 

med eksamensinspektør, avdelingsleder, rektor eller faglærer.  

 En kandidat som blir syk under eksamen skal underrette eksamensinspektøren. 

Kandidaten må deretter straks oppsøke lege og levere legeattest i samsvar med reglene. 
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 Dersom en kandidat blir syk under eksamen, må det som er utarbeidet av besvarelsen, 

innleveres til sensur før vedkommende forlater eksamenslokalet. I motsatt fall regner en at 

vedkommende har trukket seg fra eksamen. 

 Faglærer kan gå trøsterunde etter ½ - 1 time. 
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4.5.5 Årsrapport om eksamensavviklingen 

 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og 

brukerorientert. 

Kvalitetsmål  Eksamen, sensur og bruk av ulike vurderingsformer skal 

bidra til godt læringsutbytte og sikre studentene riktig 

tilbakemelding om oppnådd faglig nivå. Elevene og 

Studentene skal motta vitnemål senest 2 måneder etter 

avsluttet opplæring/gradsgivende studium, som er vitnemål 

fra fullført videregående opplæring/BA-/MA-vitnemål, 

karakterutskrift og/eller Diploma Supplement. 

Operativt ansvar Eksamensinspektør 

Beskrivelse av tiltak Eksamensinspektør skal hvert år utarbeide en årsrapport om 

eksamensavvikling til Kvalitetsutvalget.  

Kontroll/oppfølging Kvalitetsutvalget fatter eventuelle vedtak på bakgrunn av 

rapporten. Rapporten inngår i grunnlaget for 

Kvalitetsutvalgets årsrapport om utdanningskvalitet. 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Styret 

Status Aktiv 
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4.6.1 Rutine for elektronisk innlevering av fagoppgaver, 

emneoppgaver, seminaroppgaver, hjemmeeksamen, 

bachelor- og masteroppgaver  

Målsetning: 

Med virkning fra høsten 2017 skal alle innleveringer foregå elektronisk, gjennom NEOLMS. Dette 

gjelder1 

 Seminaroppgaver  

 Bacheloroppgaver og masteroppgaver  

 Hjemmeeksamen  

Rutine  

Det skal opprettes innleveringsmappe i form av en oppgavemappe i NEOLMS.  

Mappa skal inneholde:   

 Beskrivelse av oppgave og av rutine for innlevering  

 Info om kandidatnummer (tilsendes fra administrasjonen) 

 Format på innlevering (filformat) 

 Dokumenter – pdf 

 Lydfiler – mp3 /m4a 

 Noter – pdf  

Innleveringsmappe skal ligge under det tilhørende emne. 

Teksten skal opprettes fra en felles mal.   

Rutiner for innlevering skal også finnes i studiehåndboka. 

 

Mappen opprettes senest tre uker før levering, mappen stenges 1 døgn etter innleverningsfristen.  

Innlevering kontrolleres:  

 Rett format  

 Kandidatnummer (i filnavn og på forsiden) 

Ansvar: Avdelingsledere 

Sensur  

Oppgavene skal sendes på mail til sensorer 

Resultatene publiseres bare i NEOLMS (individuelt, og statistisk for alle)  

Ansvar: Eksamensinspektør 

Arkivering 

Skal lagres på en mappe på fellesområdet  

Ansvar: Avdelingsledere 

                                                 
1 Andre innleveringer som fagprøver, emneprøver, utkast til veiledning m.m. omfattes ikke av denne rutinen, men skal også 

foregå elektronisk  
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4.6.2 Mal for elektronisk innlevering av oppgave 

 

 Studieprogram:  Eksempel: Påbygg VGS  

 Emne:   Eksempel: NO-301 

 Kurs:    Eksempel: Norsk for påbygg VGS 

 

 

Skriv oppgaveteksten her 

Eksempel: Gjør rede for og drøft virkemidlene i Ibsens: Et dukkehjem 

  

 

Semester:   Høsten/Våren 20XX 

 Undervisningsperiode: Uke XX-XX 

 Innleveringsfrist:  XX. måned 20XX 

 

 

 Antall ord:   Eksempel: 5 321 

 Veiledningslærer:  Eksempel: Ola Nordmann 

 

Jeg bekrefter at jeg ikke siterer eller på annen måte bruker andres arbeider uten 

at dette er oppgitt, og at alle referanser er oppgitt i litteraturlisten.  Ja Nei 

Kopiering av andres tekster eller annen bruk av andres arbeider uten kildehenvisning, kan bli betraktet som fusk 

 

 

Jeg tillater at min besvarelse brukes til undervisningsformål.  Ja Nei 

Retningslinjer for bruk av eksamensbesvarelser/seminaroppgaver i undervisningen finnes i høgskolens kvalitetssikringssystem pkt. 4.5.2.3 
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4.7.1 Retningslinjer for saks- og klagebehandling 

ved Studieakademiet 

 

Retningslinjer for saks- og klagebehandling ved Studieakademiet 

 Sentrale lover og generelle regler 

 Overordnede krav til saksbehandlingen 

 Generelt om klagerett og klageinstanser 

 Saks- og klagebehandling 

 Saksbehandling ved klager på sensurvedtak og gjennomføring av eksamen 

 

 

Sentrale lover og generelle regler 

Offentlighetsloven  

Innsynsrett 

Som hovedregel er forvaltningens saksdokumenter offentlige, og dermed tilgjengelig for 

innsyn for allmennheten. Men dette må sees i sammenheng med forvaltningslovens 

bestemmelser om taushetsplikt (se punkt 1.2).  

 

Forvaltningsloven  

Forvaltningsloven har blant annet generelle regler om habilitet, taushetsplikt, utredning av 

saker, begrunnelse, klagerett og fremgangsmåte ved klage, m.m.  

Enkeltvedtak 

Private institusjoner omfattes av forvaltningsloven når de fatter enkeltvedtak eller utferdiger 

forskrift.  

Taushetsplikt 

Bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven gjelder for universiteter og høgskoler, 

hvor det blant annet sies at forvaltningen har taushetsplikt for opplysninger om ”noens 

personlige forhold” (§ 13 første ledd tall 1). Opplysninger i saker om skikkethet, utestenging 

og bortvisning vil ofte falle inn under begrepet ”noens personlige forhold”.  

 

Universitets- og høgskoleloven 

Universitets- og høgskoleloven (uhl) har enkelte særregler om saksbehandling for vedtak som 

fattes med hjemmel i denne loven. Bestemmelsene i uhl kommer i tillegg til 

forvaltningsloven. Dersom uhl har bestemmelser som fraviker forvaltningslovens generelle 

bestemmelser, er det uhl særregler som skal anvendes. Der uhl ikke har slike særregler, skal 

forvaltningslovens alminnelige bestemmelser anvendes.  
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Klagebehandling 

Særregler om klagebehandlingen ved universitets- og høgskoler fremgår blant annet av uhl 

(§§ 4-7 til 4-11 og 5-1 til 5-3). Disse særreglene gjelder avgjørelser som regnes som 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven (§ 7-6 annet ledd):  

 ”avgjørelse om godkjenning og godskriving av utdanning etter § 3-4” 

 ”fritak for eksamen eller prøve § 3-5” 

 ”opptak av studenter etter §§ 3-6 og 3-7”  

 ”rett til å gå opp til eksamen etter § 3-10” 

 ”annullering av eksamen eller prøve etter § 4-7”  

 ”bortvisning og utestengning etter §§ 4-8 og 4-10” 

 ”klage over formelle feil ved eksamen etter § 5-2”. 

Overordnede krav til saksbehandlingen 

All klagebehandling skal følge visse grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper. 

Prinsippene som omtales nedenfor er primært knyttet opp mot klagebehandlingen, men er 

samtidig sentrale prinsipper for saksbehandlingen når det fattes enkeltvedtak i første instans.  

 

Krav til hjemmel (rettsgrunnlag) 

Det såkalte legalitetsprinsippet sier at alle inngripende vedtak må ha hjemmel, og som 

utgangspunkt skal denne følge av lov eller forskrift. Inngripende vedtak er vedtak som 

medfører endringer som er til ugunst for en persons frihet eller grunnleggende rettigheter. 

Manglende hjemmel kan føre til at vedtaket må kjennes ugyldig.  

 

Forholdsmessighet 

Det er et grunnleggende krav i forvaltningsretten at det må være et visst samsvar mellom 

handling og reaksjon. Vurderingen av om et vedtak er forholdsmessig bør bygge på en 

totalvurdering der både allmennpreventive og individualpreventive hensyn kan tillegges vekt.  

 

Likebehandling 

Det er et alminnelig utgangspunkt i forvaltningsretten at like tilfeller skal behandles likt. Dette 

gjelder på institusjonsnivå, men også i en nasjonal sammenheng. Institusjonene bør derfor 

merke seg de vedtak som fattes i den felles nasjonale klagenemnda, og anse disse som 

relevante rettskilder for institusjonenes saksbehandling.  

 

Krav til forutberegnelighet 

Vedtak som fattes i forvaltningen må være forutsigbare. Forvaltningsmessige krav til 

hjemmel, forholdsmessighet og likebehandling er med på å ivareta forutberegneligheten. 

Institusjonene kan ivareta forutberegnelighet blant annet ved å påse at internt regelverk og 
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avgjørelser av betydning for studentene kunngjøres på en tydelig og tilgjengelig måte, samt 

ved å praktisere offentlighet. 

 

Generelt om klagerett og klageinstanser  

Enkeltvedtak kan påklages 

Enkeltvedtak er ”et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte 

personer” (fvl. § 2 første ledd bokstav b). Dette innebærer at vedtaket må være av faktisk og 

direkte betydning for en persons rettigheter og plikter. 

Enkeltvedtak kan påklages både på grunnlag av saksbehandlingen og på grunnlag av det 

faktiske innholdet i vedtaket.  

Klage over enkeltvedtak skal som hovedregel være skriftlig. 

 

Opplisting av enkeltvedtak 

Uhl § 7-6 annet ledd har en opplisting av vedtak som skal regnes som enkeltvedtak (se punkt 

1.3.2).  

Også andre vedtak som fattes ved institusjoner under loven vil kunne falle inn under 

definisjonen av enkeltvedtak i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Eksempelvis: 

vedtak i forbindelse med krav om innsyn i dokumenter 

vedtak om tap av studieplass 

I tillegg kommer som utgangspunkt vedtak som angår studentenes rettigheter og plikter.  

Eksamenssensur faller også innenfor definisjonen av enkeltvedtak, men her gjelder egne 

bestemmelser. 

 

Interne klageinstanser  

Det alminnelige utgangspunktet (fvl. § 28) er at et forvaltningsvedtak kan påklages til det 

organ som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket.  

Alle institusjoner under universitets- og høgskoleloven er pålagt å opprette en egen 

klagenemnd, som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre 

klagesaker for studentene (uhl. § 5-1 første ledd). Det innebærer at institusjonens klagenemnd 

skal fungere som klageinstans for samtlige enkeltvedtak som er fattet av institusjonen, 

herunder som utgangspunkt også enkeltvedtak som er fattet av institusjonens styre. 

I tillegg kan institusjonens klagenemnd i bestemte saker etter styrets bestemmelse fatte vedtak 

som første instans (uhl. §§ 4-7, 4-8 og 4-10). I enkelte saker hvor institusjonens klagenemnd 

fatter vedtak som første instans, er departementet klageinstans.  
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Eksterne klageinstanser  

Departementet har fastsatt forskrift om opprettelse av en felles klagenemnd for behandling av 

klagesaker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10. Denne klagenemnda skal behandle klager over 

enkeltvedtak truffet med hjemmel i uhl. §§ 4-7 til 4-10, som bl.a. omhandler:  

 vedtak om annullering av eksamen eller prøve  

 vedtak om utestengning og bortvisning grunnet fusk  

 straffbare forhold manglende skikkethet  

Sekretariatet for klagenemnda er lagt til Samordna Opptak.  

Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.  

 

Departementet oppnevner en nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna Opptak, 

som skal behandle klager over vedtak om opptak til grunnutdanninger som fattes gjennom den 

nasjonale opptaksmodellen (NOM) og som organiseres gjennom Samordna Opptak.  

Den nasjonale klagenemnda skal ikke behandle klager over lokale opptak, opptak på grunnlag 

av realkompetanse eller klager på vurderinger av spesielle opptakskrav som omfatter 

ferdigheter eller opptaksprøver, selv om søknadene er en del av NOM. Klager på denne type 

vedtak behandles i samsvar med den klageordning som er etablert ved det enkelte lærested. 

Saks- og klagebehandling 

 

Underretning om vedtaket og klagefrist 

Det forvaltningsorgan som har truffet et enkeltvedtak, skal sørge for at partene underrettes om 

vedtaket så fort som mulig (fvl. § 27 første ledd).  

Sammen med underretningen om vedtaket skal det informeres om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage (fvl. § 27 tredje ledd).  

Klagefristen for enkeltvedtak er som utgangspunkt tre uker fra det tidspunkt underretningen 

om vedtaket er kommet frem til den det gjelder (fvl. § 29 første ledd).  

 

Klagerett 

Den som klager må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse (fvl. § 28 først ledd).  

Klagen skal sendes til det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket. 

 

Behandling av klagen  

Førsteinstans for vedtaket (underinstansen) skal forberede saken for klageinstansen og foreta 

de undersøkelser som klagen gir grunn til. 

Førsteinstansen skal med bakgrunn i klagen ta fornyet stilling til saken og kan oppheve eller 

endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet (fvl. § 33).  
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Førsteinstansen tar også stilling til om vilkårene for å behandle klagen foreligger, og skal 

avvise saken dersom de finner at disse ikke foreligger. Dersom førsteinstansen avviser saken, 

regnes dette som et nytt enkeltvedtak som kan påklages særskilt til klageinstansen.  

Dersom førsteinstansen ikke har gjort de nødvendige forundersøkelsene, kan klageinstansen 

sende saken tilbake til ny behandling.  

Selv om klagefristen er oversittet, kan både førsteinstansen og klageinstansen velge å ta 

klagen til behandling dersom klager ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller fordi 

det foreligger andre særlige grunner. 

 

Saksbehandlingstid – foreløpig svar 

Dersom det tar mer enn en måned å behandle et enkeltvedtak, skal det sendes ut foreløpig 

svar. Det foreløpige svaret skal oppgi grunnen til at det tar lengre tid, og dersom det er mulig 

angi når svar kan forventes. 

 

Informasjons- og opplysningsplikt 

Institusjonene har plikt til å opplyse studenter om deres rettighet er i forbindelse med 

klagesaker. 

Studentene skal opplyses om klagerett, klagefrist og formelle krav til klagen, og opplysninger 

om eventuelle særskilte rettigheter, for eksempel krav på gratis advokatbistand. 

Manglende opplysninger om klagerett og klagefrist kan føre til at klagen må behandles selv 

om klagefristen er oversittet (fvl. § 31). 

 

Saksbehandling ved klager på sensurvedtak og gjennomføring av eksamen 

 

Klage på sensurvedtak 

Som utgangspunkt kan sensurvedtak alltid påklages av den som har avlagt eksamen. 

Studenten har da krav på ny sensur (uhl. § 5-3 fjerde ledd annet punktum).  

”Ny sensurering” innebærer en ny vurdering på fritt grunnlag av eksamensoppgaven av minst 

to nye sensorer, hvorav minst en ekstern (fvl. § 3-9 femte ledd) Normalt vil det bli lagt ved to 

referanseoppgaver for sammenligning. 

 

Krav om begrunnelse 

Studenter som har avlagt eksamen kan alltid kreve begrunnelse for sitt eget sensurvedtak. 

Krav om dette må fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren. 

Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I 

begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for 
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bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller 

skriftlig etter sensors valg (uhl. § 5-3 annet ledd). 

Rett til å kreve begrunnelse for karakterfastsettingen gjelder også ved ny sensur (uhl. § 5-3 

fjerde ledd annet punktum).  

 

Klage over karakterfastsettelse 

Regler om klage over karakterfastsettelsen fremgår av uhl. § 5-2.  

Klagefristen er tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort.  

Ved klage kan sensurvedtaket endres til gunst eller ugunst for klager (uhl. § 3-9 femte ledd 

annet punktum).  

Karakterfastsetting ved nye sensurering er endelig (uhl. § 5-3 sjette ledd). Ny sensurering som 

følge av klage på karakteren, kan altså ikke påklages.  

Formelle feil ved ny sensuring kan likevel påklages (uhl. § 5-2). 

 

Klage over formelle feil ved eksamen 

Formelle feil ved eksamen kan påklages etter reglene i uhl. § 5-2. Formelle feil kan for 

eksempel være: 

 feil ved eksamensoppgaven 

 feil ved eksamensavvikling 

 feil ved gjennomføringen av sensuren 

 

Formelle feil får bare konsekvenser for vedtaket når feilen kan ha hatt betydning for 

studentens prestasjoner eller bedømmelsen av denne (uhl. § 5-2 annet ledd). Dersom det 

foreligger en slik feil, oppheves sensurvedtaket og det foretas ny sensurering eller det 

avholdes ny eksamen.  

Som utgangspunkt får formelle feil bare konsekvenser for studenter som har klaget på 

eksamen. Klagenemnda kan likevel bestemme at det skal foretas ny sensurering eller holdes 

ny eksamen eller prøve der det foreligger formelle feil, og det er rimelig å anta at disse kan ha 

hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne (uhl. § 5-2 

fjerde ledd). Eksempel på dette kan være at eksamensoppgaven ved en feil har vært kjent for 

studentene før eksamen.  

Klagefristen for formelle feil er tre uker fra klager fikk kjennskap til det forhold som 

begrunner klagen (uhl. 5-2 første ledd).  

Dersom det er foretatt ny sensur på bakgrunn av formelle feil, kan ny sensur påklages etter 

reglene i uhl. §§ 5-2 og 5-3. 
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Frist for klagebehandlingen ved ny sensur 

Det er ikke fastsatt noen frist i universitets- og høgskoleloven for klagebehandling ved ny 

sensur. Dette innebærer at forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingstid gjelder, 

dvs. at klagen skal avgjøres uten ugrunnet opphold (fvl. § 11a).  

Dersom klagen ikke behandles innen en måned, skal institusjonen sende ut foreløpig svar der 

det gjøres rede for årsaken til at klagen ikke kan behandles tidligere, og dersom det er mulig, 

når man regner med å få klagen behandlet. 

 

Sensurvedtak som ikke kan påklages 

Ved enkelte sensurvedtak er det ikke klagerett. Dette gjelder bedømmelse av muntlig 

prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg 

etterprøve (uhl. §5-3 femte ledd).  

Det er viktig å merke seg kravet om manglende etterprøvbarhet. For eksempel vil formelle feil 

som regel kunne påklages selv om selve vurderingen av eksamen ikke kan påklages.  

Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått.  
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4.7.2 Rutiner for saks- og klagebehandling ved 

Studieakademiet 

Rutiner for saks- og klagebehandling ved Studieakademiet 

 Saksbehandlingstid – foreløpig svar 

 Krav til utforming av vedtak 

 Underretning om vedtak, klageadgang og klagefrist 

 Klagenemnder 

 Forberedelse av klagesaker til Studieakademiets klagenemnd 

Saksbehandlingstid – foreløpig svar 

Det skal gis skriftlig beskjed – via e-post eller brev – om at søknad er mottatt, og om hvor lang 

saksbehandlingstid som må påberegnes.  

Dersom det tar mer enn en måned å behandle et enkeltvedtak, skal det sendes ut foreløpig svar. Det 

foreløpige svaret skal oppgi grunnen til at det tar lengre tid, og dersom det er mulig angi når svar kan 

forventes. 

 

Krav til utforming av vedtak  

Krav til hjemmel (rettsgrunnlag) 

Alle inngripende vedtak må ha hjemmel, og som utgangspunkt skal denne følge av lov eller forskrift.   

Forholdsmessighet 

Det må være et visst samsvar mellom handling og reaksjon. 

Likebehandling 

Det er et alminnelig utgangspunkt i forvaltningsretten at like tilfeller skal behandles likt.  

Krav til forutberegnelighet 

Vedtak som fattes må være forutsigbare. Studieakademiet skal ivareta forutberegnelighet blant annet 

ved å påse at internt regelverk og avgjørelser av betydning for studentene kunngjøres på en tydelig og 

tilgjengelig måte. 

 

Underretning om vedtak, klageadgang og klagefrist 

Det forvaltningsorgan som har truffet et enkeltvedtak, skal sørge for at partene underrettes om 

vedtaket så fort som mulig. 

Det er klageadgang for følgende enkeltvedtak (listen er ikke uttømmende):  

 opptak 

 godkjenning og godskriving av utdanning 

 fritak for eksamen eller prøve 

 sensurvedtak  

 rett til å gå opp til eksamen 

 annullering av eksamen eller prøve  

 klage over formelle feil ved eksamen 

 bortvisning og utestenging  
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 krav om innsyn i dokumenter 

 tap av studieplass 

Sammen med underretningen om vedtaket skal det informeres om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage. 

Klagefristen for enkeltvedtak er som utgangspunkt tre uker fra det tidspunkt underretningen om 

vedtaket er kommet frem til den det gjelder. 

Klagen skal sendes til det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket. 

Forslag på tekst: ”Klagefristen er tre uker og en eventuell klage skal sendes til det forvaltningsorgan 

som fattet vedtaket. For nærmere informasjon om fremgangsmåte ved klage, ta kontakt med …” 

 

Klagenemnder  

Studieakademiets klagenemnd 

Studieakademiets klagenemnd skal fungere som klageinstans for samtlige enkeltvedtak som er fattet 

av skolen. 

Felles klagenemnd  

Departementet har opprettet en felles klagenemnd for behandling av klagesaker, som skal behandle 

klager over følgende enkeltvedtak:  

 vedtak om annullering av eksamen eller prøve  

 vedtak om utestengning og bortvisning grunnet fusk  

 straffbare forhold manglende skikkethet   

Nasjonal klagenemnd for opptak (Samordna Opptak) 

Den nasjonale klagenemnda skal behandle klager over vedtak om opptak til grunnutdanninger som 

fattes gjennom den nasjonale opptaksmodellen (NOM) og som organiseres gjennom Samordna 

Opptak. 

 

Forberedelse av klagesaker til Studieakademiets klagenemnd  

Førsteinstans for vedtaket skal forberede saken for klageinstansen og foreta de undersøkelser som 

klagen gir grunn til. 

Førsteinstansen skal med bakgrunn i klagen ta fornyet stilling til saken og kan oppheve eller endre 

vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. 

Førsteinstansen tar også stilling til om vilkårene for å behandle klagen foreligger, og skal avvise saken 

dersom de finner at disse ikke foreligger. Dersom førsteinstansen avviser saken, regnes dette som et 

nytt enkeltvedtak som kan påklages særskilt til klageinstansen. 
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4.8.1 Skjema for bestilling av vitnemål 

Studenter ved Studieakademiet 

Sted, dd. mmmmm åååå 

Vitnemål våren 20__ 
Kjære studenter! 

Vitnemål deles ut på skolens avslutningsfest. De som ikke kan være tilstede får sitt vitnemål 

ettersendt ca. 2 uker etter fullført eksamen. Du kan også søke om å få tilsendt vitnemål for 

avsluttet utdanning ved å fylle ut skjemaet nedenfor og sende dette inn til oss på epost: 

vitnemal@norgesnettskole.no  

Med vennlig hilsen 

Studieakademiet 

 

Jeg ønsker vitnemål etter fullførte studier våren/høsten 20xx. Følgende emner ønsker jeg 

vitnemål for:  

Navn _______________________________ 

 

1. år Emner Studiepoeng 

   

   

   

2. år Emner Studiepoeng 

   

   

   

3. år Emner Studiepoeng 

   

   

   

 For høyere studier: total antall studiepoeng:   

 

  

mailto:vitnemal@norgesnettskole.no
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5 Internasjonalisering – ansvar og frister 

 

Kvalitetsområde/tiltak Status Ansvarlig Frister 

        

5. INTERNASJONALISERING       

5.1 Faglig internasjonal kontakt       

5.1.1 Evaluering av samarbeidsavtaler med utenlandske studiesteder A Internasjonal koordinator 15. juni 

5.2 Studieakademiets tjenester for utreisende studenter       

5.2.1 Evaluering av tilrettelegging til internasjonalisering blant studentene A Internasjonal koordinator 15. juni 

5.2.2 Evaluering av veiledning om internasjonal utveksling og utplassering A Internasjonal koordinator 15. juni 

5.2.3 Evaluering av innpassing av utdanning fra norske og utenlandske læresteder A Studiekoordinatorer Fortløpende 

5.3 Studieakademiets tjenester og faglige tilbud for utenlandske studenter       

    5.3.1 Evaluering av integrering og studiekvalitet for utenlandske studenter P Kvalitetsutvalget og LU 15. juni 

5.4 Årsrapport        

    5.4.1 Årsrapport for internasjonalisering A Internasjonal koordinator 15. juni 

Status: A = Aktivt tiltak; P = Passivt tiltak 
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5 Internasjonalisering - kapittelbeskrivelse 
 

Mål for området:  

Internasjonal åpenhet skal prege Studieakademiets studieprogram og lærings- og studentmiljø.    

Overordnet ansvar: Kvalitetsutvalget. 

  

5.1 Faglig internasjonal kontakt 

Kvalitetsmål: 

Studieakademiet skal ha et internasjonalt nettverk med undervisningsinstitusjoner som 

omfatter: 

(1) Utvekslingsavtaler for studenter med internasjonale videregående skoler, universiteter og 

høgskoler. 

(2) Utveksling av lærere og initiativ til faglig samarbeid over landegrenser. 

(3) Deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid og faglige konferanser. 

Tiltak: 

5.1.1 Evaluering av samarbeidsavtaler med utenlandske studiesteder 

Overordnet ansvar: Internasjonal koordinator 

5.2 Studieakademiets tjenester for utreisende studenter 

Kvalitetsmål: 

Studenter som ønsker å ta internasjonale delstudier som del av et studieprogram ved 

Studieakademiet, skal få nødvendig og oppdatert informasjon om de muligheter som finnes og 

de samarbeidsavtaler Studieakademiet har med internasjonale universiteter og 

høgskoler. Dessuten skal studentene gis nødvendig informasjon i forkant av, under og etter 

studieoppholdet. Utvekslingsavtaler mellom Studieakademiet og 

internasjonale utdanningsinstitusjoner skal gi trygghet for at studiet holder tilsvarende faglig 

kvalitet som ved Studieakademiet. 

