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Modell for styring av studieporteføljen 2019-23 

Indikatorer  
Høgskolens modell for studieporteføljestyring består av fire prioritere områder med tilhørende kriterium og indikatorer.  Høgskolens modell bygger på 

SEFØ-modellen. 1 

Indikatorene skal gi styringsinformasjon til dekan og styret ved vurdering av  

• samlet studieportefølje 

• hvilke nye studieprogram skal opprettes 

• hvilke studieprogram skal videreføres  

• hvilke studieprogram skal legges ned 

 
 

Resultatene fra det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningene er en del av kunnskapsgrunnlaget i den årlige vurderingen av studieporteføljen og i 

den periodiske evalueringen av den samlede studieporteføljen, jf. Rammeverk for systematisk arbeid med kvalitet i utdanningene ved HVL. 

   

 
1 SEFØ-modellen ble utarbeidet av en gruppe med representanter fra studieadministrasjonen ved fem norske institusjoner, blant dem Høgskolen i Bergen, som i 2012 utredet 

studieporteføljestyring ved institusjonene, der det også ble lagt fram forslag til en modell/et verktøy for dette. Modellen er inspirert av den såkalte EMMAP-modellen som er utviklet av The 

Knowledge Partnership i Storbritannia og ble videreutviklet av arbeidsgruppen og tilpasset norske forhold. Gruppens omarbeidede versjon av modellen er kalt «SEFØ» som står for Strategisk 

betydning, Etterspørsel, Faglig bærekraft og Økonomisk bærekraft.  
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Indikatorer 

Strategisk betydning 

• Høgskolen på Vestlandet skal bi et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 
 

Indikator Kilde Analysenivå 

Hvordan studiet er forankret i HVLs og 

fakultetenes strategi, inkludert en redegjørelse 

av hvordan studieprogrammet reflekterer de 

felles faglige satsingsområdene og de prioriterte 

områdene; internasjonalisering og digitalisering. 

Selvrapportering Studieprogram, fakultet, institusjon 

Utdanninger som er utviklet og gjennomført i 

samarbeid med arbeidslivet. 

 

Selvrapportering Studieprogram, fakultet 

Tallet på delte stillinger med arbeidslivet. Selvrapportering Studieprogram, institutt, fakultet, institusjon 

Utdanningsløp fra bachelor- til ph.d.-nivå:  

• Kvalifisere bachelorutdanningene til 
masterutdanningene? 

• Kvalifiserer masterutdanningene til ph.d.-
utdanningene? 

Selvrapportering Studieprogram, institutt, fakultet, institusjon 

Studentene sin overordnete tilfredshet med 

studieprogrammet. 

Studiebarometeret Studieprogram, fakultet, institusjon 
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Etterspørsel  

• Rekruttering av kvalifiserte søkere er en forutsetning for etablering av nye studietilbud og videreføring av etablerte 

studietilbud.  Høgskolen skal også ha studier som lyses ut internasjonalt. 

• Kandidater skal være etterspurte i arbeidslivet. 
 

Indikator Kilde Analysenivå 

Antall førstevalgssøkere. DBH Studieprogram, fakultet, institusjon 

Kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass. DBH Studieprogram, fakultet, institusjon 

Fyllingsgrad; antall møtt vs antall studieplasser.  DBH Studieprogram, fakultet, institusjon 

Andel kandidater sysselsatt i relevant arbeid Kandidatundersøkelse NIFU (Norsk institutt for studier 

av innovasjon, forsking og utdanning) 

Kandidatundersøkelse Sammen, HVL, UiB, NHH  

Fakultet, institusjon,  

Studiets faglige relevans mot samfunn, 

næringsliv og marked 

Selvrapportering  Studieprogram, fakultet, institusjon 
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Faglig bærekraft  

• HVL skal oppfylle kravene gitt i Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften. HVL legger til grunn at når et 

studieprogram tilbys på flere campus gjelder kravene i forskriftene for programmet sett under ett.   

• HVL skal bygge kompetanse og kapasitet for å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Dette skal skje ved 

strategisk kompetanseutvikling og målrettet rekruttering der vi videreutvikler allerede sterke fagmiljøer innen utdanning, 

forsking og administrasjon. 
 

Indikator Kilde Analysenivå 

Ha felles læringsutbytte på emne- og 

programnivå og gode læringsmiljø når 

studieprogram blir tilbudt på flere campus. 

Selvrapportering  Studieprogram, institutt, fakultet 

Alle studieprogram skal oppfylle krav i 
studietilsynsforskriften.  
 
For studieprogram som over tid ikke innfrir 
minimumskravene i forskriften, hvorfor skal det 
fortsette? 
   

Selvrapportering  Studieprogram, institutt, fakultet 

Grad av samsvar mellom studieplanens 

læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og 

arbeidsformer, vurderingsformer og oppnådd 

læringsutbytte. 

Selvrapportering Studieprogram, institutt, fakultet, institusjon 

Andel aktive forskere i undervisningen Selvrapportering Studieprogram, institutt, fakultet, institusjon 
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Antall masteroppgaver knyttet til fagmiljøets 

forskningsaktivitet. 

Selvrapportering 

Wiseflow *rapporteres når verktøy er ferdig 

utviklet 

Studieprogram, institutt, fakultet, institusjon  

 

Økonomisk bærekraft  

• Studieprogram og studieporteføljen skal som hovedregel være økonomisk bærekraftig. Det vil si at det skal være balanse 

mellom utgifter og inntekter over tid. 

• Unntak fra hovedregelen kan gjøres dersom studietilbudet forventes å bli viktig i fremtiden, er strategisk viktig for HVL eller 

følger av nasjonale eller lokale forpliktelser. 
 

Indikatorer Kilde Analysenivå 

Som hovedregel være minst 20 registrerte 

studenter på et studieprogram per 1. oktober i 

de 3 siste opptak, jf. krav KD 

DBH Studieprogram, institutt, fakultet, institusjon 

Gjennomføring av bachelor- og 

mastergradsstudier: 

• andel bachelorgradskandidater i et kull 
som gjennomfører på normert tid 

• andel mastergradskandidater i et kull 
som gjennomfører på normert tid 

DBH Studieprogram, fakultet, institusjon 

Antall studenter per faglige årsverk  DBH Studieprogram, institutt, fakultet, institusjon 

 


