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Strategi for Norges musikkhøgskoles systematiske kvalitetsarbeid 2022
Det systematiske kvalitetsarbeidet skal til enhver tid gi nødvendig og viktig informasjon om
utdanningskvaliteten ved Norges musikkhøgskole. Informasjonen som generes skal bidra til å
videreutvikle utdanningskvaliteten og å avdekke sviktende kvalitet. Effekten av tiltak som
iverksettes gjennom kvalitetssystemet skal rapporteres tilbake til kvalitetssystemet innen
rimelig tid.
Norges musikkhøgskoles system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet
(kvalitetssystemet) har to hovedfunksjoner.
1.

2.

sikre at vi leverer utdanning av god kvalitet, og at studentenes læringsutbytte vurderes
og oppnås i henhold til studieplan og læringsmål.
å stadig videreutvikle NMHs studieprogram på en slik måte at vi leverer kandidater til
samfunnet av den ypperste kvalitet og i henhold til samfunnets behov. Våre kandidater
konkurrerer på en internasjonal arena, og utdanningen vi leverer må være på
internasjonalt fremragende nivå.

Norges musikkhøgskoles strategi I samspill – strategi 2025 beskriver fem hovedtema for
institusjonens strategiske arbeid fram mot 2025; studenten i front; kunst og vitenskap i
samspill; sterke fagmiljøer; kultur for samhandling og i dialog med omverden. Alle disse
temaene påvirker, og påvirkes av, institusjonens systematiske arbeid med sikring og utvikling
av utdanningskvalitet.

NMHs strategi for systematisk kvalitetsarbeid springer ut fra institusjonsstrategien (I samspill
– strategi 2025) og revideres i samme syklus som ambisjonsmålene i institusjonsstrategien.

Utdanningskvalitet

For å kunne snakke om utdanningskvalitet må man ha en felles forståelse av hva begrepet
innebærer. NOKUT bruker i sin veileder Kvalitetsområder for studieprogram 1 figur 1 for å
illustrere ulike kvalitetsområder for et studieprogram som har betydning for studentenes

Figur 1 Kvalitetsområder for et studieprogram - hentet fra NOKUTs veileder "Kvalitetsområder
for studieprogram"

https://www.nokut.no/siteassets/akkrediteringhu/kvalitetsomrader_for_studieprogram_300816.pdf (11.04.2018)
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mulighet for å oppnå læringsutbyttet, og som sammen er viktige bestanddeler av begrepet
utdanningskvalitet. Kvalitetssystemets formål er å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle
disse områdene.

NMH har identifisert følgende kvalitetsområder vi ønsker å sette spesielt fokus på i perioden
2012-2022:

Kvalitetskultur

Å skape en god kvalitetskultur gjennom felles verdier og normer for høy kvalitet i undervisning
og læring er viktig for å lykkes med kvalitetsarbeidet. Utdanningsledelse, ressurser, god
kommunikasjon, utvikling av et språk for å snakke om utdanning og anerkjennelse av
utdanningsgjerningen er fem faktorer som bør være tilstede for at kvalitetskultur skal kunne
oppstå 2. På Norges musikkhøgskole har koblingen av dedikerte og faglig sterke studenter og
lærere med stor prestisje knyttet til studentenes videre karriere ført til utviklingen av en sterk
kvalitetskultur på institusjonen.
Gjennom kvalitetssystemet arbeides det målbevisst med å utvikle kvalitetskulturen fra å være
basert på enkeltlæreres innsats, til å være et institusjonelt og kollektivt ansvar der særlig
studieledere, programutvalg og fagseksjoner har nøkkelroller. Norges musikkhøgskole har i de
seneste årene vært preget av et omfattende generasjonsskifte og mange nyansettelser. Et
sentralt mål for ansettelsespolitikken har vært å sørge for komplementære fagmiljøer gjennom
utlysning av stillinger på ulikt kompetansenivå og strategisk bruk av ulike stillingskategorier.
Kombinasjonen av flere nyansatte, en differensiert stillingsstruktur, samt internasjonal
rekruttering kan svekke fagmiljøenes innsikt i, og forståelse for, institusjonens kvalitetsarbeid.
For å sikre en fortsatt sterk felles kvalitetskultur må vi arbeide målbevisst for å informere og
innlemme alle ansatte og studenter i institusjonens systematiske kvalitetsarbeid.
-