Tiltak: 

5.2.1 Evaluering av tilrettelegging for internasjonalisering 

Overordnet ansvar: Internasjonal koordinator 

5.2.2 Evaluering av veiledning om internasjonal utveksling og utplassering 

Overordnet ansvar: Internasjonal koordinator 

5.2.3 Evaluering av innpassing av utdanning fra norske og utenlandske læresteder 
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Overordnet ansvar: Avdelingsledere 

5.2.4 Utenlandsk utdanning som gir fritak for deler av gradsutdanning ved 

Studieakademiet 

5.2.5 Søknad om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning 

5.2.6 Veiledning til søknadsskjema om godkjenning av utenlandsk utdanning 

 

5.3 Studieakademiets tjenester og faglige tilbud for utenlandske studenter 

Kvalitetsmål: 

Utenlandske studenter som kommer til Studieakademiet, enten på utvekslingsavtaler eller uten 

utvekslingsavtaler, skal få profesjonell og nødvendig informasjon på engelsk slik at 

studentene kan foreta sine studievalg på riktig grunnlag og på lik linje med ordinære 

studenter. Studieakademiet skal sikre studietilbud av høyt faglig internasjonalt nivå. 

Internasjonale studenter skal ha mulighet til å delta i sosiale og faglige sammenhenger på lik 

linje med norske studenter. 

Tiltak: 

5.3.1 Evaluering av integrering og studiekvalitet for utenlandske studenter 

Overordnet ansvar: Kvalitetsutvalget, Læringsmiljøutvalget 

  

5.4 Internasjonal strategi 

Kvalitetsmål: 

Studieakademiet skal prioritere internasjonaliseringsarbeidet i strategiarbeidet og i alle 

sammenhenger knytte sin internasjonalisering til gjeldende strategisk plan. 

Tiltak: 

5.4.1 Årsrapport om internasjonalisering 

Overordnet ansvar: Internasjonal koordinator 

 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

5.1.1 Evaluering av samarbeidsavtaler med 

utenlandske studiesteder 

Kvalitetsområde Internasjonalisering 

Mål for hovedområde Internasjonal åpenhet skal prege Studieakademiets 

studieprogram og lærings- og studentmiljø.  

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha et internasjonalt nettverk med 

undervisningsinstitusjoner som omfatter: 

 utvekslingsavtaler med internasjonale universiteter og 

høyskoler 

 utveksling av lærere med universiteter og høgskoler 

på bachelor- og masternivå 

 deltagelse i internasjonale konferanser 

 forskningssamarbeid over landegrenser 

Operativt ansvar Internasjonal koordinator 

Beskrivelse av tiltak Studieakademiet skal ha samarbeidsavtaler med utenlandske 

utdanningsinstitusjoner. Avtalene skal høyne kvaliteten på 

Studieakademiets studier og sikre at Studieakademiets 

studenter uproblematisk kan integrere delstudier fra disse 

lærestedene i sin gradsutdanning fra Studieakademiet. 

Tilsvarende skal utenlandske studenter kunne integrere 

delstudier fra Studieakademiet i sin utdanning fra hjemlandet.  

Kontroll/oppfølging En evaluering av samarbeidsavtalene inngår i årsrapport for 

internasjonalisering. 

Frist 15. juni 

Versjon 17 03 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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5.2.1 Evaluering av tilrettelegging for 

internasjonalisering 

Kvalitetsområde Internasjonalisering 

Mål for hovedområde Internasjonal åpenhet skal prege Studieakademiets 

studieprogram og lærings- og studentmiljø.   

Kvalitetsmål  Studenter som ønsker å ta internasjonale delstudier som del 

av et studieprogram ved Studieakademiet, skal få nødvendig 

og oppdatert informasjon om de muligheter som finnes og de 

samarbeidsavtaler Studieakademiet har med internasjonale 

universiteter og høgskoler. Dessuten skal studentene gis 

nødvendig informasjon i forkant av, under og etter 

studieoppholdet. Utvekslingsavtaler mellom Studieakademiet 

og internasjonale utdanningsinstitusjoner skal gi trygghet for 

at studiet holder tilsvarende faglig kvalitet som ved 

Studieakademiet. 

Operativt ansvar Internasjonal koordinator 

Beskrivelse av tiltak Kvalitetsutvalget reviderer årlig informasjonsmateriell ved 

Studieakademiet om mulighetene til å ta delstudier ved et 

internasjonalt lærested som Studieakademiet har 

samarbeidsavtale med. Informasjon skal være lett tilgjengelig 

på Studieakademiets hjemmeside. Studentene som velger å ta 

et delstudium ved en av institusjonene Studieakademiet har 

samarbeidsavtale med, skal etter fullført delstudium skrive en 

statusrapport om studieoppholdet.  

Kontroll/oppfølging Internasjonal koordinator leverer årsrapport om 

internasjonalisering. 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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5.2.2 Evaluering av veiledning om internasjonal 

utveksling og utplassering 

Kvalitetsområde Studieveiledning 

Mål for hovedområde Internasjonal åpenhet skal prege Studieakademiets 

studieprogram og lærings- og studentmiljø. 

Kvalitetsmål  Studentene skal til enhver tid ha lett tilgang på informasjon 

om muligheter for internasjonal utveksling. Utfyllende 

informasjon skal raskt kunne skaffes fra veiledere. 

Operativt ansvar Internasjonal koordinator   

Lenker og dokumenter  

Beskrivelse av tiltak Internasjonal koordinator foretar en samlet evaluering av 

veiledning om internasjonal utveksling og utplassering ved å 

gjennomgå 

a) utvekslings- og samarbeidsavtaler med andre 

utdanningsinstitusjoner. 

b) hvor oppdatert og tilgjengelig informasjonen er for 

studentene om utvekslings- og samarbeidsavtaler  

c) praktisk tilrettelegging av, og økonomisk støtte til 

utenlandsopphold.  

Tilbakemeldinger fra studenter på disse forholdene foregår 

dialogbasert.  

Kontroll/oppfølging Informasjonen inngår i årsrapport om internasjonalisering. 

Rapporten inngår som en del av grunnlaget for 

kvalitetsutvalgets rapport om utdanningskvalitet. 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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5.2.3 Evaluering av innpassing av utdanning fra 

norske og utenlandske læresteder 

Kvalitetsområde Studieadministrasjon 

Mål for hovedområde Internasjonal åpenhet skal prege Studieakademiets 

studieprogram og lærings- og studentmiljø.   

Kvalitetsmål  Studiepoeng fra andre læresteder som inngår i vitnemål fra 

Studieakademiet skal ha tilsvarende kvalitet som utdanning 

ved Studieakademiet. Studiepoeng fra norske eller 

utenlandske lærersteder skal godkjennes i tråd med norsk 

regelverk og Studieakademiets reglement. 

Operativt ansvar Studiekoordinatorer 

Beskrivelse av tiltak Regler og veiledning for innpassing av studiepoeng fra andre 

studiesteder, både norske og utenlandske, evalueres og 

revideres fortløpende etter behov.  

Kontroll/oppfølging Studiekoordinatorene evaluerer, oppdaterer og reviderer 

rutiner og regler etter behov. Innpassinger godkjennes av 

kvalitetsutvalget etter forslag fra studiekoordinatorene. 

Frist Fortløpende 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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5.2.4 Utenlandsk utdanning som gir fritak for deler 

av gradsutdanning ved Studieakademiet  

Dersom du er student ved Studieakademiet og ønsker at din utenlandske utdanning skal gi 

fritak i en gradsutdanning som tas ved Studieakademiet, må du ta kontakt med Avdelingsleder 

ved den avdelingen du er student ved.  

Faglig godkjenning av utenlandsk utdanning krever omfattende dokumentasjon. 

Hvilke kriterier benyttes for fritak i gradsutdanning?  

Studieakademiet vurderer utenlandsk utdanning i forhold til våre egne fag og grader. Vi 

vurderer om krav til bredde og dybde er oppfylt. Kriteriene omfatter bl.a. krav til lærestedets 

godkjenning/akkreditering, studiets omfang, nivå og faglige innhold. 

Gis det forhåndsgodkjenning? 

Studieakademiet gir ikke forhåndsgodkjenning av studier i utlandet, med mindre disse inngår i 

Studieakademiets utvekslingsprogrammer. 

Hvordan søke godkjenning? 

1. Søknad 
Dersom du ønsker at din utenlandske utdanning skal gi fritak i en grad du tar ved 

Studieakademiet, skal du søke den aktuelle avdelingen ved Studieakademiet om faglig 

godkjenning og innpassing av din utenlandske utdanning. Det er dessverre ikke mulig å fylle 

ut søknadsskjemaet elektronisk, og søknadsskjemaet må derfor lastes ned fra våre sider for 

deretter å skrives ut. Det kan også sendes til deg i posten.  

Søknad om faglig godkjenning sendes sammen med bekreftede kopier av dine 

utdanningsdokumenter direkte til den aktuelle avdelingen ved Studieakademiet. For at vi skal 

behandle søknaden din så raskt som mulig, er det viktig at alle opplysninger og all nødvendig 

dokumentasjon er vedlagt.  

2. Vedlegg 
Sammen med søknadsskjemaet må du sende bekreftede kopier av dine originale 

utdanningsdokumenter utstedt av lærestedet. Følgende dokumenter skal følge søknaden: 

 Endelig vitnemål/diplom 

 Karakterutskrifter som bør vise antall studieår, de enkelte kurs/emner og eksamener 

med karakter 

 Dersom du har skiftet navn eller navnet ditt blir skrevet på ulike måter, må du 

dokumentere navneendring 

 Oversettelser av dokumentene til engelsk, norsk eller et skandinavisk språk. Dette må 

du få gjort av en statsautorisert translatør eller en offentlig tolketjeneste 

 Bekreftede kopier av kursbeskrivelser. Hvis disse ikke foreligger på engelsk eller et 

skandinavisk språk, må det vedlegges et sammendrag på et av disse språkene. Du kan 

selv skrive sammendraget. 

 Hvis du har utdanning fra USA ber vi deg om å bestille karakterutskrift/transcript 

sendt direkte til Studieakademiet.  
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3. Offentlige bekreftelser 
Kopiene skal normalt være stemplet og signert av en offentlig ansatt i kommunen, fylket eller 

staten som bekreftelse på at kopiene er i samsvar med originaldokumentene. Offentlig 

bekreftelse viser at kopiene er i samsvar med originaldokumentene. Alle vedlegg skal være 

bekreftet som rett kopi av original på hver side. Stempel med underskrift og dato kreves. 

Studieakademiet godkjenner i utgangspunktet attestasjon fra advokat, utdanningsinstitusjon, 

politi, offentlig (statlig/kommunalt) organ eller sertifisert kopieringsbyrå.   

4. Saksbehandling 
Studieakademiet vurderer utdanningens nivå og omfang (lengde) og gir en faglig vurdering i 

forhold til norske studiepoeng og de gradsstudier som tilbys ved Studieakademiet.  

Behandlingstiden er normalt fire måneder fra vi mottar søknaden. Noen saker kan ta lengre 

tid. 

Generell godkjenning 
Du kan søke NOKUT om generell godkjenning av utenlandsk utdanning. NOKUT fastsetter 

nivået og uttelling i studiepoeng samt kan fatte vedtak om en generell godkjenning som 

jevngod/likestilt med norsk videregåendeopplæring, semesterstudier, bachelor-, master- eller 

doktorgrad uten å spesifisere fagområdet. For mer informasjon se NOKUTs hjemmeside 

www.nokut.no 

  

http://www.nokut.no/
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5.2.5 Søknad om godkjenning av utenlandsk høyere 

utdanning som gir fritak fra deler av gradsutdanning ved 

Studieakademiet 
 

 

Søknad sendes til: Studieakademiet, Avdeling for……...…………………………………….; 

utland@norgesnettskole.no  

 

BRUK BARE STORE BOKSTAVER (BLOKKBOKSTAVER) 

Etternavn: 

 

 

Fornavn: Fødselsdato, personnr.: 

Adresse: Telefon arbeid: 

 

Postnr.: Poststed: 

 

Mobil: 

e-postadresse: Telefon privat: 

 

Formål med søknaden: 

 

 

 

 

 

 

 

Har du søkt om godkjenning andre steder? Ja___  Nei___  Hvis Ja, hvor?  

      

Jeg søker godkjenning/innpassing av følgende utdanning til gradsutdanning jeg for tiden tar ved Studieakademiet 

Institusjon Sted og land Grad/vitnemål Påbegynt 

(dato) 

Avsluttet 

(dato) 

Fullført 

(ja-nei) 

Fulltid/ 

Deltid 

 

 

      

 

 

      

       

mailto:utland@norgesnettskole.no
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NB! Alle vedlegg må være bekreftede kopier. Alle kopier må være bekreftet av offentlig 

tjenestemann. Studieakademiet reserverer seg også retten til å innkreve originaldokumentene 

for kontroll. Søkeren forplikter seg til å skaffe den nødvendige dokumentasjon selv. 

 

  Vedlegg nr. 

Bekreftelse av navneendring (eventuelt)  

Endelig vitnemål på originalspråket  

Karakterutskrift på originalspråket  

Originaldokumenter (eventuelt)  

Karakterutskrift fra USA må sendes direkte fra lærestedet til Studieakademiet.                     Er 

det bestilt? 

Ja__ Nei__ 

Offisiell oversettelse til engelsk eller skandinavisk språk av endelig vitnemål og karakterutskrift   

 

 

Tilleggsopplysninger: 

 

 

 

 

Studieakademiet returnerer ikke bekreftede kopier eller oversettelser. Vi returnerer kun 

originaler. 

Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og at alle de innsendte dokumentene er ekte. 

Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt. 

Sted 

 

Dato Underskrift (obligatorisk) 
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5.2.6 Veiledning til søknadsskjema om godkjenning av 

utenlandsk utdanning som fritak for deler av 

gradsutdanning ved Studieakademiet 
 

Det er viktig å vite at når du fyller ut dette skjemaet, søker du om faglig godkjenning og 

innpassing av utenlandsk høyere utdanning i gradsutdanning som er påbegynt ved 

Studieakademiet. Du kan lese mer om andre typer godkjenning / autorisasjon og andre 

godkjenningsinstanser på NOKUTs hjemmeside: www.nokut.no 

Når du søker om faglig godkjenning må du bruke vårt søknadsskjema. Dette kan enten lastes 

ned fra vår hjemmeside: www.kss.norgesnettskole.no, eller vi kan sende skjemaet til din 

postadresse dersom du sender din adresse til utland@norgesnettskole.no. 

Vi gjør oppmerksom på at søknadsbehandlingen tar normalt opptil 4 måneder. Når vi 

registrerer søknaden, sender vi deg en skriftlig bekreftelse eller et mangelbrev hvis vi må 

etterlyse mer dokumentasjon. Vi kan dessverre ikke sende kvittering for hver gang du 

ettersender dokumenter. Godkjenningsresultatet sendes som brev i posten. 

 

Utfylling av søknadsskjemaet 
Personalia 

Navn: Bruk det fullstendige navnet slik det står skrevet i norsk folkeregister / passet. Hvis 

navnet i noen av dokumentene som du vedlegger ikke er nøyaktig det samme, må endringen 

dokumenteres med kopi av vigselsattest, bevilgning fra fylkesmannen eller attest på 

navneendring fra folkeregisteret. Det er viktig at du alltid bruker samme navn og skrivemåte 

ved senere henvendelse. 

Hvis du ikke har norsk personnummer, kan du likevel søke og da skal fødselsdato alltid 

oppgis på formen dd.mm.åå.  

Høyere utdanning 

Bare den høyere utdanningen som du søker godkjenning av føres opp her. Denne utdanningen 

må dokumenteres. ”Grad/vitnemål” er navnet på graden, diplomet eller kvalifikasjonen du 

har fått.  

Vedlegg 

Det er søkers plikt å innhente alle de nødvendige dokumentene. 

Attestasjon av vedlegg 

Studieakademiet krever attesterte kopier av originaldokumenter. Alle vedlegg skal være 

bekreftet som rett kopi av original på hver side. Stempel med underskrift og dato kreves. 

Studieakademiet godkjenner i utgangspunktet attestasjon fra advokat, utdanningsinstitusjon, 

politi, notarius publicus eller annet offentlig (statlig/kommunalt) organ eller sertifisert 

kopieringsbyrå. Det kan også bli stilt krav om ny attestasjon hvis ikke attestasjonen er god 

nok. 

 

http://www.nokut.no/
http://www.kss.norgesnettskole.no/
mailto:utland@norgesnettskole.no
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Sammen med søknadsskjemaet må du sende bekreftede kopier av følgende dokumenter: 

Dersom du har skiftet navn eller navnet ditt blir skrevet på ulike måter, må du dokumentere 

navneendring. 

Endelig vitnemål/diplom for høyere utdanning. Endelig vitnemål/diplom er 

utdanningsinstitusjonens offisielle dokument som tildeler grad/kvalifikasjon etter fullført 

studium.  

Karakterutskrifter som bør vise antall studieår, de enkelte kurs/emner og eksamener med 

karakter. 

Hvis du har utdanning fra USA, må du bestille karakterutskrift sendt direkte til 

Studieakademiet fra lærestedet. 

Oversettelser av dokumentene. Alle originaldokumenter som ikke er utstedt på norsk, 

svensk, dansk eller engelsk må oversettes til et av disse språkene av statsautorisert translatør 

eller av offentlig tolketjeneste. Oversettelsen festes til det samme dokumentet på 

originalspråket. Du må bare sende inn attestert kopi av oversettelsene, da Studieakademiet 

ikke returnerer originaloversettelser. 

Har du utdanning fra EU-land, skal du vedlegge Diploma Supplement, hvis du har det. 

Fullstendig utfylt søknadsskjema vedlagt nødvendig dokumentasjon sendes til: 

Studieakademiet 

utland@norgesnettskole.no  

  

mailto:utland@norgesnettskole.no
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5.3.1 Evaluering av integrering og studiekvalitet for 

utenlandske studenter 

Kvalitetsområde Internasjonalisering 

Mål for hovedområde Internasjonal åpenhet skal prege Studieakademiets 

studieprogram og lærings- og studentmiljø. 

Kvalitetsmål  Studenter som kommer til Studieakademiet, enten på 

utvekslingsavtaler eller uten utvekslingsavtaler, skal få 

profesjonell og nødvendig informasjon på engelsk slik at 

studenten kan foreta sine studievalg på riktig grunnlag og på 

lik linje med ordinære studenter. Studieakademiet skal sikre 

studietilbud av høyt faglig internasjonalt nivå. Internasjonale 

studenter skal ha mulighet til å delta i sosiale og faglige 

sammenhenger på lik linje med norske studenter. 

Operativt ansvar Kvalitetsutvalget/læringsmiljøutvalget 

Beskrivelse av tiltak Det gjennomføres dialogbasert evaluering blant utenlandske 

studenter om  

 informasjon og veiledning 

 faglig tilbud og nivå 

 språkkunnskaper og kommunikasjon hos lærere og 

øvrige ansatte 

 mottagelse i studentmiljøet og fagmiljøet samt 

mottagelse for øvrig 

Kontroll/oppfølging Informasjonen inngår i årsrapport om internasjonalisering. 

Rapporten inngår som en del av grunnlaget for 

kvalitetsutvalgets rapport om utdanningskvalitet. 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Passiv  
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5.4.1 Årsrapport om internasjonalisering 

Kvalitetsområde Internasjonalisering 

Mål for hovedområde Internasjonal åpenhet skal prege Studieakademiets 

studieprogram og lærings- og studentmiljø.   

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal prioritere internasjonaliseringsarbeidet i 

strategiarbeidet og i alle sammenhenger knytte sin 

internasjonalisering til gjeldende strategisk plan. 

Operativt ansvar Internasjonal koordinator 

Beskrivelse av tiltak Internasjonal koordinator utarbeider årsrapport om 

internasjonalisering. 

Rapporten omfatter: 

 Studenter ved Studieakademiet sine muligheter for å 

studere og ta delstudier ved utenlandske læresteder, og i 

hvilken grad disse mulighetene benyttes, herunder 

omfanget og hensiktsmessigheten av eksisterende 

samarbeidsavtaler og behovet for nye. 

 Utenlandske studenters mulighet til å studere ved 

Studieakademiet og i hvilken grad disse mulighetene 

benyttes 

 Evaluering av tilrettelegging for internasjonalisering  

 Evaluering av integrering og studiekvalitet for 

utenlandske studenter 

Kontroll/oppfølging Kvalitetsutvalget fatter vedtak for prioriteringer med hensyn 

til internasjonalisering.  

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 

 

 

 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

6.1 Evaluering av rutiner ved innkjøp, bruk og 

kontroll av AV-, IKT- og annet teknisk utstyr 

 

Kvalitetsområde Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging 

Mål for hovedområde Det fysiske læringsmiljøet ved Studieakademiet skal være i 

overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. 

Studieakademiets læringsmiljø og rammebetingelser skal 

fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av 

studentene.  

Kvalitetsmål  AV-, IKT- og annet teknisk utstyr som brukes i 

undervisningen skal være tilpasset studentenes behov og være 

tilgjengelig i riktig mengde og til riktig tid.  

Operativt ansvar It-ansvarlig 

Lenker og dokumenter  

Beskrivelse av tiltak Basert på dialogbaserte tilbakemeldinger gjennomføres det en 

årlig gjennomgang av AV-, IKT- og annet teknisk utstyr og 

hvilke behov og prioriteringer som må gjøres ved nytt 

årsbudsjett. 

Kontroll/oppfølging Tiltaket med evaluering og forslag fremmes i 

læringsmiljøutvalget årsrapport.  

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Passiv 
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7.1 Evaluering av læringsmiljø  

 

Kvalitetsområde Studentvelferd 

Mål for hovedområde Studieakademiet skal ha et velferdstilbud som er tilpasset 

studentenes behov. Studieakademiets tilbud om 

studentvelferd skal bidra til et godt sosialt og psykososialt 

miljø, et unikt læringsmiljø med fokus på studentens 

egenutvikling og psykososiale vekst. 

Kvalitetsmål  Studentene skal trives og oppleve trygghet og respekt ved 

Studieakademiet fra semesterstart til semesterslutt. 

Operativt ansvar Leder av læringsmiljøutvalget 

Beskrivelse av tiltak Evaluering av læringsmiljø blir gjort i forbindelse med 

studentevaluering av undervisningen.  

Kontroll/oppfølging Resultatet fra studentevalueringene blir brukt som grunnlag 

for Læringsmiljøutvalgets årsrapport.  

Frist 15. juni  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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8.2.2 Læringsmiljøutvalget 

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha organer som ivaretar 

helhetsperspektivet ved skolens utdanningsvirksomhet. 

Informasjon som aggregeres gjennom KS-systemet skal legge 

føringer for framtidige prioriteringer ved skolen.  

Operativt ansvar Leder av læringsmiljøutvalget 

Lenker og dokumenter ”Retningslinjer for læringsmiljøutvalget” 

Beskrivelse av tiltak Studieakademiet skal arbeide systematisk for at studentenes 

læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, 

er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til 

studentenes helse, sikkerhet og velferd i samsvar med lov om 

universiteter og skoler § 4-3 og som gir studentene best mulig 

vilkår for læring. 

 

Styret for Studieakademiet har det overordnede ansvaret for å 

sikre studentenes læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LU) 

har det operative ansvar for området  ”Fysisk læringsmiljø og 

universell tilrettelegging” i skolens kvalitetssikringssystem, 

og skal bidra til at skolestyret er i stand til å ivareta sitt 

overordnede ansvar i henhold til Universitets- og skoleloven 

(§ 4.1.3). Styret har delegert myndighet til LU til å fatte 

vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av 

overordnet strategisk karakter. 

Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker 

studentenes trivsel og som er innenfor Studieakademiets 

ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet.  

Kontroll/oppfølging Rektor 

Frist Kontinuerlig  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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8.2.2.1 Retningslinjer for Læringsmiljøutvalget (LU) 

ved Studieakademiet 

§ 1. Formål  

Studieakademiet skal arbeide systematisk for at studentenes læringsmiljø, herunder det 

fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til 

studentenes helse, sikkerhet og velferd i samsvar med lov om universiteter og skoler § 4-3 og 

som gir studentene best mulig vilkår for læring. 

 

§ 2. Ansvarsområde og oppgaver  

1. Styret for Studieakademiet har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes 

læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LU) har det operative ansvar for området ”Fysisk 

læringsmiljø og universell tilrettelegging” i skolens kvalitetssikringssystem, og skal 

bidra til at skolestyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar i henhold til 

Universitets- og skoleloven (§ 4.1.3). Styret har delegert myndighet til LU til å fatte 

vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk 

karakter. 

2. Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og som er 

innenfor Studieakademiets ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet.   

 

§ 3. Sanksjoner og retningslinjer 

1. LU har plikt til å orientere styret der det er forhold som gjør at studentenes 

læringsmiljø ikke er forsvarlig for en enkelt student eller for en større studentgruppe. 

2. Endringer av vedtektene vedtas av styret. 

 

§ 4. Læringsmiljøutvalgets oppgaver  

1. LU skal bidra til at styret for Studieakademiet i samarbeid med Studentrådet og 

Elevrådet legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre 

studentvelferden. 

2. LU skal bidra til at studentenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø er fullt ut forsvarlig. 

Det stilles særskilte krav til det fysiske arbeidsmiljøet. 

3. LU skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge 

utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. 

4. LU skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. 

5. LU skal delta i planlegging av tiltak som bekrefter og utvikler studentenes personlige 

integritet og troverdighet. 

 

§ 5. Sammensetning 

1. LU sammensettes av like mange representanter fra studenter og ansatte ved 

Studieakademiet. 

2. LU velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens representanter (oddetalls år) og 

studentenes representanter (partalls år). 

