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Politisk dokument om studiekvalitet
1.0 Innledning
NSO definerer studiekvalitet som i hvilken grad utdanningsinstitusjoner legger til rette for og
arbeider med at alle aspekter ved studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er
satt for studiet. Dette dokumentet utdyper og beskriver hva NSO legger i god studiekvalitet.

2.0 Forutsetninger for god studiekvalitet
Vi legger tre forutsetninger til grunn for god studiekvalitet. Lik tilgang til og mangfold i
høyere utdanning, holdninger og kultur og systematisk arbeid med å utvikle kvaliteten.
Lik tilgang til høyere utdanning er nødvendig for å tiltrekke seg de beste hodene. Dette
innebærer tilstrekkelige økonomiske rammer, et godt psykisk- og fysisk helsetilbud, samt
andre velferdstilbud som setter studentene i stand til å oppnå de mål og krav som er satt for
studiet. NSO mener at lik tilgang er med på å sikre at mangfoldet i samfunnet er tilsvarende
representert ved utdanningsinstitusjonene. Mangfold blant studenter og ansatte i akademia
bidrar til økt studiekvalitet gjennom at et heterogent miljø kan løfte flere perspektiver,
problemstillinger og løsnigner enn et homogent miljø. Mangfold oppnås gjennom
systematisk arbeid for å sikre lik mulighet til å ta høyere utdanning.
For å oppnå god kvalitet er det sentralt at institusjonen har en holdning til og kultur for at
utdanning er ansett like viktig som forskning. Ledelsen må ha et ønske om å stadig forbedre
studiekvaliteten og prioritere dette arbeidet høyt. Dette innebærer at institusjonene må tørre
å utfordre seg selv og tenke nytt. Nye undervisnings- og vurderingsformer, oppfølging og
veiledning og digitalisering er viktige sider ved dette arbeidet.
Det er nødvendig at utdanningsinstitusjonene og sektoren systematisk jobber sammen om
å kartlegge og utvikle kvaliteten ved studiene. Dette innebærer aktiv bruk av evalueringer
og spørreundersøkelser, som for eksempel Studiebarometeret, til forbedringsarbeid.
Studenter er en del av kvalitetsarbeidet, og studentdemokratiene har en sentral rolle i
kvalitetsutviklingen ved institusjonene, og det er selvfølgelig at studenter involveres lokalt,
sentralt, nasjonalt, og internasjonalt i kvalitetsutviklingen av høyere utdanning.

3.0 Elementer
NSO mener det er ti elementer som ligger i studiekvalitet og som må oppfylles for at
studiene skal være av høy kvalitet. Disse ti elementene omfavner både studentenes og
samfunnets krav, ønsker og behov til høyere utdanning.
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Helhet i utdanningsløpet
For å skape god kvalitet på studieprogrammene er man avhengig av en god og helhetlig
struktur. En helhetlig struktur innebærer en naturlig sammenheng mellom studiets ulike
deler, der emnene bygger på hverandre. Studiets vanskelighetsgrad og faglige krav må
økes gradvis gjennom studieløpet. I dag preges organiseringen av studier av at
læringsutbyttet tilpasses studiestrukturen som allerede eksisterer, i stedet for at studiet
struktureres rundt læringsutbyttebeskrivelsen. Kompetansen og perspektivene som tilegnes
skal berike læringsutbyttet i studiets påfølgende emner og læringsaktiviteter. Studentenes
læringsutbytte, involvering og kompetanse påvirkes av hvordan studiet er strukturert. Derfor
mener NSO det er viktig at utdanningsinstitusjonene fokuserer særlig på:




Trene studentene i aktiv fagkritikk og kritisk tenkning.
At man i løpet av studiet opplever et økende faglig nivå og spesialisering i sitt
fagområde.
At NKR brukes aktivt når studieprogram skal utformes.