Ambisjon 2022

Etablere et årlig kvalitetsseminar for nøkkelpersoner i det systematiske kvalitetsarbeidet
med fokus på å sikre god kvalitetskultur gjennom opplæring, involvering og deling av
erfaringer og beste praksis.

Inntakskvalitet

NMH har svært gode søkertall til de fleste studier. Søkerne har vanligvis forberedt seg til
opptaksprøvene i flere år gjennom målrettet arbeid, noe som gjør at den faglige kvaliteten på
studentene som kommer inn er svært høy. NMH har et eget talentutviklingsprogram (TUP) og
har tett samarbeid med kulturskolene som ledd i rekrutteringsstrategien. I
institusjonsstrategien er det en ambisjon om å rekruttere nye studentgrupper for å oppnå en
studentmasse med et mangfold av kunstneriske og kulturelle referanser. For å kunne jobbe
målrettet med dette ambisjonsmålet må vi vite mer om hvem vi rekrutterer i dag. For å sikre
like opptaksvurderinger på tvers av ulike instrumentgrupper er det et behov for å få på plass
felles vurderingskriterier for opptak.
Ambisjon 2022
-

Gjennomføre en kartlegging av søkernes bakgrunn med fokus på tidligere lærested og
geografisk tilknytning for å identifisere grupper vi ikke når med dagens
rekrutteringsstrategi.
Utforme og implementere felles vurderingskriterier for opptak til hvert enkelt
studieprogram.

https://www.nokut.no/nyheter-2016/Hva-skal-til-for-a-fa-en-god-kultur-for-kvalitet-ihoyere-utdanning/ (11.04.2018)
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Undervisning og vurdering
For å sikre god utdanningskvalitet må studieplaner, læringsaktiviteter og vurderingsformer
være tilpasset læringsmålene. NMH har stort innslag av individuelle vurderinger, noe som kan
bli en kvalitetsutfordring dersom studentene ikke blir vurdert etter samme kriterier. Tydelige
og gode sensorveiledninger er et godt hjelpemiddel for å sikre at sensur gjøres i henhold til
læringsmålene og at studentene opplever tydelige og forutsigbare forventninger.
Fagpersonalets kompetanse og institusjonens forskningsvirksomhet har stor betydning for
undervisningens kvalitet og relevans. Det er et sektormål at undervisningskompetanse skal få
økt status gjennom pedagogiske meritteringsordninger for dokumenterte resultater både ved
ansettelse og gjennom karriereløpet. På den måten ønsker man i større grad å sidestille
undervisningskompetanse og forskningskompetanse.

NMH har fire forsknings- og utviklingssenter; senter for fremragende utdanning i
musikkutøving (CEMPE), senter for utdanningsforskning i musikk (CERM), Arne Nordheimsenteret (NordART) og senter for forskning i musikk og helse (CREMAH). Kunnskap og innsikt
som utvikles gjennom institusjonens FoU-virksomhet skal komme studentene til gode, og det
er ønskelig å få koblet FoU-virksomheten tydeligere til det systematiske kvalitetsarbeidet.

NMH har vedtatt strategi for digitale læringsformer for å sikre målrettet og strategisk arbeid
med å utvikle gode modeller for bruk av digital teknologi i undervisnings- og
læringsaktiviteter. Ambisjoner og mål i denne strategien inngår i institusjonens systematiske
kvalitetsarbeid.
Ambisjoner 2022
-

-

Koble FoU-virksomheten tydeligere til det systematiske kvalitetsarbeidet og
utviklingen av utdanningskvaliteten.
Utvikle en pedagogisk meritteringsordning for undervisningskompetanse.
Utvikle sensorveiledninger i alle fag.