3. LU skal bestå av følgende 8 stemmeberettigede medlemmer:   

1) 4 student-/elevrepresentanter: 

2)  4 ansatte-representanter: 

i. Representant fra merkantil avdeling 
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ii. Driftsleder 

iii. Representant fra undervisningspersonale 

iv. Representant fra kvalitetsutvalget 

4. Representantene oppnevnes for ett år om gangen.  

1) Studentrepresentantene oppnevnes av høyrere studiers studentråd. 

2) Elevrepresentantene oppnevnes av videregående skoles elevråd. 

3) Ansatte-representantene fra skolen oppnevnes av rektor etter anbefaling fra 

avdelingslederne og inspektør. 

5. I tillegg har følgende møterett i Læringsmiljøutvalget uten stemmerett: 

i. Rektor 

ii. Skolens avdelingsledere 

 

6. Sekretær velges blant de møteberettigede.  Sekretær innkaller til møtene og sender ut 

dagsorden og sakspapirer.  

 

§ 6. Styrings- og beslutningsregler 

1. Rapportering: Universitets- og Skoleloven sier følgende om Læringsmiljøutvalgets 

arbeidsmåte: ”Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret” (§ 4.3.3).  

2. Innkalling: LU fastsetter møteplaner for hvert semester. I tillegg kan leder av LU 

innkalle til møte etter behov. LU’s møter skal legges innenfor studentenes studieår. 

Innkalling til møte i LU med saksdokumenter skal være medlemmene i hende senest 

to dager før møtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. 

3. Saksliste: LUs leder fastsetter saksliste i samarbeid med LUs sekretær.  Ethvert 

medlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden.  

4. Dokumentasjon: LUs leder eller sekretær har ansvaret for å legge fram nødvendig 

dokumentasjon slik at Læringsmiljøutvalget har et tilfredsstillende og saklig grunnlag 

for sitt vedtak.  

5. Deltakelse i møte: Medlem av LU har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har 

gyldig fravær. 

6. Habilitet: Forvaltningslovens bestemmelser gjelder.  

7. Ledelse av møte: Leder av LU er møteleder.  

8. Beslutningsmyndighet: LU treffer vedtak i sine møter. LU er beslutningsdyktig når 

mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall 

av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder av LU dobbeltstemme. 

Avstemning skjer i hovedregel ved stemmetegn. Dersom LUs vedtak ikke er 

enstemmig, skal stemmegivningen fremgå av referatet. Medlem av LU kan kreve sin 

oppfatning innført i referatet. Leder av LU har ansvar for å informere om LUs 

beslutninger. 

9. Referat: Det skal føres referat fra møtene i LU. Referatet skal angi: Tid og sted for 

møtet, deltakerne i møtet (tilstedeværende, fraværende, funksjon), framlagt 

dokumentasjon og vedtaket. 
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8.2.2.2 Årsrapport læringsmiljøutvalget 

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha organer som skal ivareta 

helhetsperspektivet ved Studieakademiets 

utdanningsvirksomhet. Informasjon framkommet gjennom 

KS-systemet skal legge føringer for framtidige prioriteringer 

ved skolen.  

Operativt ansvar Leder av læringsmiljøutvalget 

Beskrivelse av tiltak Det skal utarbeides en årsrapport med en oversikt og 

beskrivelse av læringsmiljøutvalgets møtevirksomhet og 

prioriterte arbeidsoppgaver.  

Kontroll/oppfølging Læringsmiljøutvalget 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Læringsmiljøutvalget 

Status Aktiv 
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8.2.3 FoU-råd 

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha organer som ivaretar 

helhetsperspektivet ved skolens utdanningsvirksomhet. 

Informasjon som aggregeres gjennom KS-systemet skal legge 

føringer for framtidige prioriteringer ved skolen.  

Operativt ansvar Forskningsleder 

Lenker og dokumenter ”Retningslinjer for FoU-råd” 

Beskrivelse av tiltak FoU-rådet skal ha følgende funksjon: 

 FoU-rådet skal overvåke at skolens standarder for FoU-

arbeidet er på høyde med sammenlignbare institusjoner 

og etter departementets krav. 

 FoU-rådet skal utarbeide konkrete delmål og løpende 

budsjetter for FoU-virksomheten, og ha ansvar for 

operasjonalisering av disse etter tildelte budsjettrammer.  

 FoU-rådet skal koordinere den samlede FoU-

virksomheten ved skolen etter de overordnede mål og 

konkrete delmål som skolens ledelse til enhver tid setter 

opp for området. Forskningsleder har ansvar for hvert år å 

rapportere om skolens samlede FoU-arbeid til rektor.    

 FoU-rådet skal drøfte og foreslå igangsettende og 

stimulerende tiltak for å drive FoU-arbeidet videre ved 

skolen. 

 FoU-rådet skal evaluere alle sider ved FoU-virksomheten 

ved skolen og initiere kvalitetsmessige forbedringstiltak.  

 FoU-rådet skal være spesielt opptatt av publisering og 

formidling av FoU-arbeidet ved skolen.  Forskningsleder 

og FoU-rådet er ansvarlig for Studieakademiet’s egne 

publikasjoner.    

 FoU-rådet og forskningsleder skal ha et spesielt ansvar 

for å oppspore eksterne finansieringsmuligheter for 

forskning ved Studieakademiet. 

Kontroll/oppfølging Rektor 

Frist Kontinuerlig  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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8.2.3.1 Retningslinjer for FoU-rådet ved 

Studieakademiet 

 

Skolestyret har det overordnede ansvaret for å styre FoU-virksomheten i henhold til de 

strategier og mål som gjelder for institusjonen. Et sentralt virkemiddel i denne sammenheng 

er FoU-rådet ved skolen. 

  

§ 1 Rolle og myndighet  

1. FoU-rådet er Studieakademiets forskningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske 

innspill til skolestyret og rektor i saker som gjelder forskning og utvikling, samt behandle 

saker som delegeres fra skolestyret.  

2. FoU-rådet er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved Studieakademiets 

forskningsvirksomhet.  

3. FoU-rådet arbeider på delegasjon fra og rapporterer til rektor og skolestyret.  

 

§ 2 Mandat 

FoU-rådet er et rådgivende organ i saker som gjelder forskning og utvikling. Dette innebærer 

blant annet at rådet skal bidra til:  

 utvikling og kvalitetssikring av forskning og faglig utviklingsarbeid  

 innhenting av informasjon om forskning og fagutviklingsarbeid eksternt og internt som 

grunnlag for faglige og strategiske prioriteringer  

 at det utarbeides prinsipper for tildeling av FoU-ressurser, samt oppfølging av disse  

 faglige prioriteringer og tildeling av ressurser til fagmiljøene  

 oppfølging av medarbeideres anvendelse av FoU-ressurs  

 

§ 3 Sentrale oppgaver 

FoU-rådet skal bistå i å:  

 utarbeide forslag til forskningsstrategi for skolen, og godkjenne forslag til FoU-planer for 

fagområdene med utgangspunkt i vedtatt forskningsstrategi  

 arbeide for å stimulere til økt virksomhet innen forskning og utviklingsarbeid, 

forskningspublisering, forskningsformidling og oppdragsvirksomhet  

 arbeide for å synliggjøre skolens FoU-arbeid og sikre at det holder høy kvalitet  

 fordele skolens strategiske forskningsmidler på basis av innstilling fra forskningsleder og 

rektor  

 utvikle fagpersonalet i samsvar med fagområdenes nasjonale og internasjonale utvikling  

 arrangere forsknings- og utviklingsarrangementer for skolens faglig ansatte  

 vurdere plassering og faglig profil på stipendiatstillinger  

 koordinere forskningsrelevante høringer  

 årlig rapportering av skolens forsknings- og utviklingsarbeid, herunder publiserings- og 

formidlingsvirksomhet samt en redegjørelse for arbeidet i utvalget  

 se til at forskningsetiske retningslinjer overholdes samt bidra til at medarbeidere er kjent 

med og følger disse  
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 koordinere skolens samlede forsknings- og utviklingsvirksomhet i samsvar med vedtatte 

strategier  

 evaluere alle sider ved skolens forsknings- og utviklingsvirksomhet og initiere 

kvalitetsmessige forbedringstiltak  

 utarbeide forslag til budsjett og for skolens forsknings- og utviklingsvirksomhet og gi 

innspill til skolens årsplan  

 

§ 4 Sammensetning 

FoU-rådet oppnevnes av rektor, etter anbefaling fra fagområdene, og har følgende 

sammensetning:  

 forskningsleder, som er utvalgets leder  

 rektor  

 én representant på førstenivå fra fagområdene samfunnsvitenskap og humaniora,  

én studentrepresentant, fortrinnsvis fra masternivå  

 det skal tilstrebes kjønnsbalanse i sammensetning av FoU-rådet  

 skolens bibliotekar møter i utvalget som observatør, med tale- og forslagsrett.  

 

FoU-rådet skal møtes minst fire ganger i året. 
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8.2.3.3 Årsrapport FoU-rådet 

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal ha organer som skal ivareta 

helhetsperspektivet ved Studieakademiets 

utdanningsvirksomhet. Informasjon framkommet gjennom 

KS-systemet skal legge føringer for framtidige prioriteringer 

ved skolen.  

Operativt ansvar Forskningsleder 

Beskrivelse av tiltak Det skal utarbeides en årsrapport med en oversikt og 

beskrivelse av FoU-rådets møtevirksomhet og prioriterte 

arbeidsoppgaver.  

Kontroll/oppfølging FoU-rådet 

Frist 15. juni 

Versjon 17 01 

Godkjent av  FoU-rådet 

Status Aktiv 
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8.2.4 Retningslinjer for masterutvalg (MU)  

1. Formål 

Hensikten med retningslinjene er å klargjøre MUs rolle og ansvarsområder, og gi nærmere 

regler om utvalgets arbeid.  

 

2. Sammensetning og oppnevning 

2.1 MU oppnevnes av kvalitetsutvalget for to år om gangen etter innstilling fra 

avdelingsledere for samfunnsvitenskapelige- og humanistiske fag og rektor. 

2.2 MU skal bestå av 3 -5 medlemmer og konstituerer seg selv.  

2.3 Rektor og avdelingsleder for samfunnsvitenskapelige- og humanistiske fag har møterett i 

utvalget. 

2.4 Det skal føres referat fra alle møter i MU.  

 

3. Rolle og myndighet 

3.1 MU skal gi råd og strategiske innspill til kvalitetsutvalget i strategiske saker som gjelder 

masterstudier 

3.2 MU arbeider på delegasjon fra og rapporterer til kvalitetsutvalget og rektor.  

3.3 MU skal ha det operative ansvaret for gjennomføringen av undervisningen i henhold til 

studieplan og timeplan, herunder planlegge undervisningen, gi forslag til forelesere og 

avholde kursene. 

 

4. Ansvarsområder og oppgaver  

4.1 Strategiutvikling: MU skal på oppdrag fra kvalitetsutvalget og rektor og på eget initiativ 

utvikle forslag til strategier og tiltak for masterstudiet. 

4.2 Kvalitetssikring: MU skal påse at masterstudiet utvikles og evalueres i tråd med 

Studieakademiets strategiske planer. 

4.3 Ressursdisponering: MU skal påse at masterstudiet gjennomføres innenfor de 

budsjettmessige rammer som er lagt. 

4.3.1 MU skal utarbeide et forslag til et enkelt budsjett etter en gitt mal. 

4.3.2 MU kan foreslå tiltak for å øke inntektene til masterstudiet. 

4.4 Undervisning: MU skal påse at undervisningen gjennomføres og utvikles i samsvar med 

studentenes behov og fagområdets nasjonale og internasjonale utvikling. Dessuten gir MU 

tilrådning overfor kvalitetsutvalget i spørsmål om opprettelse og nedleggelse av 

masterstudier. 

4.5 Nettverksutvikling og internasjonalisering: MU skal medvirke til tilrettelegging for 

utdanningssamarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt.  

4.6 Markedsføring: MU skal tilrettelegge for markedsføring av masterstudiet.  
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8.2.5 Prosedyre for etablering av studier ved 

Studieakademiet  

Studieakademiet har selv ansvar for å se til at oppbygging av egne studier oppfyller de samme 

kvalitetskriterier og standarder som ved NOKUTs akkreditering av studier, samt søke 

NOKUT om godkjenning. Prosedyren nedenfor skal sikre kvaliteten i arbeidet med å utvikle 

eller revidere studier. 

 

1. Skolestyret har myndighet til å etablere studier på lavere grads nivå og alene søke 

NOKUT om akkreditering av slike studier. 

 

2. En forutsetning for at skolestyret kan etablere nye studier, er at kravene i lov om 

universiteter og skoler samt NOKUTs forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning er oppfylt. Eventuelle forskrifter og rammeplaner 

fastsatt med hjemmel i lov om universiteter og skoler § 3-2, skal også legges til grunn 

for etablering av studier. 

 

3. NOKUT fastsetter i forskrift de standarder og kriterier som skal legges til grunn for 

akkreditering av studier. Disse standarder og kriterier skal være oppfylt for at 

skolestyret kan etablere studier. 

 

4. Alle vesentlige forslag til endringer i studier skal forelegges skolestyret for 

godkjenning. Mindre vesentlige endringer – med unntak av pensumsendringer – skal 

meldes styret, som således må søke godkjenning fra NOKUT. 

 

5. Det er skolestyret som legger ned studier. 

 

6. Utvikling og revisjon av studier foregår under ledelse av skolens rektor og 

avdelingslederne eller på delegasjon fra disse. 

 

7. Høringsorgan i tilknytning til utvikling og revisjon av studier er kvalitetsutvalget og 

studentrådet. 

 

8. I forbindelse med utvikling og revisjon av studier er rektor innstillingsmyndighet til 

skolestyret.  
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8.2.6 Prosedyre for evaluering av studier ved 

Studieakademiet  

Studieakademiet har selv ansvar for å se til at oppbygging av egne studier oppfyller de samme 

kvalitetskriterier og standarder som ved NOKUTs akkreditering av studier. Prosedyren 

nedenfor skal være med å sikre kvaliteten på studieprogrammene og arbeidet med å utvikle 

eller revidere studier. 

  

1. Studieprogrammer som tilbys ved Studieakademiet skal være i tråd med NOKUTs 

forskrifter og retningslinjer for akkreditering av studier. Studieprogrammer ved 

Studieakademiet skal være forskningsbaserte og benytte relevante pedagogiske og 

didaktiske metoder for de ulike fag og fagdisipliner. For etablering av studier vises til 

KSS kapittel 8.2.5 ”Prosedyre for etablering av studier ved Studieakademiet”.  

 

2. For å sikre kvaliteten i studieprogrammene skal disse evalueres jevnlig. For 

studentenes evaluering av studier vises det til KSS kapittel 4.   

 

3. Ekstern evaluering av studieprogrammene skal gjennomføres hvert 4 år. Det skal 

utarbeides en oversikt over når skolens ulike studieprogrammer skal sendes til ekstern 

evaluering.  

 

4. Eksterne fagpersoner med relevant kompetanse på studieprogrammets fagområder, 

skal foreta en gjennomgang og evaluering av studieprogram med utgangspunkt i 

NOKUTS søkerhåndbok for gjeldene syklus. 

 

5. Evalueringen skal ende opp i en evalueringsrapport, som skal fremlegges for skolens 

ledelse og behandles av Kvalitetsutvalget.  

 

6. Kvalitetsutvalget skal nedsette en komité på bakgrunnen av evalueringsrapporten, som 

skal revidere studieprogrammet på bakgrunn av de evalueringsrapportens resultater og 

forslag. 

 

7. Revidert studieprogram skal legges frem for Kvalitetsutvalget til behandling og for 

skolestyret for vedtak.  
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8.3.1 Kontinuerlig revisjon av kvalitetsmål, tiltak og 

ansvarsfordeling 

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal sikre kontinuerlig forbedring av et 

operativt og hensiktsmessig kvalitetssystem i tråd med 

retningslinjer fra overordnede myndigheter. Systemet skal 

tilrettelegges og driftes slik at arbeidsdokumenter om 

studiekvalitet er lett tilgjengelige. Avviksbehandling og 

rapportering skal skje effektivt. 

Operativt ansvar Kvalitetsleder  

Beskrivelse av tiltak Den instans som er ansvarlig for det enkelte av 

kvalitetsplanens hovedområder har myndighet til å revidere, 

supplere og sanere kvalitetsmål, tiltak og ansvarsfordeling 

innenfor sitt hovedområde etter hvert som det avdekkes 

behov for endringer. Endringene rapporteres til kvalitetsleder, 

og godkjennes endelig av kvalitetsutvalget 

Kontroll/oppfølging Kvalitetsutvalget 

Frist Kontinuerlig 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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8.3.2 Periodisk evaluering av kvalitetssikrings-

systemet 

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal sikre kontinuerlig forbedring av et 

operativt og hensiktsmessig kvalitetssystem i tråd med 

retningslinjer fra overordnede myndigheter. Systemet skal 

tilrettelegges og driftes slik at arbeidsdokumenter og 

informasjon om studiekvalitet er lett tilgjengelige. 

Avviksbehandling og rapportering skal skje effektivt. 

Operativt ansvar Kvalitetsleder 

Beskrivelse av tiltak Det gjennomføres hvert tredje år en evaluering av 

kvalitetssikringssystemet,  

 for å sikre at systemet er i tråd med de retningslinjer 

som er gitt av overordnede myndigheter 

 for å kartlegge hvor brukervennlig systemet er 

 for å kartlegge hvor raskt det handles etter rapporterte 

avvik 

Det nedsettes et utvalg som skal gjennomføre den periodiske 

evalueringen av kvalitetssikringssystemet. Utvalget overlever 

en skriftlig rapport til Kvalitetsutvalget med beskrivelse av 

systemets funksjonalitet og med forslag til forbedringstiltak.  

Kontroll/oppfølging Kvalitetsutvalget  

Frist Det gjennomføres en evaluering av kvalitetssikringssystemet 

hvert tredje år. Kvalitetsutvalget fatter nødvendige vedtak i 

forbindelse med den revisjonen 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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8.3.3 Kontinuerlig forbedring av 

kvalitetssikringssystemet 

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal sikre kontinuerlig forbedring av et 

operativt og hensiktsmessig kvalitetssystem i tråd med 

retningslinjer fra overordnete myndigheter. Systemet skal 

tilrettelegges og driftes slik at arbeidsdokumenter om 

studiekvalitet er lett tilgjengelige. Avviksbehandling og 

rapportering skal skje effektivt. 

Operativt ansvar Kvalitetsleder 

Beskrivelse av tiltak Hele kvalitetsplanen evalueres og justeres kontinuerlig av 

kvalitetsansvarlig. Kvalitetsansvarlig vil drifte revisjoner og 

vedlikehold på dokumentene på skolens ”fellesområde” og på 

skolens nettside ved kontinuerlig drift. 

Kontroll/oppfølging Kvalitetsutvalget 

Frist Kontinuerlig  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 
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8.3.5 Informasjon til studentene om skolens 

kvalitetssikringssystem  

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studentrådet representerer studentene og skal være en aktiv 

medspiller i alle besluttende organer ved Studieakademiet. 

Operativt ansvar Kvalitetsleder 

Beskrivelse av tiltak I forbindelse med åpningsdagene ved skolen skal studentene 

informeres både muntlig og skriftlig om skolens 

kvalitetssikringssystem og hvordan det fungerer, inkludert 

studentenes egen rolle i systemet som helhet. Det er viktig at 

studentene ser sin rolle og sin deltagelse i evalueringsarbeid 

som et ledd i kvalitetsarbeidet ved Studieakademiet.  

Kontroll/oppfølging Kvalitetsleder 

Frist 1. september  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget 

Status Aktiv 

 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

8.3.6 KS-systemets kvalitetsdatabase 

 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studieakademiets plan- og styringssystem skal brukes 

målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 

Kvalitetsmål  Studieakademiet skal sikre kontinuerlig forbedring av et 

operativt og hensiktsmessig kvalitetssystem i tråd med 

retningslinjer fra overordnete myndigheter. Systemet skal 

tilrettelegges og driftes slik at arbeidsdokumenter om 

studiekvalitet er lett tilgjengelige. Avviksbehandling og 

rapportering skal skje effektivt. 

Operativt ansvar Kvalitetsleder 

Beskrivelse av tiltak Det skal utvikles kvalitetsdatabase, hvor rapporter og 

innsamlet data skal registreres og arkiveres. 

Dokumentasjonen skal være en ressurs for kontinuerlig 

forbedring, og kvalitetsdatabasen skal brukes til et 

kritisk tilbakeblikk på utviklingen av KSS. 

Kvalitetsdatabasen skal være tilgjengelig både for studenter 

og ansatte, og er plassert på læringsplattformen NEOLMS. 

Kvalitetsdatabasen skal inneholde alt datamateriale som 

genereres kontinuerlig i det pågående kvalitetsarbeidet ved 

skolen (f.eks. studentundersøkelser, emne- og 

kursevalueringer).  

Kontroll/oppfølging Kvalitetsutvalget 

Frist Kontinuerlig 

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget  

Status Aktiv 
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8.4.1 Forskrift om klagenemnd ved Studieakademiet 

§ 1. Studieakademiet skal ha en klagenemnd, som skal behandle klager over enkeltvedtak 

og eventuelt – etter skolestyrets bestemmelse – andre klagesaker fra studentene.  

§ 2. Studieakademiets klagenemnd består av fem medlemmer med personlige 

varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder må fylle de lovbestemte krav for 

lagdommere. Leder og varamedlem for leder kan ikke være ansatt ved skolen. To av 

medlemmene er studentrepresentanter, og velges av Studieakademiets studentråd.  

§ 3. Representanter for skolens eier eller medlem av skolens styre kan ikke være medlem 

av Studieakademiets klagenemnd.  

§ 4. Studieakademiets klagenemnd er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og 

to andre medlemmer er til stede.  

§ 5. Klagenemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages.  
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8.5.1 Studieakademiets beredskapsplan for kriser og 

krisehåndtering 

Innledning 
Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å 

møte kriser og ulykker blant studenter og ansatte. Beredskapsplanen skal sørge for at alle har 

tilgang på nødvendig informasjon om hvem som gjør hva når, hvem som har ansvar, og hvem 

en skal kontakte. Planen skal også sikre at studenter og ansatte skal få nødvendig og riktig 

hjelp i krisesituasjoner.  

Ved større kriser vil andre offentlige instanser ha ansvar og ledelse på skadestedet. I slike 

saker skal Studieakademiet samarbeide med disse og sørge for best mulig beredskap og 

oppfølging på lokalt plan. 

I beredskapsplanen blir to begrep benyttet: kriseberedskapsteam og kriseteam. 

Kriseberedskapsteamet er et overordnet team som består av Studieakademiets ledergruppe, 

studentpastor og eventuelt andre ressurspersoner. Kriseteam blir brukt om et team som har 

spesielt ansvar for beredskap og oppfølging ved ulykker/kriser ved for eksempel studieturer 

eller skoleturer. 

 

Kriseberedskapsteamet og kriseteam  

Kriseberedskapsteam 

Kriseberedskapsteamet trer inn ved større ulykker. Kriseberedskapsteamet består av 

Studieakademiets ledergruppe og studentpastor, og kan også styrkes med andre relevante 

personalressurser. Medlemmer av kriseberedskapsteamet kan alltid, både i arbeid og fritid, 

kontaktes når kriser eller ulykker oppstår.  

Kriseberedskapsteamet er Studieakademiets sentrale beredskapsgruppe og skal varsles ved 

ulykker, kriser og dødsfall blant ansatte og studenter. Teamet iverksetter nødvendige tiltak 

med hensyn til varsling, støtte/omsorg, debrifing, etc. Kriseberedskapsteamet har ansvar for at 

involverte studenter/ansatte og deres pårørende får den hjelp og støtte som er nødvendig. 

Teamet har ansvar for informasjon til offentlig myndighet (der det er påkrevd) og til presse. 

Kriseberedskapsteamet har ansvar for at Studieakademiets ledere og ansatte får nødvendig 

opplæring. 

Ved større kriser skal kriseberedskapsteamet: 

 samordne tiltak 

 formidle informasjon (eksternt og internt) 

 være ressurs for eventuelt kriseteam og ha ansvar for å styrke kriseteamet i den 

enkelte situasjon  

 

Kriseberedskapsteamet skal også se til at Studieakademiet har en beredskap som gjør at en 

raskt kan innkalle kompetente personer som kan foreta debrifing og eventuelt gi 

krisepsykiatrisk førstehjelp. 
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Kriseberedskapsteamet skal samles en gang i året for gjennomgang av denne beredskapsplan 

for kriser og krisehåndtering.  

Kriseteam 

Kriseteam er ikke et fast team, men opprettes i forbindelse med skole- og studieturer. Det skal 

bestå av en gruppe av ansatte og medhjelpere som skal være forberedt og drillet på å møte 

eventuelle krise- og ulykkessituasjoner.  

 

Politi, brannvesen, helsevesen m.m. 

Er krisesituasjonen av et visst omfang og alvor, vil den bli tatt hånd om av profesjonelle 

hjelpere som politi, brannvesen, sivilforsvar og helsevesen. Kriseberedskapsteamet og/eller 

kriseteam samarbeider da med disse instanser og stiller seg til disposisjon for den 

skadestedsledelse som måtte bli etablert. 

 

Studentrepresentasjon  

Ved oppfølging av studenter kan det være aktuelt å styrke kriseberedskapsteamet med 

studentrådsleder eller elevrådsleder og miljøarbeidere. Det kan også være aktuelt å benytte 

studenter i kriseteam. 

 

Beredskaps- og tiltaksplaner 
Beredskapsplanen er en oversikt over hvem som gjør hva – når. Den inneholder tre 

tiltaksplaner og en beredskapsplan: 

 Tiltaksplan for studenter 

 Tiltaksplan for ansatte 

 Tiltaksplan for større ulykker/alvorlig skade eller kriser der både studenter og 

ansatte kan være involvert 

 Beredskapsplan for skole/studieturer 

 

I tiltaksplanene inngår en oversikt over kriseberedskapsteamets sammensetning og 

varslingsplan. Tiltaksplanene er ment som praktiske anvisninger i krisesituasjoner, og vil som 

regel kunne fortelle: 

 Hva vi skal gjøre når noe skjer 

 Hvem som skal gjøre hva 

 I hvilken rekkefølge ting skal gjøres  

 

Tilgjengelighet 

Tiltaksplanenes oversikt over ansvarshavende skal til enhver tid være tilgjengelig for skolens 

ansatte. I ferier og lignende må en ha en rutine for at telefon blir satt over til annen person, 

eventuelt utarbeide alternativ varslingsplan. 
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Varsling  
Dersom det oppstår en situasjon som krever at kriseberedskapsteamet trer i aksjon oppstår, 

skal varsling skje ved å kontakte nr 1 på oversikten over kriseberedskapsteamet. Får man ikke 

kontakt med nr 1, varsles nr 2 osv.   