Studieløpets faglige innhold
Høyere utdanning skal, uavhengig av fagretning, gi studenter perspektiver, kunnskap,
ferdigheter og kompetanse som er relevante for utdanningen og arbeidslivet. Studiet kan
være underlagt nasjonale kompetansekrav, men valg av studiets faglige innhold skal være
fritt og foretas etter prinsippene om akademisk frihet. At studenter er ute i praksis gir en
verdifull erfaring med å anvende kunnskapen man har lært i studiet og gir arbeidslivet
kjennskap til hvilken kunnskap studentene besitter. Det bidrar til å knytte
utdanningsinstitusjonene, studentene og arbeidslivet tettere sammen. Gjesteforelesere fra
arbeids- og næringsliv kan virke inspirerende og gi studentene innsikt i hvordan arbeidslivet
ser ut og hvilke utfordringer de står ovenfor. Tverrfaglighet skal være med å sikre et bredere
perspektiv enn det studenten får ved å bare være lukket i sitt eget fagmiljø. NSO mener
institusjonene må:





Tilby praksisordninger/-emner som en del av studieløpet.
Bruke gjesteforelesere fra arbeidslivet aktivt i det faglige opplegget.
Sørge for at studiene som tilbys er forskningsbasert og faglig oppdatert.
Sørge for at alle studier har emner eller undervisning sammen med andre
studieprogram.

Internasjonalisering og mobilitet
Mobilitet omfatter nasjonal og internasjonal utveksling av mennesker og ideer.
Studiekvaliteten økes av at studenter, forskere og faglige ansatte tar del i fagmiljø utenfor
egen institusjon. Dette bidrar til å gi perspektiver og innsikt som gir positive utslag for læring
hos den enkelte og fagmiljøet de er en del av. For å oppnå høy grad av mobilitet er det
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viktig at både tilbudet og tilretteleggingen er omfattende og kvalitetssikret, og gjerne en
integrert del av studiet. For å få maksimalt utbytte av å rekruttere internasjonale studenter
må de integreres i det faglige og sosiale miljøet på utdanningsinstitusjonen. Mobilitet er ikke
et mål i seg selv, men skal bidra til perspektiver, kunnskap og kompetanse, og til et større
akademisk fellesskap. NSO mener institusjonene særlig skal fokusere på:




Andelen ut- og innvekslende studenter.
Emner tilbudt på andre språk enn norsk.
Strategisk samarbeid og fellesgrader med utenlandske institusjoner og fagmiljø.

Infrastruktur og læringsmiljø
Studenters læring påvirkes av de ressurser og omgivelser som de møter ved eget
studiested. Det er nødvendig med bygg og infrastruktur med god kapasitet og som gir godt
miljø, inspirasjon, plass og motivasjon for læring og faglig utfoldelse. Samtidig er studenter
avhengig av tilgang til akademiske artikler og ressurser, som innebærer blant annet gode
bibliotekstjenester og en økt satsning på Open Access. Det fysiske læringsmiljøet og
læringsarealet må tilrettelegges for studentinvolvering i læringsprosessen. De IKTtjenestene institusjonene velger å bruke gjennom digitale læringsplattformer må tilpasses
slik at faglige diskusjoner, deling av artikler og opptak av forelesninger er mulig.
Institusjonene skal særlig prioritere:




Læringsarealer tilpasset varierte undervisningsformer.
Universell utforming av all infrastruktur.
Tilrettelegging for bruk av IKT-baserte tjenester.

Undervisningskompetanse
Både faglig-, didaktisk- og pedagogisk kompetanse blant de som veileder og underviser
studenter påvirker graden av læring og motivasjon for studiet. Derfor trengs det insentiver
for å drive god utdanningsvirksomhet. Dette kan inkludere at det ved nyansettelse av
vitenskapelig og faglig ansatte skal stilles et minimumskrav om basiskompetanse i
universitets- og høyskolepedagogikk, samt at de faglige ansatte skal holde seg kontinuerlig
oppdatert innenfor pedagogikk og fagdidaktikk. I tillegg skal det gjennomføres
fagfellevurdering av undervisningen hvor også studenter skal involveres. Undervisnings- og
formidlingskompetanse skal vektlegges ved ansettelser og forfremmelser på lik linje med
forskningsaktivitet, og det skal gjennomføres prøveforelesninger. Studentene bør i løpet av
studietiden få trening i å formidle eget faglig arbeid, slik at de står bedre rustet til arbeidsliv
eller en videre akademisk karriere. Det må derfor fokuseres på å:
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Gjennomføre fagfellevurderinger av undervisningen.
Holde ansatte kontinuerlig oppdatert innenfor universitet- og høyskolepedagogikk og
fagdidaktikk.
Trene studentene i formidling av faget.
Gjennomføre vektleggende prøveforelesninger ved alle ansettelser og
forfremmelser.