Arbeidslivsrelevans

NMHs fremste oppgave er å utdanne til morgendagens musikkliv, og ferdigutdannede
studenter møter et musikkliv i stadig endring. Institusjonens strategi I samspill stadfester at vi
skal sikre relevante studietilbud som ivaretar samfunnets behov samtidig som vi ivaretar
kulturarven. Ifølge strategi for internasjonal virksomhet (2018-2025) skal NMH ruste
studentene til å bli ledende aktører i et internasjonalt arbeidsmarked og leverer internasjonalt
anerkjente resultater. I strategi for etter- og videreutdanningsvirksomheten ved NMH (20182025) er det et hovedmål at NMH har god kunnskap om praksisfeltet gjennom dialog og
samhandling, og tilbyr en forutsigbar og fremtidsrettet etter- og videreutdanningsportefølje.

For å sikre at vi er i stand til å gjøre grundige og kunnskapsbaserte vurderinger må vi vite både
hvordan arbeidslivet opplever våre kandidater, og hvordan kandidatene opplever overgangen
fra studie- til arbeidsliv. Gjennom råd for samarbeid med arbeidslivet(RSA) og
samarbeidsavtaler med andre aktører får vi et eksternt blikk på studieprogrammenes
arbeidslivsrelevans, men det er ønskelig å få utdypet dette med systematisk
informasjonsinnhenting gjennom kvalitetssystemet.
Ambisjoner 2022
-

Opprette alumniordning for NMHs kandidater.
Opprette gode rutiner for å systematisk innhente tilbakemeldinger fra arbeidslivet som
bakgrunnsmateriale til jevnlige arbeidslivsundersøkelser.
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Beskrivelse av systemet
For å sikre og utvikle kvaliteten på utdanningsvirksomheten foretar Norges musikkhøgskole
(NMH) et løpende tilsyn med sentrale områder av utdanningen og forhold som påvirker den.
Arbeidet er beskrevet i dette kvalitetssystemet, som viser ansvarsforhold, arbeidsoppgaver og
behandlingsplan innenfor hvert område. Kvalitetssystemet er Musikkhøgskolens system for
sikring og utvikling av utdanningsvirksomheten.
Kvalitetssystemet skal sikre at det utvikles grunnlagsmateriale og gjennomføres vurderinger
med mål om å synliggjøre god kvalitet, avdekke eventuell kvalitetssvikt og sikre
kvalitetsutvikling innenfor alle ledd i utdanningen. Systembeskrivelsen er inndelt i følgende
områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Søkertall, søknadsprosedyrer og studentopptak
Studietilbud
Internasjonalisering
Studiegjennomføring
Fagpersonalet
Læringsmiljø og studentmedvirkning
Årsrapport om utdanningskvalitet ved NMH

Kvalitetssystemet består av selve systembeskrivelsen samt tilhørende rutinebeskrivelser.
Systembeskrivelsen gir et overordnet blikk over arbeidet med sikring og utvikling av
utdanningskvalitet ved NMH. Den inneholder en beskrivelse av de ulike områdene og en
begrunnelse for hvorfor områdene er viktige i arbeidet med sikring og utvikling av
utdanningskvalitet. Behandlingsplaner konkretiseres i rutinebeskrivelsene og skal sikre at
fagmiljøer og studenter får anledning til å delta i prosessene.