 

Dødsfall blant studenter 
Alle som blir varslet, har taushetsplikt. 

Rektor uttaler seg ved henvendelser. 

 

HENDELSE ANSVARLIG TILTAK 

AKUTTFASE 

Dødsfall blant studenter 

(lege stadfester død) 

Når dødsfallet skjer på 

Studieakademiet: 

De(n) som er sammen med/finner 

den forulykkede 

 

 

 

STRAKSTILTAK 

 Yte førstehjelp 

 Varsle lege / politi: 

Medisinsk nødhjelp: tlf 113 

Politi: tlf. 112 

 Kontakte rektor/andre i 

Kriseberedskapsteamet 

 

 Yte førstehjelp 

 Varsle lege / politi: 

Medisinsk nødhjelp: tlf 113 

Politi: tlf 112 

 Kontakte rektor/andre i 

Kriseberedskapsteamet 

Når dødsfallet skjer utenfor skolens 

område: 

De(n) som er sammen med/finner 

den forulykkede, hvis dette er 

utenforstående må den student eller 

tilsatt på skolen som får melding ta 

ansvar 

Ved arbeidsulykke med 

dødelig utfall (i 

undervisningssituasjon) 

eller mistenkelig dødsfall 

Når dødsfallet skjer på 

Studieakademiet: 

De(n) som er sammen med/finner 

den forulykkede 

 

 

 

 

 

I tillegg til punktene ovenfor: 

Når dødsfallet skjer utenfor skolens 

område: 

De(n) som er sammen med/finner 

den forulykkede, hvis dette er 
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HENDELSE ANSVARLIG TILTAK 

utenforstående må den student eller 

tilsatt på skolen som får melding ta 

ansvar 

Varsle Arbeidstilsynet 

 

VIDERE VARSLING 

Politi 

Prest/pastor/annen åndelig leder 

Kriseberedskapsteamet 

 Sykehus 

 Prest 

 Pårørende (Politi) 

 Ansatte 

 Studentrådsleder 

 Andre det er naturlig å varsle 

 

 

 

 

 

OPPFØLGINGSFASE 

Bearbeiding og 

praktiske tiltak 

 

 

 

Kriseberedskapsteamet 

 

 

 

Legge opp arbeidet videre: 

 kontakte ekstern krisehjelp hvis 

nødvendig  

 varsle medstudenter om hendelsen 

 utpeke kontaktperson for pårørende 

 minnestund eventuelt i samråd med 

pårørende 

 sette av tid og sted til å snakke med 

studenter og ansatte for å bearbeide 

sorgreaksjoner 

 orientere om hva som skjer videre: 

begravelse, etc.  

 debrifing av de som har vært 

vitne/først på stedet 

 vurdere om en skal avlyse 

undervisning, eksamen og andre 

arrangement 

 blomster, hilsen, samtale med 

hjemmet 

 hjelp til pårørende som kommer 

utenbys fra 

 representasjon i begravelse 

 svare på spørsmål om 

forsikring/erstatning 
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Videre oppfølging av 

studentene 

Studentrådsleder 

Miljøarbeidere 

Evt. Åndelig leder 

 ha god kontakt med studentene 

 gi tilbud om oppfølging 

Etterarbeid og 

evaluering 

Studieakademiets 

kriseberedskapsteam 

 evaluere hvordan beredskapsplanen 

har fungert og eventuelt å foreslå 

endringer 

 ajourføre lister og lignende 

 sletting av data  

Dødsfall blant ansatte 
Alle som blir varslet, har taushetsplikt. 

Rektor uttaler seg ved henvendelser. 

 

HENDELSE ANSVARLIG TILTAK 

AKUTTFASE 

Dødsfall blant ansatte 

(lege stadfester død) 

 

Når dødsfallet skjer på 

Studieakademiet: 

De(n) som er sammen med/finner 

den forulykkede 

STRAKSTILTAK 

 Yte førstehjelp 

 Varsle lege / politi: 

Medisinsk nødhjelp: tlf 113 

Politi: tlf. 112 

 Kontakte rektor/andre i 

Kriseberedskapsteamet 

 

 Yte førstehjelp 

 Varsle lege / politi: 

Medisinsk nødhjelp: tlf 113 

Politi: tlf 112 

 Kontakte rektor/andre i 

Kriseberedskapsteamet 

Når dødsfallet skjer utenfor skolens 

område: 

De(n) som er sammen med/finner 

forulykkede, hvis dette er 

utenforstående må den student eller 

tilsatt på Studieakademiet som får 

melding ta ansvar 

Ved arbeidsulykke med 

dødelig utfall (i 

undervisningssituasjon) 

eller mistenkelig dødsfall 

 

Når dødsfallet skjer på 

Studieakademiet: 

De(n) som er sammen med/finner 

den forulykkede 

 

 

 

 

I tillegg til punktene ovenfor: 

Varsle Arbeidstilsynet 

Når dødsfallet skjer utenfor skolens 

område: 

De(n) som er sammen med/finner 

forulykkede, hvis dette er 

utenforstående må den student eller 
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HENDELSE ANSVARLIG TILTAK 

tilsatt på Studieakademiet som får 

melding ta ansvar 

VIDERE VARSLING 

 
 

 Pårørende 

 Medarbeidere/andre ansatte 

 Andre det er naturlig å varsle 

 

 

OPPFØLGINGSFASE 

Bearbeiding og 

praktisk tiltak 

Kriseberedskapsteamet 

Legge opp arbeidet videre: 

 varsle ansatte og eventuelt 

studenter om hendelsen 

 utpeke kontaktperson for pårørende 

 minnestund  

 sette av tid og sted til å snakke med 

ansatte og eventuelt studenter for å 

bearbeide sorgreaksjoner 

 orientere om hva som skjer videre: 

begravelse, etc. 

 kontakte ekstern krisehjelp hvis 

nødvendig 

 debrifing av de som har vært 

vitne/først på stedet 

Kriseberedskapsteamet 

 praktisk tilrettelegging 

 kontakt med pårørende/ blomster, 

hilsen, samtale med hjemmet  

 orientere om forsikringsordninger 

og lignende 

 samordne deltakelse i begravelse 

 informasjonsmøte for kollegaer og 

ev studenter 

 informere kollegaer som er borte 

fra jobb 

Videre oppfølging av de 

ansatte 
Kriseberedskapsteamet 

 sette av tid til samtale / spørsmål 

omkring dødsfallet 

 gi tilbud om oppfølging 

Etterarbeid og 

evaluering 

 

 

Kriseberedskapsteamet 

 evaluere hvordan beredskapsplanen 

har fungert og eventuelt å foreslå 

endringer 

 ajourhold av lister o.l  

 forsikringsspørsmål / pensjoner og 

lignende (yrkesskade?) 

 gi melding til nav 
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 sletting av data / melding til IT-

drift 
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Alvorlig ulykke/skade eller krise ved Studieakademiet (studenter og ansatte)  
Alle som blir varslet, har taushetsplikt. 

Rektor uttaler seg ved henvendelser. 

HENDELSE ANSVARLIG TILTAK 

AKUTTFASE 

Alvorlig ulykke/skade 

eller krise hvor 

student(er) eller ansatt(e) 

fra Studieakademiet er 

involvert 

De(n) som kommer først til stedet 

STRAKSTILTAK 

 Yte førstehjelp 

 Varsle lege / politi: 

Medisinsk nødhjelp: tlf 113 

Politi: tlf. 112 

 Kontakte rektor/andre i 

Kriseberedskapsteamet 

VIDERE VARSLING 

 

Kriseberedskapsteamet 

Politi 

Sykehus 

 Informere pårørende om hva som 

blir gjort på skolen 

 klasseansvarlig, linjeleder 

 andre ansatte eller andre studenter 

 studentrådsleder som igjen varsler 

studentrådet 

Ved arbeidsulykke 

(gjelder også studenter i 

undervisningssituasjon) 

Kriseberedskapsteamet 

 varsle politi/arbeidstilsynet 

 fyll ut skjema for yrkesskade 

OPPFØLGINGSFASE 

Bearbeiding og 

praktisk tiltak 
Kriseberedskapsteamet 

 informere medarbeidere eller 

medstudenter om hendelsen 

 utpeke ved behov kontaktperson for 

familien 

 få oversikt over hvem som var 

vitne/først på stedet  

 gi tilbud om samtale for 

bearbeiding / debrifing av dem som 

har vært vitne/først på stedet 

 informere om hjelpeapparatet som 

finnes, eventuelt å ta kontakt med 

hjelpeapparatet 

 holder øvrige ansatte / 

medstudenter informert ved 

langvarig sykefravær 

Videre oppfølging av 

studentene 
Kriseberedskapsteamet 

 holder kontakt med 

student/hjemmet ved lengre 

sykehusopphold / sykefravær 

 hjelper til den første tiden når 

han/hun er tilbake på 

Studieakademiet. 
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HENDELSE ANSVARLIG TILTAK 

Videre oppfølging av 

ansatte 
Kriseberedskapsteamet 

 følger opp ansatte ved lengre 

sykehusopphold / sykefravær 

 følger opp ansatte ved tilbakeføring 

i jobb 

 følger opp kollegaer dersom det er 

nødvendig 

Etterarbeid og 

evaluering 
Kriseberedskapsteamet 

 evaluere hvordan beredskapsplanen 

har fungert og eventuelt å foreslå 

endringer 

 forsikringsspørsmål ved for 

eksempel uføre 
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8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Studieakademiet 
 

Innledning 

Denne planen er et supplement til ”Studieakademiets beredskapsplan for kriser og 

krisehåndtering”, og gjelder bare for turer i regi av Studieakademiet Bibelskole og 

Studieakademiet.    

Før avreise eller så snart som mulig etter ankomst må deltakerne bli orientert om generelle 

regler for sikkerhet og forsiktighet.  Dersom turen går utenlands, må en alltid huske på at som 

besøkende i et annet land er en gjest og skal ta hensyn til de lokale regler for oppførsel. Fordi 

en er ukjent og en situasjon kan virke uoversiktlig, er det en god regel å følge de råd som blir 

gitt av folk som kjenner de lokale forhold.  Leder av kriseteamet har ansvar for at deltakerne 

får informasjon om hvilke steder som en bør unngå å oppsøke, om kommunikasjonsmidler, 

mulighet for å bestille taxi, om å ferdes ute på kvelds/nattetid, viktige telefonnummer osv. Det 

er også viktig å sørge for at deltakerne har reiseforsikring som er gyldig gjennom hele 

perioden reisen varer. 

Informasjon om ulykker til pårørende, media og eventuelle andre tas hånd om av 

Studieakademiets kriseberedskapsteam, i følge den overordnede beredskapsplanen.  Det 

henvises derfor til denne. 

Denne planen inneholder planer for organisering og oppfølging av beredskapen i den første tiden etter 

en ulykke, inntil skolens kriseberedskapsplan kan overta. 

1.  Organisering 

1.1 Opprettelse av kriseteam 

I forkant av reisen skal det opprettes et kriseteam, som vil ha ansvaret for å organisere 

beredskapen i forbindelse med en eventuell ulykke.  Kriseteamet skal ha følgende 

sammensetning: 

 Turleder 

 Representant fra skolens stab hvis mulig 

 To studenter  

Turleder eller annen ansatt fra skolen utnevnes som kriseteamleder. 

Før utreise skal det meldes som sak til Studieakademiets ledergruppe hvem som utgjør turens 

kriseteam med informasjon om hvordan de kan kontaktes (mobilnummer, e-postadresse m.m.) 

samt oversikt over hvor reisefølge til enhver tid er og hvordan de kan kontaktes. Samme 

informasjon skal legges ut på fellesområdet på nettsiden. 

1.2 Overordnet ansvar 

Det må til enhver tid være klart hvem som har det overordnede ansvaret for å organisere 

beredskapen i forbindelse med en ulykke.  Det må også være klart hvem som kan tre inn i 

dennes stilling dersom nødvendig.   

Alle i kriseteamet skal ha god kjennskap til beredskapsplanen.  Kriseteamleder må sørge for at 

alle deltakere har hans/hennes telefonnummer og andre viktige nummer.  Se liste under 1.6  

1.3 Definisjoner  

Kriseteamleder: Den i staben som har ansvaret for beredskapen på turen.  Som regel er det 

også den som har det generelle ansvaret for turen. 
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Nestleder: En i staben som assisterer leder og kan tre inn i leders sted ved behov.   

Studentrepresentant: Studenter som er valgt til å assistere ved beredskap.  Kan kombineres 

med andre tillitsoppgaver. 

 

Dersom turen går utenlands, skal kriseteamleder sørger for at følgende informasjon om de 

reisende overlates til Studieakademiets rektor før avreise:  

 Kopi av pass 

 Kopi av flybilletter  

 Kopi av reiseforsikringsbevis 

 Navn og telefonnummer til pårørende 

 Kontrakt mellom institusjon og student  

 

1.4 Sjekkliste de første timene etter en ulykke/dramatisk hendelse 

 

1.4.1 På ulykkesstedet 

Det er ikke mulig å forutse hvem som vil være tilstede på skadestedet. Den/de som er til stede, 

og som er i stand til det, må sørge for: 

 at alt gjøres for å berge liv og begrense skader 

 at politi / brannvesen / helsepersonell blir varslet og får den assistanse som er mulig og 

ønskelig  

 at Studieakademiets kriseberedskapsteam snarest mulig blir orientert og oppdatert med 

opplysninger  

 å skaffe nødvendig transport 

 at de involverte som er i stand til det, så raskt som mulig får anledning til å kontakte 

sine nærmeste etter at Studieakademiets kriseberedskapsteam er informert 

 å være tilgjengelig på telefon 

 

1.5: Loggføring 

1. at all informasjon som gis, er korrekt 

2. at en er bevisst på hvem en gir informasjon til 

3. at en fører en form for logg over hva som blir gjort og over informasjonsgangen 

 

1.6: Varslingsliste 

Det må lages en oversikt for hvert land som besøkes over hvilke telefonnummer som det er 

viktig å kjenne til.  Hver deltaker på turen må ha denne lista med seg. 

Dersom mulig, bør samtlige 4 instanser varsles i nevnte rekkefølge: 

1. Politi og medisinsk nødhjelp 

2. Turens kriseteamleder 

3. Den lokale norske ambassade 

4. Studieakademiets kriseberedskapsteam  

 

Medlemmene i Studieakademiets kriseberedskapsteam vil til enhver tid være tilgjengelig på 

telefon.  Se oversikt over Studieakademiets beredskapsteam.  
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Telefonnumre i Norge (privat / mobil) 

 

Kriseberedskapstemaets medlemmer skoleåret [årstall] 

Navn Mobil Tlf. arbeid E-post 

rektor    

Kvalitetsleder    

Studentkontakt    

 

1.7: Oppfølging 

(Dagen etter en ulykke/dramatisk hendelse og de påfølgende dagene) 

Ansvar: Kriseteamleder 

 Dersom noen av turdeltakerne er innlagt på sykehus må leder plassere en person, helst 

fra staben, til å være til stede på sykehuset i den første tiden etter ulykken.  Dersom 

staben trengs til andre oppgaver, kan studentrepresentant eller en av studentene som 

kriseteamleder anser som særlig skikket tildeles denne oppgaven. 

 La kolleger og studenter få være sammen den nærmeste tiden etter hendelsen. Legg til 

rette for at de kan snakke om sine reaksjoner. Informer grundig om hva som har 

skjedd så langt og hva som vil skje framover. 

 Sjekk behovene for særlige tiltak utover det som tradisjonelt hjelpearbeid bidrar med. 

F.eks. samtale med kvalifisert personale i forbindelse med sorg- og krisereaksjoner. 

Glem ikke at også andre enn de som er fysisk skadet, kan føle seg involvert i 

hendelsen og derfor kan være i behov av oppmerksomhet og egnede tiltak.  

 Dersom en ulykke eller annen dramatisk hendelse inntreffer vil dette medføre 

konsekvenser for programmet for studieturen.  Turens ledelse i samråd med skolens 

ledelse vurderer hvilke tiltak som må gjennomføres.  Kriseteamleder delegerer 

oppgaver som ombestilling av billetter, avbestilling av avtaler osv.  Turledelsen må ha 

en liste over kontaktpersoner som må kontaktes i slike tilfeller. 

 Så snart som mulig må det skaffes oversikt over skader og legges til rette for 

hjemtransport av skadede eller forulykkede.  Det forutsettes at alle deltakere har tegnet 

personlig reiseforsikring som skolens administrasjon skal ha oversikt over. Ved 

ulykker og eventuelle dødsfall vil prosedyren hovedsakelig være bestemt av aktuelle 

forsikringsvilkår.  

 

2. Informasjon 

Ved en ulykke som inntreffer i løpet av en tur, er det kriseteamleders ansvar først og fremst å 

informere Studieakademiets kriseberedskapsteam, som tar ansvar for det videre 

informasjonsarbeidet i henhold til skolens beredskapsplan.  Det er viktig at all informasjon 

som blir gitt til skolens ledelse går gjennom kriseteamleder eller den som får ansvar for dette.  

Det er også viktig at skolens ledelse er informert før deltakerne kontakter pårørende. 
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Mediene vil ofte forsøke å få kontakt med kolleger / medstudenter for å snakke med dem om 

det som har skjedd. Skolens ansatte bør være svært tilbakeholdne med å opplyse om hvilke 

studenter/kolleger som står/sto eventuelle skadede/forulykkede nærmest.   En må her henvise 

til skolens ledelse for informasjon. 

 

Der ulykken har skjedd, er kriseteamleder / stedfortreder ansvarlig for å gi et tilbud til alle 

involverte om en samling der det gis informasjon og mulighet for samtale. I tillegg til 

turledelsen bør om mulig kvalifisert hjelpepersonell være til stede. Det må forsøkes å finne et 

egnet, rolig sted til dette formålet.  Møtet har to hovedhensikter: 

 Alle får samme informasjon, og rykter kan avkreftes 

 Kolleger / medstudenter kan sammen bearbeide sjokket etter hendelsen.  

 

På Studieakademiet er kriseberedskapsteamet ansvarlig for å gi et tilsvarende tilbud om 

samling av studenter og ansatte som har nær tilknytning til de som er innblandet i en større 

ulykke.  

På slike møter er det viktig at kollegene/ studentene får vite hva skolen og politiet vet om 

omstendighetene bak hendelsen. De som møter, må gis mulighet til å stille spørsmål. De 

ansvarlige må svare så åpent og saklig som mulig. Slike møter gjentas når det er noe nytt i 

saken. 

 

3. Omsorg 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva vi kan eller bør gjøre i en krise- eller ulykkessituasjon. 

Slike situasjoner vil nødvendigvis ha forskjellig karakter med svært ulike utfordringer og 

behov. Likevel er det mye å vinne på at en på forhånd er bevisstgjort på hva det erfaringsvis 

er klokt å gjøre i slike situasjoner. Det er viktig å ta alle reaksjonsformer som sjokk og 

fortvilelse, frykt og forbitrelse, sorg og savn, på alvor. Like viktig er det å registrere de 

praktiske behov. Målet må være at vi på best mulig måte kan vise omsorg for og ta vare på så 

vel studenter og ansatte som pårørende og andre berørte parter.  

Så snart de første reaksjonene er over og det kan legges til rette for det, må alle som har behov 

for det få anledning til snakke om det som har skjedd.  Dette kan gjøres i fellessamlinger eller 

i grupper.  Et hjelpetiltak kan også være å la alle skrive ned sin versjon av det de har opplevd.   

 

3.1 Ansvar 

Kriseteamleder har et overordnet ansvar for de særlige omsorgstiltak som gjennomføres under 

turen i en krise- eller ulykkessituasjon.  Alle i kriseteamet har medansvar for den praktiske 

tilretteleggingen av konkrete omsorgstiltak og for oppfølging av studentene etter samråd med 

kriseteamleder. 

Dette ansvar må sees i sammenheng med det profesjonelle hjelpeapparatet utenfor skolen. 

Men hver enkelt ansatt og student bør være klar over at ingen kan erstatte den støtte vi som 

medmennesker kan gi hverandre i en tung og vanskelig situasjon. 
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Dersom en ulykke oppstår i forbindelse med besøk til organisasjoner som allerede har sine 

egne beredskapsplaner, bør denne planen samkjøres med de som allerede finnes lokalt. 

 

3.2 Krisehjelp 

Videre oppfølging av profesjonelt hjelpeapparat legges til rette av Studieakademiets 

kriseberedskapsteam i henhold til Studieakademiets beredskapsplan for kriser og 

krisehåndtering”. 
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8.6.1 Retningslinjer for rapportering av data til DBH 

og CRIStin 

 

1. Formålet med disse retningslinjene er å sikre at skolen har skriftlige prosedyrer for 

kvalitetssikring og rapportering av data til offentlige statistikktjenester, herunder 

rapportering av avlagte 60-studiepoengsenheter og vitenskapelig publisering som gir 

uttelling i form av tilskudd over statsbudsjettet. Retningslinjene skal sikre at data 

rapporteres korrekt i henhold til departementets rapporteringskrav og skolens egne krav til 

god rapportering. 

 

2. Rektor har ansvar for at det utarbeides og vedlikeholdes skriftlige prosedyrer for følgende 

arbeidsprosesser, som er av betydning for rapportering av vitenskapelig publisering, 

studentdata, studietilbud, personaldata og økonomidata: 

a. Sjekke tildelingsbrev fra departementet: Denne prosedyren skal sikre at skolen har 

en korrekt forståelse av departementets rapporteringskrav. 

b. Kvalitetssikre studieplaner: Denne prosedyren skal sikre kvalitet i studieplaner som 

opprettes eller revideres, både når det gjelder faglig innhold og entydighet med tanke 

på krav som stilles for å fremstille seg til eksamen eller oppnå endelig karakter og 

studiepoeng for emnet. 

c. Registrere og vedlikeholde emner og vurderingskombinasjoner i Felles 

Studentsystem (FS): Denne prosedyren skal sikre kvalitet i emner som opprettes eller 

revideres, særlig med tanke på at studentene oppnår riktig uttelling i form av karakter 

og studiepoeng slik det er definert i studieplanen, og at data rapporteres til Database 

for statistikk om høgre utdanning DBH i samsvar med de krav som stilles fra 

departementet.  

d. Registrere og vedlikeholde kvalifikasjoner i FS: Denne prosedyren skal sikre 

kvalitet i kvalifikasjoner som opprettes eller revideres i FS, særlig med tanke på 

rapportering av oppnådd kvalifikasjon til DBH. Kvalifikasjoner er også grunnlagsdata 

for produksjon av vitnemål og Diploma Supplement. 

e. Registrere og vedlikeholde studieprogram og emnekombinasjoner i FS: Denne 

prosedyren skal sikre at studieprogrammer registreres og vedlikeholdes i FS i samsvar 

med vedtatte studieplaner, og i overensstemmelse med de krav som stilles for 

rapportering av data til DBH 

f. Kontroll av grunnlagsdata for rapportering til DBH: Denne prosedyren skal 

kvalitetssikre de data som blir rapportert til DBH. 

g. Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke studietilbud og studentdata til 

DBH: Denne prosedyren skal kvalitetssikre studentdata og data om studietilbud som 

skal overføres til DBH. Data som rapporteres til DBH, danner grunnlag for beregning 

av statstilskudd. Derfor er det av avgjørende betydning at rapporterte data er riktige. 

h. Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke data om vitenskapelig publisering til 

forskningsdatabasen Cristin og DBH: Denne prosedyren skal kvalitetssikre data om 

vitenskapelig publisering som skal overføres til CRIStin og DBH. Data som 

http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp
http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp
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rapporteres til DBH, danner grunnlag for beregning av statstilskudd. Derfor er det av 

avgjørende betydning at rapporterte data er riktige. 

i. Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke økonomi- og personaldata til 

DBH: Denne prosedyren skal kvalitetssikre økonomi- og personaldata som skal 

overføres til DBH. 

j. Utforming av rapport og planer for rapportering til DBH: Denne prosedyren skal 

kvalitetssikre prosessen med utforming av skolens rapport og planer for rapportering 

til DBH 

(Prosedyren er under utvikling) 

 

3. Rektor, Studieleder, administrasjonsansvarlig og bibliotekar har ansvar for at 

rapporteringen innenfor deres respektive ansvarsområder gjennomføres i henhold til 

vedtatte prosedyrer: 

a. Studieleder er ansvarlig for rapportering av studietilbud og studentdata. 

b. Administrasjonsansvarlig er ansvarlig for rapportering av økonomi- og personaldata. 

c. Bibliotekar er ansvarlig for rapportering av publiseringsdata. 

d. Rektor er ansvarlig for rapportering av ledelseskommentarer og rapport og planer. 
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8.6.2 Prosedyre vedrørende tildelingsbrev fra 

departementet 

Formål 

Denne prosedyren skal sikre at skolen har en korrekt forståelse av departementets 

rapporteringskrav. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

Denne prosedyren forholder seg til følgende styringsdokumenter: 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH og CRIStin 

 Tilskuddsbrev fra departementet 

Prosedyre 

Etter at tildelingsbrevet fra departementet har kommet i desember, skal rektor, Studieleder, 

administrasjonsleder, FS superbruker og bibliotekar: 

 

1. Lese gjennom tildelingsbrevet og notere seg eventuelle endringer i 

rapporteringskravene. Dette gjøres for å sikre at skolen rapporterer data i samsvar med 

departementets rapporteringskrav. 

2. Eventuelle endringer tas med i gjennomføring av de neste prosedyrene. Det skal 

vurderes om noen av prosedyrene må justeres på bakgrunn av endrede 

rapporteringskrav. 

