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Modell for styring av studieporteføljen 2019-23 

 

Kvalitet i studieporteføljen 
HVL skal bli et universitet med en profesjons- og arbeidslivsrettet profil.  

Bachelor- og grunnutdanningene er bærebjelken i studieporteføljen. Høy internasjonal kvalitet i disse 

utdanningene er en forutsetning for å lykkes med universitetsambisjonen. HVL skal ta ansvar for at 

profesjons- og arbeidslivsrettet kunnskap kommer flere til gode gjennom livslang læring.   

HVL arbeider systematisk for å tilby utdanninger med høy internasjonal kvalitet i tråd med de 

strategiske målsettingene. Arbeidet skal utvikle kvalitet og avdekke eventuelt sviktende kvalitet i 

studieporteføljen.  

Resultatene fra det systematiske arbeidet er en del av kunnskapsgrunnlaget i den årlige vurderingen 

av studieporteføljen i november og den periodiske evalueringen av den samlede studieporteføljen 

som høgskolen skal gjennomføre en gang hver styreperiode, jf. Rammeverk for det systematiske 

arbeidet med kvalitet i utdanningen ved HVL.  

 

Formål med modellen 
Modell for styring av studieporteføljen skal gi grunnlag for å diskutere prioriterte områder og gjøre 

avveininger når Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal vedta sin studieportefølje.  Det vil si vurdering av 

studieporteføljen sett under ett, men også om studietilbud skal opprettes, videreføres og legges ned, 

på kort og lang sikt. 

Modellen skal gi styret og dekan grunnlag for å ta beslutninger om styring og utvikling av 

studieporteføljen på institusjonsnivå og fakultetsnivå. 

Målet er at HVL skal ha høy kvalitet i studietilbudene og i studieporteføljen som helhet.  

SEFØ-modellen skal benyttes i arbeidet med å vurdere studietilbudet og studieporteføljen. 

 

Overordnede føringer 
Sentralt i utviklingen av studietilbud og studieporteføljen er: 

• HVL sin overordnede strategi 2019-2023 og strategier for de fire fakultetene 

• Utviklingsavtalen mellom HVL og Kunnskapsdepartementet 

• Lov om universiteter og høyskoler  

• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning  

• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
 

Begrepsavklaringer 
Studietilbud: Omfatter her studieprogram fra og med 60 studiepoeng. 

 

Studieportefølje: Studietilbud som institusjonen tilbyr over tid. 
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Studieporteføljestyring: Strategi, retningslinjer og kriterier som legges til grunn for utvikling, 

oppretting, videreføring og nedlegging av studieprogram. 

 

Prioriterte område: Strategisk betydning, Etterspørsel, Faglig bærekraft, Økonomisk bærekraft. 

 

Prioriterte områder for styring av studietilbudet og studieporteføljen 
SEFØ-modellen består av fire prioriterte områder med kriterier som skal være styrende for 

utviklingen av studietilbud og studieporteføljen. 

Områdene med kriterier skal sikre at HVL sin studieportefølje styres ut fra strategisk betydning, 

etterspørsel, faglig og økonomisk bærekraft. 

Det er utarbeidet indikatorer til kriteriene under de fire områdene Strategisk betydning, Etterspørsel, 

Faglig bærekraft, Økonomisk bærekraft.  Oversikt over indikatorene ligger i et eget vedlegg. 

 

Strategisk betydning 
Høgskolen på Vestlandet har ambisjon om å bli et universitet med en tydelig profesjons- og 
arbeidslivsrettet profil. 
 
HVL sine mål og profil har strategisk betydning for utviklingen av studietilbud og studieporteføljen. 

Studietilbud og studieporteføljen skal: 

• danne og utdanne høyt kompetente kandidater til beste for samfunnet 

• være samfunnsrelevant og ha høy kvalitet, også i en internasjonal sammenheng 

• bygge på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap  

• gi profesjons- og arbeidslivsretta kunnskap gjennom livslang læring 

• ha gjennomgående studieløp 

• ha samordnede utdanninger 

• gi studentene trygge og gode læringsmiljø 

• videreutvikle de fem campusene 

• gjenspeile de felles faglige satsingsområdene 

• utvikles i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv  

 

Etterspørsel  
Rekruttering av kvalifiserte søkere er en forutsetning for etablering av nye studietilbud og 

videreføring av studieporteføljen. Det gjelder også for studietilbud som lyses ut internasjonalt. 

Kandidater skal være etterspurte av arbeidslivet. 

Studietilbud og studieportefølje skal:  

• ha god studentrekruttering og kvalifiserte søkere til alle campuser 

• utdanne høyt kompetente kandidater for arbeidslivet 
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Faglig bærekraft  
Alle studieprogram ved 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. Det skal skje ved strategisk kompetanseutvikling og målrettet rekruttering for å videreutvikle 

allerede sterke fagmiljøer innen utdanning, forsking og administrasjon. 

Studietilbud og studieporteføljen skal:  

• ha fagmiljø med relevant faglig og utdanningsfaglig kompetanse1. Den samlede kompetansen 
skal dekke program og emner studentene skal oppnå læringsutbytte i 

• ha gode lærere som bruker framtidsrettete, forskningsbaserte og varierte arbeids- og 
vurderingsformer 

• ha aktive forskere i undervisningen og involvere studentene i fagmiljøets forsknings- og 
utviklingsarbeid 

• ha fagmiljø som deltar aktivt i relevante nasjonale og internasjonale nettverk  
 

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. 

Studietilbud og studieportefølje skal: 

• innfri krav fra KD om minst 20 studenter på et studieprogram  

• ha lavt frafall og høy gjennomstrømning i forhold til normert tid og tildelte studieplasser 

• ha hensiktsmessig tidsbruk av vitenskapelig personale per student  

• ha en infrastruktur som gjør det mulig å nå fastsatt læringsutbytte 
 

 

 

 

  

 
1 Studietilsynsforskriften § 2-3 (2): UH-pedagogikk, didaktikk og kunnskap til å utnytte digital teknologi for å 
fremme læring er sentralt element i utdanningsfaglig kompetanse. 
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Aktivitet/prosess og ansvar knytt til kvalitet i studieportefølje i Rammeverk for det 

systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningene ved HVL2 
 

Aktivitet/prosess Ansvarlig 

Periodisk evaluering av studieporteføljen 

Fastsette modell for periodisk evaluering av studieporteføljen Høgskolestyret 

Gjennomføre periodisk evaluering av studieporteføljen i tråd med 

prosess-skildring 

Prorektor for utdanning 

Årlig vurdering av studieporteføljen 

Vurdere kvalitet i studieporteføljen og det systematiske arbeidet med 

kvalitet i utdanningene ved fakultetet 

Dekan 

Gi innspill til årsrapport og plan for HVL og studieporteføljen 

påfølgende år 

Dekan 

Behandle årsrapport og plan for HVL med styringsparameter og tiltak 

knytt til det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningene 

Høgskolestyret 

Fastsette studieporteføljen og planlagt opptak påfølgende år Høgskolestyret 

Fastsette og følge opp plan for fakultetet Dekan 

 

  

 

 
2 Rammeverk for systematisk arbeid med kvalitet i utdanningene, Kapittel 5 Kvalitet i studieportefølje 