Lover, forskrifter, regler og retningslinjer

Universitets- og høyskoleloven 3 med tilhørende forskrifter forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) 4 og
forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 5
fastsetter krav til institusjonens systematiske kvalitetsarbeid. Kravene i lovverk og forskrifter
omhandler både krav til hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres og hva som er
minimumskravene i ulike områder med betydning for utdanningskvaliteten.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=universitets%20og%20h%C3%B8yskoleloven (12.04.2018)
4 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96 (12.04.2018)
5 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137 (12.04.2018)
3
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UH-loven

Studiekvalitetsforskriften

Studietilsynsforskriften

NMHs strategi
I samspill - Strategi 2025

Kvalitetssystemet

Rutinebeskrivelser
Figur 2 Dokumentasjonshierarki for det systematiske kvalitetsarbeidet

Alle lover, forskrifter, regler og retningslinjer skal være lett tilgjengelig på NMHs nettsider,
med lenker til alle bestemmelser.

Rutinebeskrivelser

Rutinebeskrivelser for virksomheten ved Norges musikkhøgskole er en del av det generelle
systemet for internkontroll ved NMH. Musikkhøgskolens rutinebeskrivelser dekker rutiner for
utdanningsvirksomheten, FoU-virksomheten, formidlingsvirksomheten, økonomi, IT og
personal. Rutinebeskrivelsene er dynamiske dokumenter, og utforming og vedlikehold av
beskrivelsene er et administrativt ansvar. Rutinebeskrivelsene skal være oppdaterte og
tilgjengelige for alle som trenger dem.

Styringsordning og styringsorganer

En oversikt over styringsordning og styringsorganer inngår som del av kvalitetssystemet. En
fullstendig oversikt med mandater finnes på NMHs nettsider 6. Oversikten skal bidra til å vise
hvordan beslutningsprosesser foregår og hvordan myndighetsfordelingen er, hvordan
studentinnflytelse og ansattes medbestemmelsesrett er sikret.

6

https://nmh.no/ansatte/org
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Ansvar og roller i arbeidet med utdanningskvalitet
Styret -

Studieutvalget -

FoU-utvalget -

Programutvalgene -

Doktorgradsutvalget
(DRU) og Utvalget for
kunstnerisk
stipendiatprogram
(KUST)

Fagseksjonene -

har det overordnede ansvaret for NMHs arbeid med sikring og utvikling
av utdanningskvalitet. Musikkhøgskolens akkreditering som vitenskapelig
høgskole avhenger av et systematisk og dokumentert arbeid med kvalitet i
utdanningene. Styret fører tilsyn med dette arbeidet gjennom den årlige
rapporten for kvalitetssikringsarbeidet som behandles i styret i desember
hvert år.

skal ta vare på helheten og kvaliteten i høgskolens utdanningsvirksomhet
i alle utdanninger opp til og med masternivå. Utvalget har det løpende
ansvaret for vurderinger og iverksetting av tiltak i henhold til de ulike
områdene i systembeskrivelsen. Studie- og FoU-sjef
v/kvalitetskoordinator har administrativt ansvar for at det utarbeides
grunnlagsmateriale for rapporter og vurderinger i henhold til de ulike
områdene i systembeskrivelsen.
har samme ansvar som studieutvalget når det gjelder sikring av god
kvalitet i Musikkhøgskolens utdanningsprogram på doktorgradsnivå.

har ansvar for utvikling og oppfølging av studiene, med særlig vekt på
utdanningskvalitet. De er også rådgivende organ for studieutvalget og
FoU-utvalget i alle saker som angår de studieprogrammene det enkelte
programutvalg har ansvaret for. Programutvalgene skal bidra ved
utformingen av evalueringer og har også i oppgave å vurdere andre
forhold som inngår i kvalitetsarbeidet, som resultater fra
studentevalueringer, søker- og opptakstall, studiegjennomføring,
eksamensresultater med mer. På grunnlag av resultatene skal
programutvalgene foreslå og iverksette tiltak, eventuelt foreslå endringer
i studieplaner og studieorganisering.
har samme rolle som programutvalgene i saker som gjelder
utdanningstilbudene på doktorgradsnivå. DRU og KUST er rådgivende
organ for FoU-utvalget.