 

Videreføring 

Denne prosedyren har sin naturlige videreføring i prosedyrene: 

 Kvalitetssikre studieplaner 

 Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke data om vitenskapelig publisering til 

CRIStin og DBH 

 Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke økonomi- og personaldata til DBH 

 Utforming av rapport og planer for rapportering til DBH (prosedyren er under 

utvikling) 
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8.6.3. Kvalitetssikre studieplaner 

 

Formål 

Denne prosedyren skal sikre kvalitet i studieplaner som opprettes eller revideres, både når det 

gjelder faglig innhold og entydighet med tanke på krav som stilles for å fremstille seg til 

eksamen eller oppnå endelig karakter og studiepoeng for emnet. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

Denne prosedyren forholder seg til følgende overordnede styringsdokumenter: 

 Lov om universiteter og Skoler § 3-1 - § 3-3 

 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 7-2 

 KSS 8.2.5 Prosedyre for etablering av studier ved Studieakademiet. 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH og CRIStin 

 

Prosedyre 

1. Studiekoordinator sørger for at forslag til studieplaner eller revisjon av slike utarbeides i 

samsvar med KSS 8.2.5 Prosedyre for etablering av studier ved Studieakademiet. 

2. Studieleder mottar alle forslag til nye studieplaner og endringer av eksisterende 

studieplaner som er av studieadministrativ betydning før behandling i Kvalitetsutvalget. 

Studieleder oversender disse til FS superbruker til vurdering. 

3. FS superbruker vurderer om planen er entydig med tanke på registrering i FS. Følgende 

punkter skal undersøkes: 

a. Har alle emner navn på bokmål, nynorsk og engelsk? 

b. Har alle emner riktig emnekode? 

c. Er alle emner entydig avgrenset som minste studiepoenggivende enhet? 

d. Er vektingen i studiepoeng klart definert? 

e. Fremgår riktig undervisningssemester (høst/vår/uregelmessig) av studieplanen? 

f. Er faglig overlapp med andre emner eksplisitt definert som studiepoengreduksjon med 

antall studiepoeng? 

g. Er det gjort vesentlige endringer i emnets læringsutbytte som gjør at det må få ny 

emnekode? Dvs. at det nye emnet er endret så mye at det faglige innholdet bare delvis 

overlapper med det gamle. Dersom emnet bytter emnekode, må også det faglige 

overlappet defineres som studiepoengreduksjon (se over). 

h. Er vurderingsordningen entydig med tanke på hva som er eksamener og hva som er 

arbeidskrav, samt hvilke resultater som inngår i endelig karakter for emnet og hvordan 

de vektes mot hverandre? 

i. Er vurderingsordningen entydig med tanke på hvilke arbeidskrav som sperrer for 

muligheten til å gå opp til eksamen, og hvilke som bare sperrer for endelig karakter i 

emnet? 

j. Er vurderingsordningen som helhet entydig med tanke på hvilke krav som stilles for å 

oppnå studiepoeng for emnet? 
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Eventuelle uklarheter meldes tilbake til Studieleder med konkrete forslag om endringer, som 

melder disse videre sammen med eventuelle egne kommentarer til studiekoordinator. 

4. Studiekoordinator besørger at videre behandling skjer i samsvar med KSS 8.2.5 Prosedyre 

for etablering av studier ved Studieakademiet. 

 

Videreføring 

Denne prosedyren skal følges opp på flere plan: 

 

1. Når denne prosedyren er gjennomført, vil FS superbruker registrere og vedlikeholde, 

studieprogram, emnekombinasjoner, emner og vurderingskombinasjoner i FS. Det er da 

naturlig å begynne med prosedyren KSS 8.6.3.1 Registrere og vedlikeholde emner og 

vurderingskombinasjoner i FS. 

2. Emneansvarlig lærer skal videreføre planen med tanke på gjennomføring av studiet i 

kontakt både med studenter og ansatte, både faglig og praktisk. 

3. Kommunikasjons- og rekrutteringsleder skal bruke studieplanen som grunnlag for 

utarbeidelse av skolens brosjyrer og annet informasjonsstoff 

 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

8.6.3.1 Registrere og vedlikeholde emner og 

vurderings-kombinasjoner i FS 

Formål 

Denne prosedyren skal sikre kvalitet i emner som opprettes eller revideres, særlig med tanke 

på at studentene oppnår riktig uttelling i form av karakter og studiepoeng slik det er definert i 

studieplanen, og at data rapporteres til DBH i samsvar de krav som stilles fra departementet. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

Denne prosedyren forholder seg til følgende styringsdokumenter: 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH og CRIStin 

 Ot.prp. 79 (2003–2004) 

 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Studieakademiet 

 Vedtatt studieplan for det aktuelle studiet 

Prosedyre 

1. Før registrering av emner og vurderingskombinasjoner iverksettes, sjekker FS 

superbruker oppbygningen av emnet og emnets vurderingsordning. Det må sjekkes at 

studieadministrasjonen, emneansvarlig og Studieleder har felles forståelse for hvordan 

emner og vurderingskombinasjoner er bygd opp. 

2. FS superbruker registrerer og vedlikeholder informasjonen for emner: 

a. Korrekt emnekode (skal samsvare med studieplanen).  

b. Korrekt emnenavn på bokmål, nynorsk og engelsk (fremgår av studieplanen) 

c. Korrekt vekting (fremgår av studieplanen) 

d. Antall lovlige forsøk – vurdering skal alltid være 3. 

e. Riktig avdelingskoder (10 for Studieakademiet) 

f. Studieprogram rapportering skal være det studieprogrammet der emnet mest naturlig 

hører hjemme 

g. NUS-kode (fastsettes av Statistisk sentralbyrå) 

h. Periode vurdering og undervisning fra og med første semester emnet settes opp. Ved 

avslutning av et emne settes periode vurdering normalt til ett år etter siste 

undervisningssemester (dvs. den perioden det etter Forskrift om opptak, studier og 

eksamen ved Studieakademiet fortsatt er mulig å gå opp til eksamen i emnet). 

i. Studienivå: 100 for emner på årsstudier, 200 for videregående emner, bortsett fra 

bacheloroppgaver, som skal være på 300-nivå. Masteremner skal ha nivå 500. 

EXP100 skal ha nivå 71. 

j. Emnetype skal alltid være VURDERING 

k. Opprett vurderingstid (krever at det finnes en vurderingskombinasjon, se under) og 

undervisningstermin for emnet. 

l. Feltet Privatistmelding skal alltid ha verdien N. 

m. For øvrige felter henvises det til kurs- og brukerdokumentasjonen fra FS. 

3. FS superbruker registrerer og vedlikeholder vurderingskombinasjoner: 

a. Fyll ut riktig emnekode og sted (lik avdelingen der vurderingen foregår). 

b. Riktig kode og navn (bokmål/nynorsk/engelsk) på vurderingskombinasjonen. FS 

superbruker vedlikeholder en egen liste over standard koder og betegnelse for 

vurderingskombinasjoner. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-79-2003-2004-/id393263/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-01-1595?q=ansgar%20teologiske%20høgskole
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c. Sørg for at vurderingskombinasjon på øverste (dvs. studiepoenggivende) nivå har 

kode for vurderingsordning, default og meld via Studentweb. 

d. For alle vurderingskombinasjoner som inngår i endelig karakter for emnet (se 

studieplanen), skal kandidatnummer settes til J og type TILFELDIG. 

e. Karakterregel for vurderingskombinasjoner som inngår i endelig karakter (se 

studieplanen) settes til 30 for karakter A–F, 4 for bestått/ikke bestått. For historiske 

data som skal ha tallkarakterer, settes regel 1. Karakterregel for arbeidskrav (OBLIG) 

settes alltid til 5. 

f. For øvrige felter henvises det til kurs- og brukerdokumentasjonen fra FS. 

 

Videreføring 

Ved vedlikehold av eller oppretting av nye emner er dette en avsluttende prosedyre. Ved 

oppretting av nye studietilbud har denne prosedyren sin naturlige videreføring i prosedyrene 

her. 
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8.6.3.2 Registrere og vedlikeholde kvalifikasjoner i 

FS 

 

Formål 

Denne prosedyren skal sikre kvalitet i kvalifikasjoner som opprettes eller revideres i FS, 

særlig med tanke på rapportering av oppnådd kvalifikasjon til DBH. Kvalifikasjoner er også 

grunnlagsdata for produksjon av vitnemål og diploma supplement, men det finnes en egen 

prosedyre for dette. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

Denne prosedyren forholder seg til følgende styringsdokumenter 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH og CRIStin 

 

Prosedyre 

1. FS superbruker vurderer ved opprettelsen av et nytt studieprogram om det skal 

opprettes en ny kvalifikasjon. Normalt vil alle avsluttende studieprogrammer føre fram 

til en kvalifikasjon som gjelder for det ene studiet, men i noen tilfeller kan flere 

studieprogrammer føre til samme kvalifikasjon. En kvalifikasjon kan være en grad 

(bachelor/master) eller et fullført studium av kortere varighet (semesteremne, 

årsstudium). 

2. FS superbruker registrerer og vedlikeholder kvalifikasjoner i FS: 

a. Navn, bokmål både hankjønn og hunkjønn (var mer aktuelt før når gradene 

hadde latinske navn, f.eks. candidatus/candidata magister), nynorsk og engelsk. 

F.eks. Bachelor i Musikk og helse, årsstudium i kristendomskunnskap, osv. 

b. Sted fagansvarlig skal være på institusjonsnivå. 

c. Riktig studienivå og normert studietid. 

d. Riktig studium-rapportering og NUS-kode (fastsettes av SSB, se under 

studieprogram). 

e. Tilbudt i periode skal begynne på første semester det var mulig å oppnå graden 

(ikke nødvendigvis det samme som første gang noen oppnådde graden). 

f. Grad, vitnemål og DS skal utstedes J. Ved norsk studietilbud: Norsk vitnemål J 

engelsk vitnemål N. Ved engelsk studietilbud: Norsk vitnemål J engelsk 

vitnemål J. 

g. Knytt kvalifikasjonen til studieprogram (se under Registrere og vedlikeholde 

studieprogrammer og emnekombinasjoner i FS). 

 

Videreføring 

Denne prosedyren har sin naturlige videreføring i prosedyren som over 
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8.6.3.3 Registrere og vedlikeholde studieprogrammer 

og emnekombinasjoner i FS 

Formål 

Denne prosedyren skal sikre at studieprogrammer registreres og vedlikeholdes i FS i samsvar 

med vedtatte studieplaner, og i overensstemmelse med de krav som stilles for rapportering av 

data til DBH. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

Denne prosedyren forholder seg til følgende styringsdokumenter: 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH og CRIStin 

 Ot.prp. 79 (2003–2004) Om lov om universiteter og høyskoler 

 

Prosedyre 

1. Studieleder sørger for at vedtatte studieplaner gjøres tilgjengelig for 

studieadministrasjonen. 

2. FS superbruker registrerer nye studieprogrammer i FS. Følgende informasjon skal 

alltid registreres: 

a. Studieprogrammets navn på bokmål, nynorsk og engelsk 

b. Fører til kvalifikasjon, studium rapportering 

c. Benytt studierett ved plassering (J for alle unntatt enkeltemneprogrammer), 

krever studierett ved plassering (N for alle unntatt enkeltemneprogrammer) 

d. NUS-kode (Fastsettes av Statistisk sentralbyrå) 

e. Studieansvarlig sted (255 10 0 0 for høyskolen) 

f. Studienivå 

g. Grunnstudium, krever GSK (J eller N) 

h. Undervisningsorganisering (ved institusjonen, fjernundervisning, 

desentralisert), % av heltid, antall studiepoeng og varighet. Andel praksis i 

prosent. 

i. Om programmet er en videreutdanning 

j. Tilbys i periode (normalt kun startsemester for nye utdanninger), om 

studieprogrammet er helt nytt, eller bare en justering av et tidligere 

program. 

k. Om studiet er godkjent av departementet (kun historisk), NOKUT eller 

institusjonen selv, samt godkjenningsdato. 

l. Finansieringsprosent skal alltid være 100.  

3. FS superbruker registrerer og justerer emnekombinasjoner i FS basert på vedtatte 

studieplaner. Studieplanen definerer hvilke emner som skal inngå i 

emnekombinasjonene, hvilke som skal være obligatoriske, og hvilke som er 

valgfrie, samt andre krav som stilles for å fullføre studiet. Det bør vurderes i hvert 

enkelt tilfelle om tidligere emnekombinasjoner kan brukes på nytt, eller om det må 
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defineres nye. Husk også at emnekombinasjoner kan være i bruk på flere 

studieprogrammer samtidig. Det er viktig å huske å knytte emnekombinasjonen til 

riktig studieprogram. 

Videreføring 

Dette er en avsluttende prosedyre. Ved rapportering av data til DBH, er det naturlig å begynne 

med rutinen «Kontroll av grunnlagsdata for rapportering til DBH». 

 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

8.6.3.4 Kontroll av grunnlagsdata for rapportering 

av student- og studietilbudsdata til DBH 

Formål 

Denne prosedyren skal kvalitetssikre de data som blir rapportert til DBH. Rapportene som 

sendes til DBH henter data fra mange tabeller i FS med foranderlige data, og det er derfor 

viktig at de rette kontrollene gjøres på rett tidspunkt. De fleste kontrollene kjøres også på nytt 

rett før rapportering for å få med seg siste endringer. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

Denne prosedyren forholder seg til følgende styringsdokumenter: 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH, SSB og CRIStin 

Prosedyre 

1. Innen 1. februar/1. september: FS superbruker sjekker om det finnes vurderingsenheter 

fra forrige semester som ikke er ferdig behandlet. Til dette formålet brukes rapporten 

FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter. Disse må behandles ferdig før 

rapportering av eksamensdata fra forrige semester. 

2. Ca. 1. mars/1. oktober: FS superbruker kjører rutinen FS161.001 Beregning av møtt 

basert på semesterregistrering. Hvis noen studenter får ikke møtt, skal det alltid 

undersøkes om det finnes andre indikasjoner på at studenten faktisk er aktiv 

(eventuelle oppmøtelister fra studiestart, e-postkorrespondanse, observert på 

forelesning, ev. kontakt student). Rutinen kjøres på nytt rett før rapportering for å få 

med siste endringer. 

3. Ca. 1. mars/1. oktober: FS superbruker kjører rutinen FS159.001 Opprette søkere som 

student for å se om det finnes søkere med ja-svar som ikke er opprettet som studenter.  

Hvis det finnes utenlandske søkere med FS-generert fødselsnummer, må det bestilles 

S-nummer til dem før de kan opprettes som studenter. Det kan være noen dagers 

leveringstid på nye S-numre. Kjøres på nytt rett før rapportering for å få med siste 

endringer. 

4. Ca. 16. februar/2. september (ny og utsatt eksamen) og ca. 2. mars/2. oktober (ordinær 

eksamen): FS superbruker sjekker om det finnes vurderingsmeldte studenter som ikke 

har betalt semesteravgiften. Disse meldes av eksamen og skal så ha e-post med 

beskjed om at de må betale avgiften umiddelbart og så ta kontakt hvis de skal få 

mulighet til å gå opp til eksamen. 

5. Før hver rapportering: FS superbruker kjører diagnoserapporten FS009.001 for 

semesteret/semestrene det skal rapporteres for, for å se etter andre feil i 

grunnlagsdataene. Eventuelle diagnosemeldinger følges opp. 

6. Før hver rapportering: FS superbruker kjører rutinen FS357.001 Oppdatering av 

registerkortopplysninger. Det bør settes opp en "nattoppdatering", slik at nye 

opplysninger oppdateres automatisk. Dette er viktig blant annet for at studenter skal 

bli plassert på riktig studieprogram i tabellene, og for at enkeltemnestudenter ikke skal 

bli rapportert som privatister (som ikke gir rett til statsstøtte). 
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Videreføring 

Denne prosedyren har sin naturlige videreføring i prosedyren «KSS 8.6.3 Kvalitetssikre, 

rapportere og kontrollsjekke studietilbud og studentdata til DBH» 
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8.6.3.5 Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke 

studietilbud og studentdata til DBH 

Formål 

Denne prosedyren skal kvalitetssikre data som skal overføres til DBH. Data som rapporteres 

til DBH, danner grunnlag for beregning av statstilskudd. Derfor er det av avgjørende 

betydning at rapporterte data er riktige. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

Denne prosedyren forholder seg til følgende styringsdokumenter: 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH og CRIStin 

Prosedyre 

1. FS superbruker, rektor og administrasjonsleder følger med på rapporteringskrav- og 

frister som annonseres i tildelingsbrev fra departementet og på http://dbh.nsd.uib.no. 

Her er det viktig å være oppmerksom på at man ofte skal rapportere både for 

inneværende og for forrige år til samme frist. Det betyr at rapporteringskravene kan 

finnes i tildelingsbrevet både for inneværende og forrige statsbudsjett. Listene over 

rapporteringskrav på DBHs nettside er tilsvarende sortert på hvilket år det rapporteres 

for, og ikke til hvilken frist man rapporterer. 

2. Rektor har ansvar for at dokumentet Rapport og planer blir utformet etter 

departementets retningslinjer, og for ledelseskommentarer der det etterspørres. FS 

superbruker og administrasjonsleder bistår i utforming av ledelseskommentarer der det 

er naturlig. 

3. Administrasjonsleder har ansvar for rapportering og kvalitetssikring av økonomi- og 

personaldata. FS superbruker bistår dersom det er behov for å hente ut data fra FS (for 

eksempel studentlister i forbindelse med revisors særattestasjon). 

4. Bibliotekar har ansvar for kvalitetssikring og rapportering av publiseringsdata. 

5. FS superbruker/brukeradministrator i opplastingsløsningen til DBH har ansvar for at å 

laste opp data. 

6. FS superbruker har ansvar for rapportering og kvalitetssikring av student-, og 

studietilbudsdata, herunder eksamensdata (60-studiepoengsenheter) som danner 

grunnlaget for tildeling av tilskudd over statsbudsjettet. 

7. FS superbruker genererer tabeller med studietilbud og studentdata for opplasting til 

DBH. Alle tabeller skal kontrolleres før opplasting, minimum ved visuell inspeksjon 

av dataene i FS eller Excel, men andre kontroller bør også foretas. For hver enkelt 

tabell er det definert en sjekkliste med kontroller som skal utføres. FS superbruker har 

ansvar for aktivt å vedlikeholde sjekklistene fra rapportering til rapportering, både 

med tanke på nye tabeller, og med tanke på nye kontroller som bør innføres for 

eksisterende tabeller. 

8. FS superbruker laster opp tabeller med studietilbud og studentdata til DBH. DBH gir 

feilmelding dersom tabellene er på feil format (f.eks. for få kolonner, eller kolonner 

med tekst i stedet for tall), og i noen tilfeller dersom oppføringer mangler data. Andre 

http://dbh.nsd.uib.no/
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feil plukkes imidlertid ikke opp av valideringen, og det er derfor viktig at tabellene er 

sjekket nøye for feil før de lastes opp. 

9. FS superbruker gjennomgår innleggingsmeldinger og endringsrapporter for alle 

tabellene med studietilbud og studentdata før de godkjennes og publiseres. 

10. Ferdig utfylt sjekkliste for rapportering av studietilbud og studentdata signeres av FS 

superbruker og arkiveres sammen med de innrapporterte tabellene. 

Relaterte dokumenter 

 Sjekkliste for rapportering av studietilbud og studentdata til DBH 

Videreføring 

Dette er en avsluttende prosedyre. 
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8.6.4 Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke 

data om vitenskapelig publisering til CRIStin og 

DBH 

 

Formål 

Denne prosedyren skal sikre kvalitet i registering, kontroll og rapportering av vitenskapelige 

publiseringer med tanke på at institusjonen oppnår riktig uttelling i form av antall 

publiseringspoeng. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH, SSB og CRIStin 

 Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og høyskoler,  

Prosedyre 

1. Bibliotekar samler inn, registrerer, kontrollerer og rapporterer vitenskapelige 

publiseringer samlet fra alle avdelinger ved Studieakademiet. 

2. Studieakademiets ansatte skal opplyse bibliotekar om eventuelle publiseringer innen 1. 

februar. 

3. Bibliotekar registrerer vitenskapelige publiseringer i publiseringsdatabasen Norsk 

vitenskapsindeks (NVI) - i forskningsdokumentasjonssystemet Cristin - Current 

Research Information System In Norway - http://www.cristin.no/cristin/ 

Rapporteringen til DBH skjer i samsvar med rapporteringskravene i 

rapporteringsinstruksen - 

https://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruk

s.html.  

4. Starten av februar: bibliotekar registrerer det innsamlede materialet og utarbeider 

forslag til oversikt over vitenskapelige publiseringer - og innkaller til møte i 

publiseringsutvalget. 

5. Rektor, forskningsleder og bibliotekar skal innen 15. februar gjennomgå og godkjenne 

endelig liste over vitenskapelige publiseringer. Her skal man bl.a. sjekke om 

publiseringene oppfyller kravene og kriteriene for vitenskapelige publiseringer - slik 

som korrekt kreditering i forfatteradressen - og klargjøre om det dreier seg om 

forskningsbidrag (ikke lærebøker o.l.) 

6. Bibliotekar registrerer, kontrollerer og godkjenner eventuelle sampubliseringer 

(fellespubliseringer mellom ansatte ved Studieakademiet og andre institusjoner) innen 

21. februar. 

7. Bibliotekar melder eventuelle tvistesaker til CRIStins tvisteutvalg innen 1. mars. 

8. Oppdatert xml-fil av de godkjente NVI-postene (vitenskapelige publiseringene) lastes 

opp av bibliotekar innen DBHs rapporteringsfrist 1. april kl. 15.00 via pålogget sesjon 

på https://dimp.nsd.uib.no/ - Lever data. Rapporteringsansvarlig for vitenskapelig 

publisering må være registrert i DBH for å kunne gjennomføre rapporteringen. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-79-2003-2004-/id393263/
http://www.cristin.no/cristin/
https://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html
https://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html
https://dimp.nsd.uib.no/
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Rapporterte data finnes her: 

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_publiseringer.action 

 

Videreføring 

Dette er en avsluttende prosedyre. 

  

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_publiseringer.action
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8.6.5 Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke 

økonomi- og personaldata til DBH 

 

Formål 

Denne prosedyren skal sikre korrekt rapportering av økonomi- og personaldata som skal 

overføres til DBH. 

 

Overordnede styringsdokumenter 

Denne prosedyren forholder seg til følgende styringsdokumenter: 

 Retningslinjer for rapportering av data til DBH og CRIStin 

Prosedyre 

1. Innen 15.februar: Rapportering av avlagt årsregnskap.   

a. Administrasjonsleder laster ned maler for rapportering av økonomidata for å 

sikre at rapporteringen skjer etter gjeldende krav fra DBH. Maler hentes fra: 

http://www.dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav.  

b. Administrasjonsleder tar kontakt med regnskapsfører for å sikre at tallene i 

regnskapssystemet er oppdatert. Hvis årsregnskapet ikke er ferdig må 

rapporten fylles ut etter de tallene som foreligger. Endelig årsregnskap med 

styrets årsberetning og revisors beretning ettersendes i juli. 

c. Ferdig utfylt rapport lastes opp innen fristen. Det er viktig å huske på å 

oppdatere status "Gå til publisering". 

2. Innen 1. juli: Innsending av endelig årsregnskap med styret årsberetning og revisors 

beretning. Dokumentene skannes inn og lastes opp på DBHs sider. Husk å oppdatere 

status "Gå til publisering". 

3. Innen 15. august: Rapportering av regnskapsdata og nøkkeltall for 1. halvår.  

a. Administrasjonsleder laster ned maler for rapportering av økonomidata for å 

sikre at rapporteringen skjer etter gjeldende krav fra DBH. Maler hentes fra: 

http://www.dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav.  

b. Administrasjonsleder tar kontakt med regnskapsfører for å sikre at tallene i 

regnskapssystemet er oppdatert og ferdig avstemt per 30.06. 

c. Ferdig utfylt rapport lastes opp innen fristen. Det er viktig å huske på å 

oppdatere status "Gå til publisering". 

4. Innen 15. oktober: Rapportering av personaldata  

a. Administrasjonsleder laster ned maler for rapportering av personaldata for å 

sikre at rapporteringen skjer etter gjeldende krav fra DBH. Maler hentes fra: 

http://www.dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav.  

5. Administrasjonsleder oppdaterer dokumentet "Personaldata okt 20xx" og sjekker den 

opp mot lønningslister i Visma Lønn. Dokumentet er satt opp i 2013 for å effektivisere 

rapporteringen av personaldata slik kravene er per 2013. Ved endring i rapporten må 

"personaldata okt 20xx" revideres. 

http://www.dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav
http://www.dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav
http://www.dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav
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6. Ferdig utfylt rapport lastes opp innen fristen. Det er viktig å huske på å oppdatere 

status "Gå til publisering". 

 

Videreføring 

Dette er en avsluttende prosedyre. 
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KSS 8.6.6 Sjekkliste for rapportering av studietilbud 

og studentdata til DBH 

Rapporteringsfrist:      /    /         . 

Forberedelser 
Oppgave Kommentar Fullført 

Sjekk evt. nytt tildelingsbrev fra departementet 

for nye rapporteringskrav 

  

Kjør diagnose FS009.001 (Under Rapportering i 

FS System). Hvis du skal rapportere både vår- 

og høstdata til denne fristen, kjør for begge 

semestre. 

  

Hvis du skal rapportere aktive studenter: Sjekk 

om det finnes søkere med ja-svar som ikke er 

opprettet som studenter. Kjør rutinen FS159.001 

Opprette søkere som student for alle opptak og 

studietyper for inneværende termin (dato for 

tildeling = i dag). 

  

Hvis du skal rapportere aktive studenter: Sjekk 

om det finnes studenter som ikke har betalt 

semesteravgift, som likevel er meldt opp til 

eksamen (FS515.001 sletting av meldinger) 

  

Hvis du skal rapportere aktive studenter: Sjekk 

om det er kommet nye innbetalinger  

  

Hvis du skal rapportere aktive studenter, kjør 

rutine 359.001 Generering av registerkort 

(semesterregistreringsmodulen) 

  

Hvis du skal rapportere søkere: Kjør rutinen 

FS161.001 Beregning av møtt for alle opptak til 

inneværende semester med krav til møtt lik 

Semesterregistrert. Kryss av for Sett N dersom 

søker ikke tilfredsstiller krav til møtt, og det ikke 

er satt verdi tidligere for møtt. 