Norsk studentorganisasjon
Faglig oppfølging og veiledning
Det bør gjennom hele studieløpet legges til rette for en faglig dialog mellom studenter og
faglig ansatte. Alt av faglig arbeid studentene skal vurderes på skal også komme tilbake
med begrunnelse. Ved oppstart av studieåret skal alle studenter bli tildelt en mentor.
Hyppige arbeidskrav og andre type vurderinger kan være grunnlag for den oppfølgingen og
veiledningen studentene får av sin mentor. Studiebarometeret skal være grunnlag for videre
arbeid med dette. Institusjonene skal særlig fokusere på:




Mentorordning for alle studenter.
Tilbakemelding på alt faglig arbeid. Dette skal gjennomføres personlig i de tilfellene
det lar seg gjøre.
Bruk av studentassistenter i alle utdanninger.

Varierte lærings- og undervisningsformer
Alle emner skal legge opp til variasjon i læringsmetoder, da vi vet at dette fremmer læring.
For å oppnå et godt læringsutbytte er god og tilstrekkelig individuell veiledning og faglig
oppfølging nødvendig. Undervisning i auditorium med et stort antall studenter er en
undervisningsform som bryter med prinsippet om studenter som tenkende og deltakende
individer. Bruken bør begrenses og skal aldri være eneste undervisningsform i et emne.
Institusjonene må også i større grad ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. I arbeidet
med varierte undervisningsformer skal institusjonene særlig fokusere på:




Undervisning som åpner for faglig dialog mellom studenter og faglige ansatte.
Nye og varierte undervisningsformer med vekt på bruk av digitale verktøy.
La studentene påvirke hvilke undervisningsformer en bruker.

Varierte og relevante vurderingsformer
Vurdering i høyere utdanning innebærer både læring og testing av kunnskap. Kompetanse
og ferdigheter. Utdanningsinstitusjonenes vurdering av studenter skal ikke kun være en test
av ervervet kunnskap, men også en integrert del av læringsprosessen. Det må derfor tas i
bruk et bredt spekter av ulike vurderingsformer som fremmer studentenes kompetanse i
ulike formidlings og fremstillingsformer. Det innebærer at studentene skal ha hyppige
vurderinger slik at slutteksamen aldri skal være tellende alene. For å knytte utdanning og
arbeidsliv tettere sammen skal institusjonene legge til rette for at studentene kan skrive
oppgaver i samarbeid med arbeidslivet. For å sikre varierte og relevante vurderingsformer
skal institusjonene særlig fokusere på:




Slutteksamen skal aldri være tellende alene, med unntak av større avhandlinger.
Varierte vurderingsformer, minst 4 ulike former i løpet av en grad.
Oppgaver i samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Studentdeltakelse og -medvirkning
Studenter lærer best dersom de aktivt deltar i det faget de tar utdannelse i. Dette innebærer
at studenter ikke kun er mottakere, men også deltagere. Studenters eventuelle manglende
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deltagelse i læringssituasjoner kan best sees på som et resultat av strukturelle forhold. For
å realisere Forskingsmeldingens ambisjoner må institusjonene legge til rette for at alle
studenter har muligheten til å delta i et forskningsprosjekt i løpet av gradsstudiet.
Studentene skal kunne påvirke hvordan eget studie er lagt opp. Studenter som engasjerer
seg i tillitsvalgarbeid skal ha muligheten til et studiepoenggivende kurs som skal gi bedre
innsikt i studentpolitisk arbeid og ledelse. Institusjonene skal legge opp til:





Vurdering av årsaker til manglende studentdeltakelse i undervisning.
Deltakelse i forskningsprosjekter.
Medvirkning i utforming av studiet.
Studiepoenggivende emner for sentrale tillitsverv og tilsvarende.

Tilpasset og fleksibel undervisning
Læringsutbyttebeskrivelser og læringsmål setter krav til hva studentene skal kunne etter
endt utdannelse. Digitalisering åpner for nye muligheter for en mer fleksibel utdanning.
Undervisning og andre læringsformer må tilpasses studentene slik at de områdene
studentene er svake på tillegges ekstra vekt i undervisningen. Dette innebærer ikke å senke
faglige standarder. Digitalisering av høyere utdanning ligger etter, men digitale verktøy vil i
all overskuelig fremtid være det studentene møter i arbeidslivet. Institusjonene skal
fokusere på følgende:
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Alle institusjoner skal ha en egen strategi for bruk av digitale verktøy ved
institusjonen.
PC skal være hovedverktøyet for hvordan skriftlig eksamen avlegges.
Institusjonene skal aktivt ta i bruk MOOCs eller andre læringsplattformer som kan
supplere studietilbudet.