  

Hvis studenter ble registrert som ikke møtte i 

forrige trinn, sjekk om det stemmer. For å finne 

ut hvem de er, kjør rapporten FS101.006 

Søkerliste JaSvar/Møtt/Reservert for alle opptak 

egne studietyper innværende termin med utvalg 

på Jasvar. Sjekk alle som har N i kolonnen MS. 

Er det noen av dem som skulle ha vært registrert 

møtt? 

  

Hvis du rapporterer data for inneværende 

semester: Oppdater registerkortopplysninger for 

inneværende semester. Sett opp databasejobb 

hvis den ikke er aktiv. Gjøres i rutinen 

FS357.001 under semesterregistrering. 
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Generere datagrunnlag 
Datagrunnlag genereres enklest i bildet DBH-rapportering i FS System under Rapportering -> 

NSD. Her velger du riktig frist og generer grunnlag. Hvis du gjør endringer i grunnlaget for 

tabellene i kontrollene nedenfor, er det viktig at du enten genererer alle tabellene på nytt, eller 

(gjelder særlig hvis du har begynt å laste opp filer) genererer på nytt aktuell tabell og alle 

tabellene som følger under den i rekkefølgen som er angitt i kursdokumentasjonen for 

rapportering som ligger på www.fellesstudentsystem.no. Datagrunnlag for tabellene skal 

genereres i en annen rekkefølge enn de skal lastes opp, så det anbefales at du genererer data 

alle før du begynner å lage og laste opp tabellene. Hvilke tabeller du skal laste opp, finner du 

under Rapporteringskrav på http://dbh.nsd.uib.no og i kursdokumentasjonen fra FS. 

 

Lage tabeller 
Nå går du gjennom tabellene i den rekkefølgen de skal lastes opp til DBH. Sjekklister for de 

enkelte tabellene finner du under. NB! Hvis du finner feil og retter disse i FS, må 

datagrunnlag for tabellen det gjelder og alle påfølgende tabeller i rekkefølgen i 

kursdokumentasjonen fra FS genereres på nytt. 

 

Studietilbud 

Tabell Organisasjonsenheter 

Oppgave Kommentar Fullført 

Lag tabell FS010.007 Enheter. For noen frister er det 

ikke nødvendig å generere den på nytt hvis det ikke er 

gjort endringer (det står i så fall inne på 

opplastningsløsningen til DBH at den kun skal lastes 

opp hvis det finnes endringer). 

Sjekk at nye avdelinger har verdi for avdelingskode 

SSB og avdelingskode NSD. 

  

Last opp fil   

Tabell Campus 

Oppgave Kommentar Fullført 

Lag tabell FS010.014 Campus. For noen frister er det 

ikke nødvendig å generere den på nytt hvis det ikke er 

gjort endringer (det står i så fall inne på 

opplastningsløsningen til DBH at den kun skal lastes 

opp hvis det finnes endringer). 

  

Last opp fil   

http://www.fellesstudentsystem.no/
http://dbh.nsd.uib.no/
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Tabell Kvalifikasjoner 

Oppgave Kommentar Fullført 

Lag tabell FS010.003 Kvalifikasjoner. For noen frister 

er det ikke nødvendig å generere den på nytt hvis det 

ikke er gjort endringer (det står i så fall inne på 

opplastningsløsningen til DBH at den kun skal lastes 

opp hvis det finnes endringer). 

Sjekk at alle aktive kvalifikasjoner er med, at ingen 

inaktive er med, og at alle står på riktig studienivå, samt 

at alle har NUSkode. 

  

Last opp fil   

Tabell Studieprogram 

Oppgave Kommentar Fullført 

Lag tabell. For noen frister er det ikke nødvendig å 

generere den på nytt hvis det ikke er gjort endringer (det 

står i så fall inne på opplastningsløsningen til DBH at 

den kun skal lastes opp hvis det finnes endringer). 

 

Sjekk at innholdet stemmer og at alle er med. Vi 

rapporterer kun aktive studieprogrammer. 

  

Last opp fil   

Tabell Studieretning 

Vi har ikke data her i dag. Lever kun hvis vi har tatt i bruk studieretninger. 

Tabell Emner 

Oppgave Kommentar Fullført 

Gå gjennom alle nye emner som er lagt inn siden 

forrige rapportering og sjekk at de har NUS-kode. Sjekk 

at utgåtte emner er satt inaktive i FS. 

  

Generer fila FS010.002. Sjekk at alle emner er registrert 

med riktig studienivå og NUSkode. Sjekk at endringer 

siden forrige semester er kommet med. 

  

Last opp fil   

Tabell Fellesgrader 

Dette har vi ikke. Huk av for “Har ikke data”. 

Tabell Studieplasser 

Oppgave Kommentar Fullført 

Sjekk at alle opptaksstudieprogram har et 

utdanningsområde og er knyttet til et 

studieprogram (rettes i 

Opptakstudieprogram samlebilde) 

  

Last opp fil   
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Studentdata 

Tabell registrerte studenter 

Hvis du får feilmelding ved opplasting at noen av studentene har studieprogram 

UPLASSERT, skyldes det som regel at du ikke hadde kjørt FS357.001 Oppdatering av 

registerkortopplysninger før du genererte datagrunnlaget (se over). 

Oppgave Kommentar Fullført 

Generer fil. Last opp og sjekk i rapporten 

hvor mange studenter du får. Husk at 

rapporten viser kun egenfinansierte 

studenter som standard. Ta ut FS729.001 

for avdelingene enkeltvis for alle kull 

med registreringstermin for inneværende 

semester og utvalg på aktive studenter. 

Sjekk antall betalt og registrert nederst i 

rapporten. Dette skal være det samme 

som antall studenter på DBH. 

  

Last opp fil   

Tabell Søknadsdata 

Oppgave Kommentar Fullført 

Sjekk fil   

Last opp tabell   

Tabell Eksamen 

Oppgave Kommentar Fullført 

Ta ut rapport FS578.001 Ikke-ferdigbehandlede 

vurderingsenheter for rapporteringssemesteret. Hvis du 

får resultater her, betyr det sannsynligvis at sensur ikke 

er ført. Dette må rettes før du rapporterer. 

  

Åpne rapporten FS011.004 Eksamen og hent 

datagrunnlag. 

 

Sjekk kolonnen Studieprogram. Her skal det ikke 

forekomme utgåtte studieprogrammer. 

 

Hvis en eksamen er ført på ett av disse programmene, 

gjør følgende: Rett feltet Studieprogram rapportering i 

Emne samlebilde til noe mer passende og slett 

studieprogrammet fra fanen Studieprogram. Rett feltet 

Benytt studieprogram ved plassering – NSD i 

Studieprogram samlebilde til N. 

 

Generer grunnlag på nytt. Hvis det fortsatt er feil, rett 

studieprogram på resultatet i Student Vurdering 

samlebilde. 

  

Sjekk om det finnes oppføringer med studierett = 0. Det 

skal ikke forekomme. Hvis du finner dem: 

 

Dersom studenten ikke har studierett til 

studieprogrammet som blir rapportert skal dette endres i 

Student vurdering samlebilde. 
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Oppgave Kommentar Fullført 

 

Klikk under fanen «Protokoll» på eksamensavviklingen 

og sett hake ved Detaljer – og rett til et studieprogram 

studenten hadde studierett til ved eksamensavviklingen. 

Velg en Endringsstatus (FEILREG) og trykk Enter. 

 

Dersom studenten fortsatt får verdien ”0” under 

studierett i rapporteringen, kan årsaken være at emnet 

studenten har tatt eksamen i ikke står oppført under 

fanen Emne i Studieprogram samlebilde. Dersom dette 

er tilfelle er det bare å legge til emnet i underbildet. 

For avanserte brukere: Åpne eksamensdatafilen i Excel 

og gjør ulike kontroller. 

1. Kjør FS 568.001 Resultatliste vurdering 

(Utpluk: Sted / Datagrunnlag: Protokoll). Lagre 

Excelfilen. 

Rader som ikke har vurderingsordning (sees helt 

til høyre) tas vekk. 

Rader med "Ikke bestått" tas vekk. Dette gjøres 

manuelt rad for rad. Denne tabellen tar IKKE 

høyde for studiepoengsreduksjon. 

Summen skal da ha samme resultat som 

FS581.003 (inkl. gjentak) 

2. Er det tatt eksamener (produsert studiepoeng) 

forrige semester som ikke er rapportert skal 

disse studiepoengene legges til før tallene 

stemmer. 

  

Last opp tabell   

Tabell oppnådde kvalifikasjoner 

Oppgave Kommentar Fullført 

Kjør rutine FS651.002 Beregning av oppnådd 

kvalifikasjon – utdanningsplanbasert for alle 

studenter og sjekk om det er oppnådde 

kvalifikasjoner som ikke er beregnet. 

  

Lag tabell FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner. 

Sjekk at alle på bachelor- og masterprogrammene 

har dato for utstedt vitnemål. 

  

Last opp fil   

Tabell Utvekslingsstudenter 

Oppgave Kommentar Fullført 

Har vi utvekslingsstudenter som kom hjem dette 

semesteret? 
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Last opp tabell   

Tabell Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan 

Oppgave Kommentar Fullført 

Generer tabell FS011.007 Gjennomføring iht avtalt 

utdanningsplan. 

 

Ta utskrift eller importer til Excel og sjekk alle avvik 

mellom planlagt og gjennomført st.p. Se om du finner 

ulogiske avvik. Ved flere gjennomførte enn planlagte 

studiepoeng, har studenten sannsynligvis tatt opp en 

eksamen som ligger i et tidligere år. Ved færre 

gjennomførte studiepoeng enn planlagt, har studenten 

strøket eller meldt seg av en eksamen, som ikke er tatt 

opp igjen i samme kalenderår. 

  

Generer ny fil, last opp og godkjenn.   

Tabell Oppdatering av fødselsnummer 
Oppgave Kommentar Fullført 

Sjekk fil   

Last opp tabell   

Etterarbeid 
Oppgave Kommentar Fullført 

Sjekk innleggingsmeldinger for alle filene. Se 

gjennom rapportene for de filene som har rapporter. 

Sjekk om noe ser galt ut. 

  

Godkjenn og publiser tabeller   

De beskrevne dokumenter og tabeller er kontrollert og rapportert til Database for høyere 

utdanning. 

Dato:   Signatur: 
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8.7.1 Prosedyre for kontroll av rapportering til 

Lånekassen 

 

Studieakademiet rapporterer elektronisk via FS studentstatus (hvorvidt en student har 

semesterregistrert seg og betalt semesteravgift), eksamensresultater og godkjenningssaker 

(innpasning for utvekslingsstudenter, samt oppmelding til studieturer som gir rett til 

reisestøtte) for studenter. I tillegg rapporteres utdanningsopplegg hvert semester. 

Studentstatus og eksamensresultater går via en filoverføring, de øvrige hentes av Lånekassen 

via Webservice. 

 

Denne prosedyren skal sikre at Studieakademiet kontrollerer at filoverføringen går som den 

skal. Dersom filoverføringen stopper opp, kan det føre til at studenter blir feilaktig registrert 

med forsinkelse i studiene hos Lånekassen, noe som i verste fall kan føre til at de får avslag på 

søknad om lån og stipend neste semester. 

 

Formål 

Sikre at studenters studentstatus og eksamensresultater blir rapportert til Lånekassen uten 

forsinkelse. Sikre at korrekte opplysninger om studieopplegg rapporteres til Lånekassen 

innenfor gjeldende frister. 

 

Aktuelle styringsdokumenter 

Lov om utdanningsstøtte (LOV-2005-06-03-37) 

Forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger (FOR-2014-08-28-1123) 

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 (FOR-2015-02-

18-160) 

 

Prosedyre 

FS superbruker skal: 

1. Daglig sjekke og følge opp eventuelle varsler i hovedmenyen i FS om databasejobben 

for overføring til Lånekassa. 

2. Daglig sjekke e-postkvittering fra LANEKASSA-scriptet i FS. Denne e-posten sendes 

automatisk til alle som er registrert på e-postlista fs-drift@norgesnettskole.no, og 

inneholder bekreftelse på at scriptet er kjørt, og filnavn på filene FS har sendt. En 

korrekt overføring vil normalt se omtrent slik ut: 

 

(Automatisk generert mail Tue 31.01.2017 17:13:02) 

Fil sendt til Lanekassa:\n\nFS_000000255-0735.txt 
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FS_000000255_SP_2017-01-31.xml 

FS_000000255_OD_000000001497.txt \n 

 

3. Filer med eksamensresultater har filnavn som begynner på "FS_000000255_SP". Filer 

med studentstatus har filnavn som begynner på " FS_000000255_OD". Begge filene 

skal overføres daglig. 

4. Minst hver fjortende dag sjekke at filer for både eksamensresultater og studentstatus 

blir mottatt av Lånekassen på Lånekassens arbeidsflate for læresteder (Kvitteringer for 

innsendte filer). Ta stikkprøver av filene siden forrige sjekk for å se at de inneholder et 

logisk antall oppføringer. 

5. Innen 1. februar hvert år sette opp terminer for neste studieår for alle aktive 

studieprogrammer i studieprogrambildet (fane rapportering) i FS med korrekt 

informasjon om skolepenger. 

6. Når studieoppleggene er ferdigbehandlet av Lånekassen, kontrollere i arbeidsflaten at 

opplysningene er fullstendige og korrekte. 

7. Studieleder er ansvarlig for at gjeldende frister for innrapportering og kvalitetssikring 

av studieopplegg er oppført i skolens årshjul. 

 

Videreføring 

Dette er en avsluttende prosedyre. 
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9  Studentrådet/Elevrådet – ansvar og frister 

 

Kvalitetsområde/tiltak Status Ansvarlig Frister 

        

9.  STUDENTRÅDET/ELEVRÅDET       

9.1  Studentrådet/Elevrådets arbeid       

9.1.3  Studentrådet/Elevrådets egenevaluering A Studentrådsleder 15. juni 

9.2 Tillitsvalgte studenter       

9.2.1 Kurs for tillitsvalgte studenter A Rektor 1. okt. 

Status: A = Aktivt tiltak; P = Passivt tiltak 
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9  Studentrådet/Elevrådet – kapittelbeskrivelse 

 

 

Mål for området 

 Studentrådet/Elevrådet skal fremme interessene til skolens studenter og skal arbeide for et levende 

og godt miljø på skolen. Det skal arbeides for et godt og tillitsfullt forhold mellom studenter og ansatte. 

Dessuten skal  Studentrådet/Elevrådet stimulere til et faglig engasjement blant skolens studenter. 

Overordnet ansvar:  Studentrådet/Elevrådet 

 

9.1  Studentrådet/Elevrådets arbeid  

Kvalitetsmål 

 Studentrådet/Elevrådet skal representere studentene og være en aktiv medspiller i alle besluttende 

organer ved Studieakademiet. 

 

Tiltak 

9.1.1 Reglement for  Studentrådet/Elevrådet ved Studieakademiet 

Overordnet ansvar:  Studentrådet/Elevrådet 

9.1.2 Reglement for samordning av Studieakademiets studentråd/elevråd 

Overordnet ansvar:  Studentrådet/Elevrådet, elevrådet 

9.1.3  Studentrådet/Elevrådets egenevaluering 

Overordnet ansvar: Studentrådsleder 

 

9.2 Tillitsvalgte studenter  

Kvalitetsmål 

Tillitsvalgte studenter skal ha en klar formening om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og ha 

kjennskap til hvilke roller og oppgaver en tillitsvalgt har. 

 

Tiltak 

9.2.1 Kurs for tillitsvalgte studenter 

Overordnet ansvar: Rektor 
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9.1.1 Reglement for  Studentrådet/Elevrådet ved 

Studieakademiet  

 

I  Formål 

 

1.  Studentrådet/Elevrådet skal fremme interessene til skolens studenter overfor 

kvalitetsutvalget og skolestyret 

2.  Studentrådet/Elevrådet skal arbeide for et levende og godt miljø på skolen og skal 

i forståelse med kvalitetsutvalget og skolestyret arbeide for et godt og tillitsfullt 

forhold mellom studentene og personalet både ved skolen 

3.  Studentrådet/Elevrådet skal stimulere til et kreativt og faglig engasjement blant 

skolens studenter 

4.  Studentrådet/Elevrådet skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle 

nivå. Det vises for øvrig til lov om universiteter og skoler, § 4-1. (Paragrafen er 

gjengitt i sin helhet under) 

  

II. Valg av klasseråd 

 

1. Hver emnegruppe/studieprogramkull/klasse utgjør et klasseråd. Klasserådet velger 

sin tillitsvalgte, med vararepresentant, senest tre uker etter semesterets 

begynnelse. Valget skjer skriftlig. Tillitsvalgte er ansvarlige for informasjon til og 

fra den klassen han eller hun representerer. 

2. Valget gjelder inntil ett år.   

 

III  Valg av studentråd 

 

1.  Studentrådet/Elevrådet sammensettes av tillitsvalgte fra samtlige 

studieprogramkull/emnegrupper/klasser ved skolen. Studieprogramkull/ 

emnegrupper som utgår, eller starter opp, i løpet av studieåret, mister, respektive 

opptar, sin representasjon i  Studentrådet/Elevrådet  

2. Bortsett fra leder, velges de tillitsvalgte ved skriftlig valg i respektive 

klasser/studieprogramkull/emnegrupper senest tre uker etter undervisningens 

oppstart.  Se over. 

3. Leder av  Studentrådet/Elevrådet velges av samtlige studenter ved skolen ved et 

særlig valgmøte semesteret før vedkommende tiltrer. Dette valgmøtet finner sted 

minimum tre uker før semesterslutt. Møtet ledes av et studentrådsmedlem som selv 

ikke stiller til valg som leder. Valget skjer skriftlig. 

4. Nestleder velges av det valgte studentråd ved konstituering. Leder og nestleder bør 

komme fra forskjellige studieprogramkull/emnegrupper/klasser. 

 

IV.    Møtevirksomhet 
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1.  Studentrådet/Elevrådets møtevirksomhet legges normalt utenfor 

undervisningstiden. Dersom  særlige forhold tilsier det kan rektor gi dispensasjon 

fra denne regel. 

2.  Studentrådet/Elevrådet kan innkalle til allmøter når de finner det nødvendig. Ved 

allmøte kan  rektor, eller den rektor utpeker, være tilstede. 

3. Vedtak i  Studentrådet/Elevrådet skal ha absolutt flertall og forutsetter at minst 

halvparten av rådets  medlemmer er tilstede.  

4.  Studentrådet/Elevrådets leder har rett til å være tilstede og uttale seg i alle saker 

rådet reiser               overfor kvalitetsutvalget. 

5.  Studentrådet/Elevrådets leder er fast medlem av skolestyret.  

6.  Studentrådet/Elevrådets leder informerer  Studentrådet/Elevrådet om dagsorden 

og aktuelle vedtak fra kvalitetsutvalget og skolens styre 

7.  Studentrådet/Elevrådet ved Studieakademiet og elevrådet ved Studieakademiet 

Bibelskole            avholder normalt felles student/elevrådsmøter. (Se reglement for 

samordning av Studieakademiet studentråd og elevråd.) 

 

V. De enkelte verv i  Studentrådet/Elevrådet 

 

 Studentrådet/Elevrådet består av følgende rådsmedlemmer: Leder, nestleder, sekretær, 

kasserer samt rådsmedlemmer 

 

1. Lederen 

a. Er Studieakademiet-studentenes offisielle representant utad 

b. Innkaller til og leder  Studentrådet/Elevrådets møter. 

c. Dagsorden leveres til de respektive rådsmedlemmene i rimelig tid før møtet 

d. Skal ha løpende kontakt med rektor, leder av kvalitetsutvalget og 

avdelingsledere 

e. Har etter avtale rett til å delta i kvalitetsutvalget for å fremme saker tatt opp 

av  Studentrådet/Elevrådet 

f. Er fast medlem av skolestyret 

g. Holder nestlederen løpende orientert om saker fra skolestyret 

h. Kan delegere sine oppgaver til nestlederen 

i. Er ansvarlig for at årets valg foretas 

 

2. Nestlederen 

a. Trer inn ved fravær av leder. 

b. Tar på seg eventuelle delegerte oppgaver fra lederen 

c. Er vararepresentant til skolestyret 

 

3. Sekretæren 

a. Skriver møtereferat fra rådsmøtene, inkludert vedtak og 

oppfølgingsansvar. 

b. Referater distribueres til alle rådsmedlemmene, vararepresentantene, samt 

rektor, i rimelig tid etter møtet, eventuelt også til leder av kvalitetsutvalget 

og avdelingsledere 

c. Skriver utkast til årsberetning 
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4. Kasserer 

a. Fører regnskap og er ansvarlig for  Studentrådet/Elevrådet kasse.  

b. Rapporterer månedlig til  Studentrådet/Elevrådet 

 

5. Øvrige rådsmedlemmer  

a. Har ansvar for oppgaver delegert fra  Studentrådet/Elevrådet, herunder 

ansvar for økonomisk mellomværende knyttet til delegerte oppgaver 

b. Melder fravær til leder og nestleder og holder vararepresentantene ajour 

med rådets gang 

c. Bringe informasjon tilbake til klassene i rimelig tid etter møtet 

  

VI. Forandring av reglement 

 

Forandring av dette reglement kan bare foretas av skolestyret etter initiativ fra  

Studentrådet/Elevrådet eller kvalitetsutvalget, etter at begge råd har fått uttale seg 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

§ 4-1. Studentorgan (lov om universiteter og skoler) 

(1) Studentene ved universiteter og skoler kan opprette et studentorgan for å ivareta 

studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. 

Tilsvarende kan studenter ved den enkelte avdeling eller grunnenhet opprette 

studentorgan for denne.  

(2) Ved valg til organ som nevnt i første ledd skal det avholdes urnevalg blant studentene, 

med mindre det i allmøte enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen 

valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg.  

(3) Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt 

arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en 

avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan.  

(4) Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.  
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9.1.2 Reglement for samordning av Studieakademiets 

studentråd og ABS’ elevråd 

 

Til grunn for dette reglement ligger reglementer for elevråd og studentråd ved 

Studieakademiet 

 

I. Samordning av elevrådet og  Studentrådet/Elevrådet ved Studieakademiet. 

  

1. Elevrådet og  Studentrådet/Elevrådet ved Studieakademiet danner et felles studentråd 

for skolen.  

2. I hovedsak vil det være dette felles  Studentrådet/Elevrådet som samles, men det er 

likevel mulig for elevråd eller studentråd å samles hver for seg dersom det er viktige 

saker som kun angår deres skole. 

3. I saker som angår økonomi må det felles  Studentrådet/Elevrådet være samlet. 

• I særskilte konfliktsaker som gjelder økonomi, der Studieakademiet 

studentråd og elevråd er sterkt uenig om hvordan midler skal disponeres, 

kan det skapes et skille mellom de tildelte midler til Studieakademiet 

studentråd og elevråd inneværende semester. Da kan henholdsvis 

Studieakademiets studentråd og elevråd gjøre enkeltvedtak ut ifra sin andel 

av de tildelte midler. Denne regel gjelder kun dersom studentråd og elevråd 

står helt klart mot hverandre i en enkelt sak. 

4. I tilfeller der det er mange saker som kun angår det ene skoleslag skal 

studentrådsformannen legge disse til slutten av møtet så representantene fra det andre 

skoleslag kan gå før disse. 

5. I saker som angår kun det ene skoleslag er det kun representanter fra denne skolen 

som har stemmerett. 

 

II. De enkelte verv i felles studentråd. 

  

1. Studentrådsleder for Studieakademiet studentråd velges av alle studentene semesteret 

før, og fungerer derfor som leder av det felles  Studentrådet/Elevrådet. 

2. Den som velges som leder for elevrådet skal være nestleder for det felles  

Studentrådet/Elevrådet. 

3. Studentrådsleder og nestleder i det felles  Studentrådet/Elevrådet skal jobbe tett 

sammen slik at begge skolene har en representant i lederposisjonen. 

4. Valg av kasserer og sekretær for det felles  Studentrådet/Elevrådet skal skje på det 

første felles studentrådsmøte. De bør være fra hver sine skoler. 

5. Dersom studentrådsleder for felles studentråd ikke kan møte er det nestleder som trer 

inn som leder. Da blir det nestleder for Studieakademiet studentråd som går inn som 

nestleder i felles studentråd. 

6. Dersom nestleder for felles studentråd ikke kan møte er det nestleder for ABS elevråd 

som går inn som nestleder i felles studentråd. 

 

III. Forandring av reglement 
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Forandring av dette reglementet kan bare foretas av skolestyrene etter initiativ fra felles 

studentråd og elevråd, eller kvalitetsutvalget etter at disse råd har fått uttale seg. 
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9.1.3  Studentrådet/Elevrådets egenevaluering. 

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde  Studentrådet/Elevrådet skal fremme interessene til skolens 

studenter og skal arbeide for et levende og godt miljø på 

skolen. Det skal arbeides for et godt og tillitsfullt forhold 

mellom studenter og ansatte. Dessuten skal  

Studentrådet/Elevrådet stimulere til et faglig engasjement 

blant skolens studenter.  

Kvalitetsmål  Studentrådet/Elevrådet skal representere studentene og være 

en aktiv medspiller i alle besluttende organer ved 

Studieakademiet. 

Operativt ansvar Studentrådsleder  

Beskrivelse av tiltak Studentrådet/Elevrådet gjennomfører årlig evaluering av eget 

arbeid 

Kontroll/oppfølging Studentutvalget avgjør selv hvorvidt det ønsker å rapportere 

til organer som læringsmiljøutvalget, kvalitetsutvalget 

og/eller skolestyret. Eventuell rapportering inngår i 

kvalitetsutvalgets årsrapport.  

Frist 15. juni  

Versjon 17 01 

Godkjent av   

Status Aktiv 
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9.2.1 Kurs for tillitsvalgte studenter  

Kvalitetsområde Styring og kontroll 

Mål for hovedområde Studentrådet/Elevrådet skal fremme interessene til skolens 

studenter og skal arbeide for et levende og godt miljø på 

skolen. Det skal arbeides for et godt og tillitsfullt forhold 

mellom studenter og ansatte. Dessuten skal  

Studentrådet/Elevrådet stimulere til et faglig engasjement 

blant skolens studenter. 

Kvalitetsmål  Tillitsvalgte studenter skal ha en klar formening om hva det 

innebærer å være tillitsvalgt og ha kjennskap til hvilke roller 

og oppgaver en tillitsvalgt har.  

Operativt ansvar Rektor 

Beskrivelse av tiltak Kurset skal gi de tillitsvalgte studentene en innføring i hva 

det innebærer å være tillitsvalgt og gi en tydelig beskrivelse 

av de tillitsvalgtes roller og oppgaver.  

Kontroll/oppfølging Kvalitetsutvalget 

Frist 1. oktober  

Versjon 17 01 

Godkjent av  Kvalitetsutvalget,  Studentrådet/Elevrådet  

Status Aktiv 

 

  



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

 

Forskrift om opptak, studier og eksamen  

ved Studieakademiet 

 

Hjemmel: Fastsatt av styret for Studieakademiet 10. januar 2017 med hjemmel i lov 1. april 

2005 nr. 15 om universiteter og skoler (universitets- og skoleloven) § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 
3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-3, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 5-1 og § 7-1. 

 

Kapittel 1: Allmenne regler 

§ 1.Virkeområde, forvaltning og tildeling av grad og tittel 

(1) Forskriften gjelder alle studier ved Studieakademiet (Studieakademiet). 

(2) Studieakademiet forvalter og tildeler gradene bachelor og master, som gir 

rett til tilsvarende tittel. 

 

§ 2.Definisjoner 

(1) Studieprogram: Et flerårig studium som fører til bachelorgrad eller 

mastergrad. 

(2) Studiepoeng: Mål på studiebelastning normert til at 60 studiepoeng tilsvarer ett 

studieårs arbeidsinnsats. 

(3) Læringsutbytte: Prestasjonsnøytral beskrivelse av de kunnskaper, 

ferdigheter og den generelle kompetanse studenter forventes å oppnå i løpet av 

studiet. 

(4) Studieplan: Plan for hvordan emnegrupper/fagenheter kan/skal 

gjennomføres for at det skal føre til et bestemt læringsmål. Dette gjelder 

oppbygning, innhold, krav som må oppfylles for godkjent kompetanse. 

Oppbygningen av studieplanene struktureres ut fra kategoriene 

emnegruppe/fagenhet, emne og kurs. 

(5) Emnegruppe/fagenhet: Samling av emner fra ett eller flere fag som 

gjennom en studieplan er definert til å utgjøre en enhet. Emnegrupper 

kvalifiseres både innholdsmessig og i forhold til poengomfang. Emner settes 

sammen til emnegrupper/fagenheter. Minste emnegruppe er 10 studiepoeng. 

(6) Faglig spesialisering: Gruppe av emner ut over grunnivået i et fagområde som hører faglig 

sammen og som kan utfylle hverandre. 

(7) Nivå: For bachelorgraden tilsvarer 100-nivå tidligere grunnfag, mens 200-nivå svarer til 

tidligere mellomfag. For mastergraden tilsvarer 500-nivå det gamle hovedfagsnivået. 

(8) Emne: Det enkelte studieårs omfang på 60 studiepoeng settes sammen av emner. Emnenes 

størrelse skal ikke være mindre enn 5 studiepoeng. I bachelorgraden skal de fortrinnsvis ikke 

være større enn 20 studiepoeng. I mastergraden er største emne på 60 studiepoeng, det er 
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mastergradsavhandling. Alle emner skal være delelige med 5. Emne er den minste enhet som 

kan gi grunnlag for utskrift fra eksamensprotokoll. 

(9) Kurs: Dette er en undervisnings-, studie- og evalueringsenhet. Et emne består av ett eller 

flere kurs. 

(10) Eksamen: Avsluttende evaluering i et emne. Eksamen avholdes i alle emner hvor 

studieplanen forutsetter at det skal gis karakter. 

(11) Prøve: Avsluttende evaluering i et kurs eller et emne. Prøve evalueres til bestått/ikke 

bestått. 

(12) Studierett: Rettigheter tilknyttet et studium som for eksempel rett til organisert veiledning, 

seminarundervisning, gruppetilhørighet og oppgaveløsning under veiledning. Studieretten 

tildeles etter lærestedets tilbud om studieplass samt studentenes aksept av studieplass. 

(13) Utdanningsplan: Plan for studentenes utdanning; gjensidig forpliktende avtale mellom 

lærested og studentene. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser over begge parters 

ansvar samt hvilke forpliktelser studenten har overfor sine medstudenter. 

(14) Grad: Utdanning med et bestemt omfang og en bestemt sammensetning, som gir rett til å 

bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres med et vitnemål. Departementet bestemmer 

hvilke grader Studieakademiet kan tildele. 

(15) Bachelor: Et studium på 180 studiepoeng som fyller kravene for graden bachelor. 

(16) Master: Et studium på 120 studiepoeng som fyller kravene til graden master. 

 

§ 3.Graden bachelor 

(1) Emnene Examen philosophicum (10 studiepoeng) og Examen facultatum (10 studiepoeng) 

inngår i graden bachelor ved Studieakademiet. 

(2) For å oppnå bachelorgraden må studenten ha avlagt eksamener som til sammen utgjør minst 

180 studiepoeng. 

(3) Bachelorgraden oppnår en på grunnlag av godkjente kombinasjoner av emnegrupper og 

emner. 

(4) For å få bachelorgraden utstedt fra Studieakademiet, må minst 60 studiepoeng som inngår i 

graden være avlagt ved Studieakademiet. 

(5) I de 180 studiepoengene skal det inngå en emnegruppe og en spesialisering på til sammen 

minst 80 studiepoeng. Minst 20 av disse studiepoengene må være på 200-nivå. Hva som er de 

obligatoriske 200-emnene i spesialisering, er definert i de enkelte studieplanene. 

(6) Bachelorstudiet strekker seg normalt over 6 semestre, og studietiden er normert til 3 år. 

(7) Bachelorstudiet skal kvalifisere for videre studier på masternivå. 

 

§ 4.Graden master 

(1) Mastergraden er et studium av 2 års varighet på fulltid eller 4 år på deltid, som bygger på et 

3-årig bachelorløp eller tilsvarende. 

(2) Mastergraden inneholder en mastergradsoppgave på enten 30 eller 60 studiepoeng. 

(3) Graden master tildeles på grunnlag av fullførte og beståtte emnegrupper med 

tilhørende emner tilsvarende 120 studiepoeng. 
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(4) Mastergraden oppnår en på grunnlag av godkjente kombinasjoner av emnegrupper og 

emner. 

(5) Masterstudiet strekker seg normalt over 4 semestre på fulltid, og over 8 semester på deltid. 

Kapittel II: Opptak 

§ 5.Generelt opptaksgrunnlag 

For opptak til alle studier ved Studieakademiet som omfattes av 
denne forskriften kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende, 
fastsatt i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning. 

 

§ 6.Opptakskrav til mastergrad 

(1) Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til 

mastergrad. 

(2) For å bli tatt opp til et disiplinbasert masterstudium (120 studiepoeng) må studenten ha: 

a) Oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende. 

b) Utdanningen på lavere grads nivå må ha minst 80 studiepoeng i emnegruppen 

kristendomskunnskap, teologi, RLE eller tilsvarende. Minst 20 av disse 

studiepoengene må være på 200-nivå. 

c) For master i ledelse og menighetsutvikling, praksis med et omfang på 10 

studiepoeng, eller tilsvarende. 

d) Oppfylle eventuelt andre faglige krav som måtte være fastsatt i studieplanen 

for det aktuelle masterstudiet. 

 

§ 7.Studentopptak 

(1) Studieakademiet er ansvarlig for opptaket til sine studieprogrammer. Dette er likevel ikke 

til hinder for at Studieakademiet kan delegere saksforberedelse og avgjørelse til andre organer, 

herunder til Samordna Opptak. 

(2) Opptaksleder foretar opptak, eller ivaretar at dette finner sted når opptaket er delegert etter 

første ledd andre punktum. 

(3) Studieprogrammene ved Studieakademiet er normalt åpne for studenter som fyller kravene. 

Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever det kan imidlertid adgangen til det enkelte 

studium eller deler av det reguleres. 

(4) Klage på vedtak i forbindelse med opptak behandles av «Felles klagenemnd for opptak til 

grunnutdanning ved universiteter og skoler» i de tilfellene der opptaket er delegert til 

Samordna Opptak. Øvrige tilfeller behandles av Studieakademiets Klagenemnd. 

 

§ 8.Søknadsfrister 

(1) For søknad til studier der opptaket er organisert gjennom Samordna Opptak, gjelder de 

nasjonale fristene fastsatt av departementet. 

(2) Til opptak som Studieakademiet behandler lokalt, kunngjøres søknadsfristen samtidig med 

utlysing av opptaket. Kvalitetsutvalget fastsetter søknadsfristen. 
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§ 9.Dokumentasjon og ettersending 

(1) Søknad om opptak skal sendes på fastsatt søknadsskjema. 

(2) Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres. Søkeren plikter å 

orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne 

behandles. Dokumentasjonen er attesterte kopier av originaldokumenter. 

(3) Dokumentasjon som ikke er mulig å legge ved innen søknadsfristen, kan ettersendes. I 

søknaden må søkeren angi hvilken dokumentasjon som eventuelt blir ettersendt. 

 

§ 10.Kontroll av originaldokumenter 

(1) Studenter må ved forespørsel fremvise originaldokumenter som er grunnlag for opptak til 

studier, eller utstedelse av vitnemål ved Studieakademiet. Studenter som ikke fremviser de 

forespurte originaler for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Studieakademiet vil 

kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert. 

(2) Forfalskninger rammes av straffelovens § 182, og kan bli politianmeldt. 

 

 

Kapittel III: Undervisning, studieplan og vitnemål 

§ 11.Undervisning 

(1) Studieåret har normalt en lengde på 10 måneder, og et fullt studieår er normert til 60 

studiepoeng. 

(2) Forelesningene er vanligvis offentlige med mindre forelesningenes art tilsier noe annet. 

Dersom det er fastsatt egenbetaling for et emne eller emnegruppe vil forelesningene allikevel 

kun være for skolens studenter eller visse grupper av studenter. 

(3) Seminarundervisningen er forbeholdt skolens registrerte studenter. 

 

§ 12.Studieplan 

(1) For hver emnegruppe skal det utarbeides studieplan. Studieplanen skal danne grunnlaget for 

oppbygningen av grad og utarbeides i tråd med retningslinjene i kvalifikasjonsrammeverket. 

Studieplanen skal inneholde følgende opplysninger og bestemmelser: 

a) læringsutbyttebeskrivelser i form av kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse. 

b) hvilke emner innenfor emnegruppen det kan avlegges eksamen i 

c) emnets studiepoengomfang 

d) undervisningsvolum og undervisningsformer knyttet til hvert emne 

e) eventuelle forkunnskapskrav eller eventuelle anbefalte forkunnskaper 

f) eventuelle eksamenskrav; eksempelvis godkjent deltakelse i seminarer, 

obligatoriske skriftlige og/eller muntlige arbeider eller andre teoretiske og 

praktiske øvinger 

g) emnets eksamensordning, prøve- og evalueringsformer 



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

h) grunnlag for hovedkarakter 

i) andre bestemmelser av betydning for gjennomføring og kvalitetssikring av 

studiet, herunder krav for å kunne fortsette/gå videre på studiet 

j) andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen av kvalitetssikringen 

av studiet. 

(2) Kvalitetsutvalget kan frita for studieplanfestede forkunnskapskrav og eksamenskrav dersom 

tilsvarende krav er oppfylt ved annen eksamen eller ved andre eksamenslignende arbeider. 

(3) Ved endringer i studieplanen skal det normalt være anledning til å avlegge eksamen etter 

tidligere gjeldende studieplan i to år etter at endringene trådte i kraft. 

 

§ 13.Vitnemål og Diploma Supplement (DS) 

(1) Vitnemål og Diploma Supplement utferdiges i tråd med felles mal for vitnemål og DS i 

Felles Studentsystem. 

(2) Studieakademiet utferdiger vitnemål og DS for fullført grad. Vitnemål utstedes normalt 

bare én gang for samme grad. 

(3) På vitnemålet skal det gis opplysninger om hvilket grunnlag/studieprogram graden bygger 

på. 

(4) Læringsutbytte for studieprogrammet skal fremkomme på vitnemålet. 

(5) Tittel på bachelor- og masteroppgaver angis på vitnemålet. 

(6) Dersom en kandidat har tatt flere eksamener enn det som kreves for å få en grad, kan 

vedkommende gi melding om hvilke eksamener som ønskes tatt med på vitnemålet. 

 

§ 14.Graden bachelor og tilleggsbetegnelser 

(1) Ved oppnådd bachelorgrad utstedes normalt vitnemål og Diploma Supplement med 

tilleggsbetegnelse som angir i hvilken emnegruppe kandidaten har sin faglige spesialisering. 

(2) Bachelorgrader innenfor fagområdet Kristendom og teologi ved Studieakademiet kan ha 

følgende tilleggsbetegnelser: 

a) Bachelor i praktisk teologi benyttes for studier med minimum 140 

studiepoeng innenfor fagområde kristendom og praktisk teologi. De praktisk-

teologiske fagene må minimum inneholde 40 studiepoeng inkludert 10 

studiepoeng praksis, og betingelsene i § 3 første ledd må være oppfylt. 

b) Bachelor i teologi har ulike fordypninger og krav til fellesemner og 

fordypningsemner Disse fastsettes i studieplanen . Betingelsene i § 3 første og 

femte ledd må være oppfylt. 

c) Bachelor i Interkulturelle studier benyttes for studier med 180 studiepoeng. 

Graden inneholder 60 poeng interkulturell forståelse, 40 studiepoeng med 

fordypning i Interkulturelle studier og 60 studiepoeng med valgfrie emner. 

Feltstudie/Bachelor-oppgave på 20 studiepoeng er en obligatorisk del av 

fordypningen, og betingelsene i § 3 første ledd må være oppfylt. 

(3) Bachelorgrader innenfor fagområdet Musikk ved Studieakademiet kan ha følgende 

tilleggsbetegnelser: 

a) Bachelor i Musikkteknologi benyttes for studier med minimum 140 

studiepoeng innen musikkteknologi. Bacheloroppgave på 20 studiepoeng er 



 

 

 

 

KVALITETSSYSTEM 

en obligatorisk del av studieprogrammet. Betingelsene i § 3 første ledd må 

være oppfylt. 

b) Bachelor i Musikk benyttes for studier med 180 studiepoeng. Fagområdet 

Musikk må minimum inneholde 80 studiepoeng, og betingelsene i § 3 første 

og femte ledd må være oppfylt. 

c) Bachelor i musikk og helse benyttes for studium med minimum 160 

studiepoeng i musikk og helse. Bacheloroppgave på 20 studiepoeng er en 

obligatorisk del av studieprogrammet. Betingelsene i § 3 første ledd må være 

oppfylt. 

(4) Bachelorgrader innenfor fagområdet Psykologi ved Studieakademiet har følgende 

betegnelse: 

a) Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi benyttes for studier med minimum 

130 studiepoeng innenfor psykologi. Bacheloroppgave i kultur og 

samfunnspsykologi på 20 studiepoeng er en obligatorisk del av 

studieprogrammet. Betingelsene i § 3 første ledd må være oppfylt 

b) Bachelor i psykologi benyttes for studier med 180 studiepoeng. Fagområdet 

må minimum inneholde 80 studiepoeng innenfor fagområdet psykologi, og 

betingelsene i § 3 første og femte ledd må være oppfylt. 

 

§ 15.Graden master og tilleggsbetegnelser 

(1) Master i kristendomskunnskap. 

a) Studieprogrammet er satt sammen av emnegrupper og emner tilsvarende 120 

studiepoeng. 

b) Studieprogrammet Master i kristendomskunnskap består av to 

spesialiseringer: Fordypning i Bibelvitenskap og Fordypning i praktisk 

teologi. Studentene må velge én av disse to spesialiseringene. 

c) Spesialiseringene inneholder obligatoriske emner. I tillegg til de obligatoriske 

emnene vil studenten kunne velge valgemner. 

(2) Master i Ledelse og menighetsutvikling 

a) Studieprogrammet har undertittelen «et studieprogram i Praktisk teologi». 

b) Studieprogrammet er satt sammen av emnegrupper og emner tilsvarende 120 

studiepoeng, og har 60 studiepoeng med obligatoriske emner. 

(3) I de 120 studiepoengene skal det inngå en mastergradsoppgave med et omfang på enten 30 

eller 60 studiepoeng. 

(4) Ved oppnådd mastergrad utstedes normalt vitnemål og Diploma Supplement. Spesialisering 

skal ikke inngå i den offisielle betegnelsen, men vil fremgå av vitnemålet og Diploma 

Supplement. 

Kapittel IV: Utdanningsplan og læringsmiljø 

§ 16.Utdanningsplan 

A) Videregående opplæring 

(1) Mellom Studieakademiet og elever som tas opp til videregående- og/eller 

påbyggingsstudier, skal det utarbeides en utdanningsplan. 

(2) Elevens utdanningsplan skal foreligge elektronisk, senest ved utløpet av elevens første 

semester. Dette gjelder også deltidselever med en studieprogresjon på minst 50 %. 
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(3) Utdanningsplan fastsettes av eleven og Studieakademiet i fellesskap, innenfor rammen av 

studieplanen for det programmet eleven er tatt opp til, samt annet relevant regelverk. 

(4) For elever som er tatt opp til studietilbud som har et omfang på mindre enn 60 studiepoeng, 

kan det fastsettes en forenklet utdanningsplan. 

(5) Elevens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av at 

elevens forpliktelser etter utdanningsplan blir overholdt. 

(6) Kvalitetsutvalget gir nærmere retningslinjer, herunder om utdanningsplanens form, lagring 

og arkivering, om frist og framgangsmåte for endring av planen, etc. 

(7) Utdanningsplan skal inneholde bestemmelser om skolens ansvar og forpliktelser overfor 

eleven og om elevens forpliktelser overfor skolen og medelevene, herunder: 

a) navnet på det studiet/fagene eleven er tatt opp til, samt en henvisning til 

aktuell(e) studieplan(er) og til viktige regler som ikke er tatt inn i 

utdanningsplan, og hvor disse kan finnes 

b) hvilke studieprogram, emnegrupper og emner eleven tar sikte på å fullføre, til 

hvilken tid og i hvilken rekkefølge, samt orientering om framgangsmåten ved 

endring av utdanningsplan 

c) orientering om konsekvens av at eleven ikke følger opp utdanningsplan. 

 

 

B) Høyere utdanning 

(1) Mellom Studieakademiet og elever som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller 

mer, skal det utarbeides en utdanningsplan. 

(2) Studentens utdanningsplan skal foreligge elektronisk, senest ved utløpet av studentens 

første semester. Dette gjelder også deltidselever med en studieprogresjon på minst 50 %. 

(3) Utdanningsplan fastsettes av studenten og Studieakademiet i fellesskap, innenfor rammen 

av studieplanen for det programmet studenten er tatt opp til, samt annet relevant regelverk. 

(4) For elever som er tatt opp til studietilbud som har et omfang på mindre enn 60 studiepoeng, 

kan det fastsettes en forenklet utdanningsplan. 

(5) Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av at 

studentens forpliktelser etter utdanningsplan blir overholdt. 

(6) Kvalitetsutvalget gir nærmere retningslinjer, herunder om utdanningsplanens form, lagring 

og arkivering, om frist og framgangsmåte for endring av planen, etc. 

(7) Utdanningsplan skal inneholde bestemmelser om skolens ansvar og forpliktelser overfor 

studenten og om studentens forpliktelser overfor skolen og medstudentene, herunder: 

a) navnet på det studieprogrammet og/eller den emnegruppen studenten er tatt 

opp til, samt en henvisning til aktuell(e) studieplan(er) og til viktige regler 

som ikke er tatt inn i utdanningsplan, og hvor disse kan finnes 

b) hvilke studieprogram, emnegrupper og emner studenten tar sikte på å fullføre, 

til hvilken tid og i hvilken rekkefølge, samt orientering om framgangsmåten 

ved endring av utdanningsplan 

c) orientering om konsekvens av at studenten ikke følger opp utdanningsplan. 

 

 

§ 17.Læringsmiljø 
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(1) Skolens styre har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø, og skal i samarbeid 

med Studieakademiets Læringsmiljøutvalg og Studieakademiets Studentråd legge forholdene 

til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på skolen. 

(2) Skolens styre har ansvar for at læringsmiljøet på skolen, herunder det fysiske og psykiske 

arbeidsmiljø, er fullt ut forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, 

sikkerhet og velferd. 

(3) Det er ved skolen opprettet et læringsmiljøutvalg, som skal bidra til at studentenes 

læringsmiljø er i henhold til lov om universiteter og skoler § 4-3. Studieakademiets 

Læringsmiljøutvalg skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, samt nøye følge 

utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. 

(4) Skolens arbeid med læringsmiljøet inngår som en del av skolens kvalitetssikringssystem. 

(5) Skolen vil så langt det er mulig og rimelig legge studieforholdene til rette for elever med 

særskilte behov, dog uten at dette medfører reduksjon av de faglige krav som stilles ved det 

enkelte studium. 

 

Kapittel V: Permisjon, taushetsplikt, bortvisning 
og godkjenning av utdanning 

§ 18.Rett til fødselspermisjon 

(1) En student som får barn under studietiden ved Studieakademiet, skal gis rett til permisjon 

fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten 

fortsatt status som student ved Studieakademiet og har rett til å gjenoppta sine studier på 

tilsvarende nivå som før permisjonen. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis 

eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til 

utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel. Studieakademiet kan gi 

nærmere bestemmelser om utsatt eksamen. 

(2) Studieakademiet skal legge til rette for at elever som er i permisjon etter første ledd, kan 

gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon. 

 

§ 19.Utestenging og bortvisning 

Skolestyret kan utestenge eller bortvise elever i tilfeller som er 
beskrevet i lov om universiteter og skoler § 4-8. Bortvisningsvedtak vil bli 
registrert i det nasjonale registeret RUST slik beskrevet i lov om 
universiteter og skoler § 4-12 

§ 20.Godskriving og godkjenning av annen utdanning 

Utdanning fra universitet eller annen skole som går inn under lov om 
universiteter og skoler, skal godskrives elever ved Studieakademiet med 
samme antall studiepoeng. 
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§ 21.Overlapping mellom grader 

(1) En student som har fullført en norsk eller utenlandsk grad eller yrkesutdanning, må ha 

avlagt minst 60 nye studiepoeng som ikke inngår i grunnlaget for tidligere oppnådd grad for å 

få utstedt nytt gradsvitnemål, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning. 

(2) Det kan ikke gis fritak for masteroppgave på grunnlag av masteroppgave eller tilsvarende 

arbeid i en tidligere grad. 

 

§ 22.Delstudium ved annet lærested 

(1) I det ordinære studiet ved Studieakademiet har studentene mulighet for delstudium ved et 

annet lærested i inn- og utland. Delstudium vil si et eller flere emner som inngår i 

utdanningsplanen. 

(2) Studieopphold utenlands må være forhåndsgodkjent av kvalitetsutvalget før utreise. Etter 

tilbakekomst til Studieakademiet må studenten søke om endelig godkjenning av emnene. 

(3) Studieakademiet skal legge forholdene til rette for delstudier i utlandet gjennom å gi 

generell veiledning vedrørende samarbeidsavtaler og finansieringsmuligheter. 

 

 

Kapittel VI: Eksamen 

§ 23.Fritak for eksamen eller prøve 

(1) Det gis fritak fra eksamen eller prøve når det godtgjøres at tilsvarende eksamen eller prøve 

er avlagt ved skolen tidligere eller ved annen skole eller universitet som går inn under lov om 

universiteter og skoler. Det kan også gis slikt fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen 

eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. 

Kvalitetsutvalget avgjør saker om fritak. 

(2) Ved innpassing gis det anledning til å avlegge eksamen for flere av emnene under ett, 

maksimert til 30 studiepoeng per eksamen. Søknad om anledning til å avlegge eksamen for 

flere emner under ett avgjøres av kvalitetsutvalget. 

(3) En student kan gis fritak for Examen philosophicum og Examen facultatum når studenten 

har avlagt en enhetlig og avsluttet eksamen som i nivå og omfang tilsvarer bachelorgraden. 

 

§ 24.Rett til å gå opp til eksamen 

(1) Den som oppfyller kravet til opptak og eventuelle andre krav for å gå opp til eksamen i det 

aktuelle emne, har rett til å gå opp til eksamen. Dette gjelder også for elever som ikke er tatt 

opp på den aktuelle emnegruppen. 

(2) Dersom det i studieplanen er fastsatt at kandidaten skal delta i obligatoriske kurs, 

obligatorisk seminarundervisning, obligatorisk praksis eller lignende, vil kandidaten nektes 

oppmelding etter denne paragraf dersom han ikke oppfyller de obligatoriske kravene eller 

lignende. 
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§ 25.Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene 

(1) Skolen skal sørge for at kunnskaper og ferdigheter hos studentene blir prøvet på en upartisk 

og faglig måte, og de valgte vurderingsformene skal sikre det faglige nivået ved skolen og hos 

studentene. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene. 

(2) Ved sensurering benyttes minst én intern sensor kombinert med ekstern evaluering av 

vurderingen eller vurderingsordningen. Ved bedømmelse av muntlig eksamen eller lignende 

som etter sin art ikke lar seg etterprøve, skal det likevel være minst to sensorer. 

(3) Ved ny sensurering benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring kan 

gjøres både til gunst og ugunst for klager. Dersom den endelige karakteren er fastsatt på 

grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og klager får medhold i klage på sensuren over 

den skriftlige delen av eksamen, avholdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter. 

(4) Ordninger for ekstern evaluering kan være én av, eller en kombinasjon av, følgende: 

a) ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle 

kandidatene 

b) ekstern sensor deltar ved utforming av eksamensoppgaver og/eller 

sensorveiledning 

c) ekstern sensor foretar kontroll av intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg 

kandidater 

d) eksterne sensorer foretar en samlet vurdering av alle vurderingsordningene 

som inngår i studieplanen/faget. 

(5) Skolens styre oppnevner eksterne sensorer for en treårsperiode, mens kvalitetsutvalget 

fastsetter retningslinjer når det gjelder antall sensorer og hvordan ekstern deltakelse i 

vurderingen skal gjennomføres i henhold til fjerde ledd. 

 

§ 26.Eksamen og sensur 

(1) Muntlige eksamener og prøver er offentlige med mindre hensynet til gjennomføringen 

tilsier at de skal være lukkede. Skolens styre kan også - etter søknad - gjøre unntak fra regelen 

om offentlig eksamen eller prøve for enkelt kandidater dersom tungtveiende årsaker taler for 

det. 

(2) Sensuren skal foreligge innen 18 virkedager dersom ikke særlige grunner gjør det 

nødvendig å bruke mer tid på sensurarbeidet. Dersom det ikke er mulig å skaffe tilveie det 

antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren innen 18 virkedager, kan 

skolens styre fastsette en lengre frist. 
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§ 27.Karakterer og vurderingsuttrykk 
Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen 

vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for 
bestått og F for ikke bestått. Den graderte skalaen har følgende verdier:  

Bokmål 

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av 

vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart 

utmerker seg. Viser stor grad av 

selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon som ligger over 

gjennomsnittet. Viser evne til 

selvstendighet. 

C God Gjennomsnittlig prestasjon som er 

tilfredsstillende på de fleste områder. 

D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med 

en del vesentlige mangler. 

E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller 

minimumskravene, men heller ikke 

mer. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller 

minimumskravene. 

  

Nynorsk 

Symbol Nemning Generell, kvalitativ omtale av 

vurderingskriterium 

A Framifrå Ein framifrå prestasjon som skil seg 

klart ut. Syner stor grad av 

sjølvstende. 

B Mykje god Ein mykje god prestasjon som ligg 

over gjennomsnittet. Syner evne til 

sjølvstende. 

C God Ein gjennomsnittleg prestasjon som 

er tilfredsstillande på dei fleste 

områda. 

D Nokså god Ein prestasjon under gjennomsnittet, 

med ein del vesentlege manglar. 

E Tilstrekkeleg Ein prestasjon som tilfredsstiller 

minstekrava, men heller ikkje meir. 

F Ikkje greidd Ein prestasjon som ikkje tilfredsstiller 

minstekrava. 

  

Engelsk 
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Grade Grade Definition 

A Excellent An excellent performance, clearly 

outstanding. Shows a high degree of 

independence. 

B Very good A very good performance, above 

average. Shows a certain degree of 

independence. 

C Good An average performance, satisfactory in 

most areas. 

D Satisfactory A performance below average, and with 

significant shortcomings. 

E Sufficient A performance that meets the minimum 

criteria. 

F Fail A performance that does not meet the 

minimum criteria. 

 

 

§ 28.Vekting, gjennomsnitts- og hovedkarakter 

(1) Den enkelte karakter gis en vekting ved utregning av en gjennomsnittskarakter i et emne, 

eller i forbindelse med utregning av hovedkarakter. Vekten skal angis i studieplanen som en 

brøk av den samlede karakteren. 

(2) Gjennomsnittskarakter er en samlet karakter for et emne. For emner skal 

gjennomsnittskarakteren regnes ut slik: 

a) Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, slik at A=5; B=4; C=3; 

D=2; E=1. 

b) For hver eksamen multipliseres tallekvivalenten med den vekten 

vedkommende eksamen skal ha i henhold til studieplanen, og alle produktene 

summeres. 

c) Produktsummen settes opp eller ned til nærmeste hele tall, etter at vanlige 

forhøyningsregler er brukt. 

d) Gjennomsnittskarakteren angis med det bokstavsymbolet som svarer til det 

tallet som kommer fram. 

(3) Gjennomsnittskarakteren angis som et bokstavsymbol dersom minst 75 % av eksamenene i 

emnet, regnet etter vekt, er gitt bokstavkarakter. Eller s skal gjennomsnittskarakteren angis som 

«Bestått» eller «Ikke bestått». 

(4) Hovedkarakter er en samlet karakter etter fullført grad. 

a) Hovedkarakteren angis som et bokstavsymbol dersom minst 75 % av 

eksamenene i emnet, regnet etter vekt, er gitt bokstavkarakter. Ellers skal 

hovedkarakteren angis som «Bestått» eller «Ikke bestått» 

 

 

 

 

§ 29.Ekstern sensor og krav til kvalifikasjon 
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(1) Ekstern sensor skal ikke være ansatt i heltids- eller deltidsstilling ved Studieakademiet i det 

gjeldende semester. Engasjerte forelesere/seminarholdere regnes som interne den tiden de 

mottar lønn fra Studieakademiet. 

(2) En ekstern sensor må ha minst én av følgende kvalifikasjoner: 

 

A) Videregående opplæring: 

a) Inneha nødvendig undervisningskompetanse, fastsatt av departementet for det aktuelle 

fagområdet for videregående opplæring 

b) I særlige tilfeller gjennom relevant yrkespraksis være særlig kvalifisert for å foreta sensur 

innenfor et bestemt område. 

B) Høyere utdanning: 

a) Inneha vitenskapelig kompetanse som kvalifiserer for ansettelse som 

minimum skolelektor/amanuensis ved universitet/skole eller annen 

forskningsinstitusjon. 

b) I særlige tilfeller gjennom relevant yrkespraksis være særlig kvalifisert for å 

foreta sensur innenfor et bestemt område. 

 

§ 30.Eksamensordninger og eksamensformer 

(1) Eksamensordninger 

Eksamensordninger omfatter disse formene: 

a) Ordinær eksamen 

b) Utsatt eksamen 

Utsatt eksamen er eksamen som arrangeres for elever som har 
vært syke eller som har hatt annen gyldig grunn til fravær ved siste 
ordinære eksamen. 

c) Kontinuasjonseksamen 

Eksamen som kan arrangeres for elever som har framstilt seg og 
fått sensuren «ikke bestått»/«F» ved siste ordinære eksamen, eller 
elever som vil forbedre sitt resultat. 

(2) Eksamensformer 

Eksamen omfatter disse vurderingsformene: 

a) Skoleeksamen: Skriftlig og/eller muntlig eksamen som avholdes i lokaler 

anvist av Studieakademiet, og under tilsyn av personer utpekt av 

Studieakademiet. Muntlig eksamen gis enten som selvstendig vektet eksamen 

eller som justerende/korrigerende. 

b) Skriftlig skoleeksamen arrangeres digital eller analogt (penn og papir). 

Studieakademiet fastsetter hvilken hvilke form som gjelder for de ulike 

emner. Kandidater som ikke ønsker digital eksamen må søke om dette innen 

frist fastsatt av Studieakademiet. 

c) Ved digital eksamen som er basert på bruk av egen bærbar datamaskin må 

eksamenskandidatene ha meldt behov for å låne PC innen frist fastsatt av 

Studieakademiet. 
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d) Eksamenskandidater som benytter eget utstyr er selv ansvarlig for å ha lastet 

ned nødvendig programvare før de møter i eksamenslokalet. 

e) Emneprøve: Skriftlig og/eller muntlig prøve, som også kan omfatte 

presentasjon og lignende. 

f) Hjemmeeksamen: Normalt et skriftlig arbeid. 

g) Mappevurdering: Vurdering av ett eller flere arbeider som leveres inn i løpet 

av den tiden studiet av vedkommende emne pågår. Nærmere bestemmelser gis 

i studieplanen. 

h) Seminaroppgave: Skriftlig arbeid utarbeidet under veiledning og i tilknytning 

til det enkelte emne. 

i) Gruppeeksamen: Skriftlig og/eller muntlig eksamen som avholdes for en 

gruppe av elever knyttet opp til et bestemt emne. 

j) Andre eksamensformer: Etter nærmere bestemmelse i studieplanen, så som 

vurdert praksis, praktisk eksamen, prosjektoppgave, eller annet. 

 

(3) Det skal bestemmes i studieplanen hvilke av disse eksamensformene som skal brukes og 

hvor lang tid studenten har til disposisjon. Det kan bestemmes at en form skal brukes alene 

eller i kombinasjon med andre, og det kan fastsettes at eksamen kan eller skal gjennomføres 

som gruppeeksamen. 

(4) Det kan bestemmes i studieplanen at bare et utvalg av studentene skal innkalles til muntlig 

eksamen. I slike tilfelle skal utvalget gjøres enten: 

a) tilfeldig, ved at en forhåndsbestemt andel av kandidatene velges ved 

loddtrekning, eller 

b) etter sensorenes skjønn, ved at de av kandidatene som man særlig er i tvil om 

karaktersettingen for, kalles inn, eller 

c) ved at de kandidatene som selv har gitt melding om at de ønsker det, kalles 

inn. 

(5) For kandidater som ikke kalles inn til muntlig eksamen, settes karakteren på grunnlag av de 

øvrige eksamensdelene alene. Det skal i slike tilfeller fastsettes vektingsregler i studieplanen 

for karaktersetting både med og uten muntlig eksamen, jf. «Utfyllende regler for eksamen og 

prøving ved Studieakademiet». 

 

§ 31.Annullering av eksamen eller annen vurdering 

Studieakademiets styre eller klagenemnd kan annullere eksamen eller 
annen vurdering, eller godkjenning av emner i tilfeller som beskrevet i lov 
om universiteter og skoler § 4-7 og § 4-8. 

 

§ 32.Kildebruk og fusk ved eksamen 

(1) Ved seminaroppgaver, hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider, vil kopiering eller 

avskrift av faglitteratur og andres arbeider uten henvisning bli vurdert som fusk. 

(2) Bruk av andre hjelpemidler enn de som er oppført i studieplanen blir ansett som fusk. 

(3) Dersom studenten har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen er startet, blir 

det behandlet som forsøk på fusk. 

(4) Dersom det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk under eksamen, skal kandidaten 

straks gjøres oppmerksom på at forholdet vil bli rapportert. Kandidaten velger selv om 
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vedkommende vil fullføre eller avbryte eksamen. Dersom eksamenen fullføres, skal 

besvarelsen leveres inn og sensureres på vanlig måte. 

 

§ 33.Klage over formelle feil ved eksamen 

(1) Elever som har vært oppe til eksamen kan klage over formelle feil innen tre uker etter at 

han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Er krav om 

begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen etter denne 

paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. 

Klagen fremmes for Studieakademiet. 

(2) Hvis Studieakademiet selv finner at det er begått feil som kan ha hatt betydning for én eller 

flere elevers prestasjoner eller bedømmelsen av disse, kan feilen rettes opp ved ny sensurering, 

eventuelt at det blir arrangert ny eksamen. 

(3) Styret eller Studieakademiets klagenemnd er klagenemnd for Studieakademiets vedtak etter 

denne bestemmelsen. 

 

§ 34.Klage over karakterfastsetting samt rett til begrunnelse 

(1) Studenten har krav på å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. 

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse 

fremsettes umiddelbart etter at studenten er gjort kjent med karakteren. Ved annen bedømmelse 

må krav om begrunnelse fremsettes innen en uker fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren. 

(2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I 

begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for 

bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Sensor avgjør hvorvidt 

begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig. 

(3) Dersom det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige 

for studentene etter at karakter er fastsatt. 

(4) En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultat er 

kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller 

klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av 

vurdering fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen 

eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. 

(5) Ved ny sensur skal sensorene ikke få oppgitt verken karakter, sensors begrunnelse eller 

studentens klagebegrunnelse. 

(6) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplærling eller lignende som 

etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når prøven 

ikke er bestått. 

(7) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. 
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§ 35.Begrunnelse og klage 

Følgende regler gjelder for ny sensur etter klage: 

(1) Dersom det gis én samlet karakter for alle deleksamenene som eksamenen består av, skal 

alle deleksamenene forelegges ny sensur. 

(2) Dersom det gis separate delkarakterer underveis i studiet for de ulike deleksamenene som 

inngår i emnet, skal den enkelte deleksamen eller de enkelte deleksamen(ene) som studenten 

påklager, forelegges ny sensur. Kandidaten må selv spesifisere hvilken eller hvilke deler av 

eksamen som påklages. 

(3) Klage over karakterfastsetting av gruppeeksamen må undertegnes av et flertall av 

medlemmene i gruppen før den kan framsettes. 

(4) Det kan ikke framsettes klage på en vurdering som kun er en tilbakemelding på 

læringsprosessen fra lærer/veileder, og som ikke resulterer i en karakterfastsettelse. 

 

§ 36.Allmenne regler om eksamen, særlig om krav til studieplanens 
innhold 

(1) I emner der flere eksamener inngår, skal som hovedregel alle være bestått for at emnet kan 

anses bestått. Det kan gjøres unntak fra dette i studieplanen, og det skal da angis hvor mange, 

eventuelt også hvilke, eksamener som skal være bestått for at hele emnet kan anses bestått. 

(2) For mappevurdering skal det i studieplanen gis regler om: 

a) Antallet arbeider som skal være med i mappen 

b) Arten og omfanget av de enkelte arbeidene 

c) Rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeidene, eventuelt om studenten 

selv kan velge rekkefølgen 

d) Innleveringsfrist for de enkelte arbeidene 

e) I hvilken form arbeidene skal leveres inn 

f) Hvilke(t) arbeid som skal danne grunnlag for eksamenskarakteren 

g) Innbyrdes vekt dersom to eller flere arbeider skal danne grunnlag for 

karakteren. 

 
§ 37.Bruk av vurderingskriterier ved sensur 

Ved siden av de generelle, kvalitative beskrivelsene av vurderingskriterier, kan det 
benyttes fagspesifikke vurderingskriterier vedtatt av kvalitetsutvalget. De fagspesifikke 
vurderingskriteriene skal være tilgjengelige for studentene. Dersom det blir utarbeidet 
retningslinjer til bruk for sensor(ene) ved den enkelte eksamen, skal denne være 
tilgjengelig for studentene etter at sensurvedtaket er kunngjort. 

 
§ 38.Eksamensspråk 

Eksamensoppgaver utformes etter behov på norsk og/eller engelsk, eventuelt på 
andre språk i samsvar med studieplanen. Dersom ikke noe annet er særskilt fastsatt, 
skal besvarelsen skrives på norsk eller engelsk, eventuelt et annet skandinavisk språk. 
Kvalitetsutvalget kan etter søknad åpne for besvarelse på andre språk. 

 

§ 39.Akutt sykdom og andre særskilte grunner til fravær i forbindelse 
med eksamen 
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(1) Ved akutt sykdom gis det rett til utsatt eksamen. Som akutt sykdom regnes sykdom som er 

oppstått etter avmeldingsfristens utløp. Ved dødsfall i nær familie eller ved andre særskilte 

grunner kan det også gis rett til utsatt eksamen, dersom forholdet dokumenteres. 

(2) Dersom en kandidat på grunn av akutt sykdom eller andre særskilte grunner ikke kan 

oppfylle de studiekrav som gjelder for den vurderingsformen vedkommende har meldt seg opp 

til, kan det gis anledning til å gå opp til alternativ vurderingsform etter søknad. 

(3) Studenten må levere dokumentasjon på gyldig forfall til eksamensinspektøren. 

(4) Dersom det ikke er praktisk mulig å la kandidaten gjennomføre sin eksamen i løpet av 

semesteret og/eller før en eventuell avsluttende skoleeksamen, skal eksamensinspektøren 

fastsette og organisere utsatt eksamen det påfølgende semester. 

(5) Med mindre annet er bestemt i studieplanen kan en ikke fravike kravet om obligatorisk 

undervisning. 

(6) Dersom en kandidat ikke kan møte til skoleeksamen på grunn av akutt sykdom eller andre 

særskilte grunner, gis vedkommende rett til utsatt eksamen dersom legeerklæring er sendt eller 

levert til eksamensinspektør senest to døgn etter den første eksamen som attesten gjelder for. 

En kandidat som blir syk under skoleeksamen, må underrette hovedvakt i eksamenslokalet og 

straks oppsøke lege og levere legeerklæring. Er det ikke mulig å få levert legeerklæringen til 

Studieakademiet senest to døgn etter den første eksamen som erklæringen gjelder for, må 

eksamenskandidaten gi eksamensinspektøren beskjed om dette innen fristens utløp. 

Legeerklæringen skal inneholde opplysninger om hvilken eksamen eller hvilke eksamener den 

gjelder for, samt tidsrom for sykdomsperioden. 

(7) Dersom akutt sykdom eller andre særskilte grunner under seminaroppgave eller 

hjemmeeksamen gjør kandidaten eksamensufør må dette dokumenteres. Legeerklæringen skal 

inneholde opplysninger om hvilken eksamen eller hvilke eksamener den gjelder for, samt 

tidsrom for sykdomsperioden. Eksamensinspektøren skal underrettes. Kandidaten kan ved 

dokumentert eksamensuførhet gis rett til tre dagers utsettelse på opprinnelig innleveringsfrist. 

Dersom oppgaven etter utsatt innleveringsfrist p.g.a. sykdom må leveres på en lørdag, må den 

sendes Studieakademiet rekommandert samme dag. Dersom oppgaven etter utsatt 

innleveringsfrist må leveres på en søndag eller helligdag, leveres den på den første påfølgende 

virkedag. 

(8) Eksamensuførhet ut over dette gir rett til ny eksamen. 

 

§ 40.Utsatt eksamen grunnet akutt sykdom eller andre særskilte 
forfallsgrunner 

(1) Kandidater som ikke fullfører en eksamen, eller deler av eksamen, og som oppfyller 

betingelsene for å få innvilget utsatt eksamen, kan gå opp til utsatt eksamen. Forholdet må 

dokumenteres med legeerklæring. 

(2) Kandidater som av særskilte grunner i forbindelse med svangerskap, fødsel eller omsorg for 

barn ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan også søke om å få delta på utsatt eksamen. 

Forholdet må dokumenteres med legeerklæring, fødselsattest o.l. 

(3) Ved utsatt eksamen er det ikke anledning til å gå opp til eventuelle deler av eksamen som 

ble avlagt under den ordinære eksamen. Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal være den 

samme som ved ordinær eksamen. 

(4) Utsatte skoleeksamener vil bli arrangeres ved slutten av inneværende semester og normalt 

senest ved slutten av neste undervisningsperiode. Studentene må selv melde seg til utsatt 

eksamen. Eksamensinspektøren fastsetter fristen for å melde seg. 
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§ 41.Adgang til kontinuasjonseksamen for kandidater som ikke består 
ordinær eksamen 

(1) Kontinuasjon i forbindelse med skole- og hjemmeeksamen avholdes enten ved slutten av 

inneværende semester eller ved slutten av det påfølgende semester. Tidspunkt for 

kontinuasjonseksamen ved andre vurderingsformer avgjøres av eksamensinspektøren. 

(2) Kontinuasjon i forbindelse med emneprøve avholdes samme semester, senest første 

undervisningsperiode påfølgende semester. 

(3) Studentene må selv melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Eksamensinspektøren 

fastsetter frist for oppmelding. Eksamensmeldinger til kontinuasjonseksamener er bindende. 

(4) Det avholdes ikke utsatte eksamener ved sykdomsforfall eller annet forfall til 

kontinuasjonseksamen, med mindre studieplanen bestemmer at det skal være rett eller plikt til 

ny eksamen. 

(5) Skriftlige arbeider som seminaroppgaver kan kun framlegges til ny sensur i bearbeidet eller 

supplert form dersom arbeidet bedømmes til ikke bestått. 

(6) For elever som stryker på praksis gjelder egne regler. 

 

§ 42.Ekstraordinær eksamen 

(1) Ekstraordinær eksamen er en eksamen som avdelingen i særlige tilfeller kan avholde for 

elever som av tvingende grunner ikke kan vente til neste ordinære eksamen, og som ikke fyller 

kravene til å delta på utsatt eksamen eller på kontinuasjonseksamen. 

(2) Elever som har framstilt seg til den ordinære eksamen i samme emne sist slik ble avholdt, 

og eksamenskandidater som ikke er tatt opp som elever ved det aktuelle faget eller studiet, kan 

ikke gå opp til ekstraordinær eksamen. 

(3) Søknad sendes til eksamensinspektør. 

(4) Det arrangeres ikke utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen i forbindelse med 

ekstraordinære eksamener. 

 

§ 43.Adgangen til å framstille seg til samme eksamen 

(1) Det er anledning til å framstille seg til en eksamen som alt er bestått, dersom kandidaten i 

mellomtiden ikke har bestått eksamen som faglig bygger på den aktuelle eksamenen. 

(2) Det er ikke adgang til å fremstille seg til eksamen i samme emne mer enn 3 ganger ved 

Studieakademiet. I særlige tilfeller kan kvalitetsutvalget etter søknad gi dispensasjon til et 4. 

eksamensforsøk. 

(3) Dersom en kandidat har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter gjelde. 

(4) Etter overgangen til nytt vurderingsuttrykk skal karakter som er gitt etter ny ordning gjelde. 

(5) Ved et nytt eksamensforsøk må kandidater som har bestått eksamen i et emne med løpende 

vurdering som inkluderer flere deleksamener, ta alle deleksamenene om igjen. 

 

§ 44.Adgang til å avlegge eksamen etter tidligere ordning ved 
nedlegging eller endringer i emnet 
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(1) Dersom emnet endres vesentlig med hensyn til omfang, pensum eller lignende, skal det 

være anledning til å avlegge eksamen etter tidligere ordning for et tidsrom på to år etter at ny 

ordning trer i kraft. Studenten har imidlertid ikke krav på undervisning etter tidligere ordning. 

(2) Gjelder endringen selve eksamensordningen, gis det anledning til innen ett år å gå opp til 

eksamen én gang etter tidligere ordning dersom studenten har påbegynt emnet før den nye 

ordningen trådte i kraft. 

(3) Det må søkes om å få avlegge eksamen etter tidligere ordning. Søknaden sendes til 

eksamensinspektøren. 

 

§ 45.Særordninger 

(1) Har en student fysisk eller psykisk vanskelighet med å gjennomføre eksamen på vanlig 

måte, kan skolen etter søknad fra studenten i nødvendig utstrekning vedta en avvikende 

ordning for så vel skriftlig som muntlig eksamen. 

(2) Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper 

funksjonshemmingen/sykdommen/skaden medfører, samtidig som man i størst mulig 

utstrekning skal sørge for at studentene prøves likt. 

(3) De ulike ordningene kan være: 

a) utvidet eksamenstid ved skoleeksamen 

b) utsatt innleveringsfrist ved hjemmeeksamen, seminaroppgaver og lignende 

prøveformer 

c) anledning til lengre pauser, eventuelt med mulighet til å hvile 

d) skriftlig eksamen isteden for muntlig 

e) muntlig eksamen isteden for skriftlig 

f) eget eksamenslokale med egen eksamensvakt 

g) eksamen i kandidatens hjem 

h) bruk av datamaskin og andre tekniske hjelpemidler 

i) skrivehjelp, døvetolk og annen praktisk hjelp 

j) overføring av oppgavene til punktskrift eller forstørret skrift 

k) høytlesning av oppgaveteksten 

l) høytlesning av besvarelsen for korrektur. 

 

(4) Frist for å søke om særordning er senest seks uker før den aktuelle eksamen. Er 

funksjonshemmingen oppstått etter fristens utløp, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, 

kan denne fravikes. Søknad rettes til eksamensinspektøren. 

(5) Behovet for de omsøkte særordningene må dokumenteres ved attest fra lege eller annen 

sakkyndig. Attesten skal inneholde de opplysningene som trengs for å avgjøre hvilke(n) 

særordning(er) som trengs. 

(6) Behovet må dokumenteres hver gang studenten foretar en eksamensoppmelding. For 

kroniske lidelser kan det gjøres unntak fra dette. 

(7) Studieakademiet kommer i samråd med studenten og eventuell konsulenttjeneste for 

funksjonshemmede elever, frem til hvilke særordninger som er nødvendige. 

(8) Attest for dysleksi (anonymisert) kan legges ved kandidatens skriftlige besvarelse ved 

sensur, dersom dette har vært grunnlag for en særordning. 

 

§ 46.Utfyllende regler for eksamen 
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Skolens styre delegerer til kvalitetsutvalget å gi utfyllende regler om 
forhold som er særegne for den enkelte eksamen. 

 

Kapittel VII: Læringsmiljøutvalg og Klagenemnd 

§ 47.Læringsmiljøutvalg 

(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø og for at læringsmiljøet på 

Studieakademiet, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en 

samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd i samsvar med lov om 

universiteter og skoler § 4-3. 

(2) Studentene og ansatte ved Studieakademietskolen har hver tre representanter i 

Læringsmiljøutvalget. Studentrådet velger tre studentrepresentanter, mens 

Studieakademietskolen velger tre ansatterepresentanter. Utvalget velger hvert år leder vekselvis 

blant skolens og studentenes representanter. 

(3) Læringsmiljøutvalget møtes minst én gang i semesteret, og leder har ansvaret for å kalle inn 

til og gjennomføre utvalgets møter. 

(4) Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi årsrapport om 

arbeidet med læringsmiljøet. 

 

§ 48.Klagenemnd 

(1) Styret oppnevner medlemmer til Studieakademiets klagenemnd i samsvar med lov om 

universiteter og skoler § 5-1. 

(2) Klagenemnden skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre 

klagesaker for studentene. 

(3) Avgjørelse om godkjenning og godskriving av utdanning etter lov om universiteter og 

skoler § 3-4, fritak for eksamen eller prøve etter § 3-5, opptak av elever etter § 3-6 og § 3-7, 

rett til å gå opp til eksamen etter § 3-10, annullering av eksamen eller prøve etter § 4-7 og 

bortvisning og utestengning etter § 4-8 til § 4-10 regnes som enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. 

Kapittel VIII: Iverksettelse 

§ 49.Iverksettelse 

Denne forskriften trer i kraft fra 1. september 2017. 

 