har ansvar for å levere undervisning på høyt faglig nivå til
studieprogrammene. Alle faglig ansatte er organisert i fagseksjoner.
Fagseksjonene skal fremme samarbeid og kommunikasjon mellom
lærerne og legge til rette for samtaler rundt undervisning og evaluering.
Fagseksjonslederne har ansvaret for å videreutvikle og sikre kvaliteten i
fagseksjonens undervisningsemner og skal på vegne av seksjonen avgi
vurderinger, samt foreslå og iverksette tiltak i alle spørsmål knyttet til
emnene de har ansvar for i forbindelse med prosessene i
kvalitetssystemet. Fagseksjonslederne har personalansvar for sine ansatte
og dermed ansvar for kompetanseutvikling hos lærerne i seksjonen.
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Studentene og
stipendiatene -

Studielederne -

Studentkontaktene -

Lærere -

Læringsmiljøutvalget -

Råd for samarbeid med
arbeidslivet -

er i den formelle styringsstrukturen representert med minst to
representanter i styret, studieutvalget, programutvalgene og
læringsmiljøutvalget. Studentutvalget er studentenes eget organ og er
direkte koblet opp mot enkeltområder i systembeskrivelsen, spesielt i
forbindelse med vurdering av rapporter, forslag til tiltak for å bedre
utdanningskvaliteten, samt iverksetting av ulike vedtak. Stipendiatene er
representert i FoU-utvalget, DRU og KUST. Studentutvalget er
høringsinstans i alle saker som angår studier og studietilbud.

har ansvar for kvalitetssikring og –utvikling i det/de studieprogram
han/hun er leder for, blant annet gjennom faglig koordinering av
undervisningsaktiviteter, årlig rapportering på tiltak og ved å sikre faglig
sammenheng og helhet i studiet. Dette innebærer ansvar for at eventuell
praksisdel av studiet gjennomføres i henhold til vedtatte planer.
Studieleder skal sikre god kommunikasjon med og mellom alle som
underviser på et program og mellom studenter og lærere. Studielederen
skal også bidra til å utvikle programmenes faglige nettverk, nasjonalt og
internasjonalt.
skal være kontaktperson for studenter i saker som angår gjennomføring
av studiet og i andre spørsmål som angår studentenes studiesituasjon.
Studentkontaktene har en viktig funksjon i kvalitetssystemet ved at de
samarbeider med studielederne og programutvalgsledere.

skal bidra til sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved å gjennomføre
kontinuerlig evaluering av undervisningen, samt delta i NMHs ulike
komiteer og utvalg der dette er aktuelt. Lærere skal bidra i
kvalitetsarbeidet gjennom aktiv deltakelse i evalueringer og
undersøkelser.

skal bidra til at læringsmiljøet ved institusjonen, herunder det fysiske og
psykiske arbeidsmiljøet for studenter, er best mulig ut fra en samlet
vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd, og i
henhold til krav fastsatt i universitets- og høgskoleloven.
Læringsmiljøutvalget er direkte koblet opp mot enkeltområder i
systembeskrivelsen, spesielt i forbindelse med vurdering av rapporter,
forslag til tiltak for å bedre utdanningskvaliteten, samt iverksetting av
ulike vedtak.

skal ha hovedfokus på å identifisere utfordringer for framtidas
musikkutdanninger, med sikte på at NMH skal ha et utdanningstilbud som
holder høy kvalitet, er yrkesrelevant og internasjonalt konkurransedyktig.
Rådet er involvert i arbeidet med evaluering av studieporteføljen.
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Rapporter og evalueringer
med foreslåtte tiltak behandles
i SU/Styret som vedtar evt.
tiltak.

Rapporter og evalueringer
behandles i relevante
rådgivende organ som
vurderer sakene og foreslår
evt. tiltak.
PU, LMU, SUT, Fagseksjoner,
Administrasjon

Kvalitetskoordinator
videreformidler vedtatte tiltak
til ansvarlige organ

Rapportering på status for
tiltak
Innhenting av data, tall etc.
Evalueringer,undersøkelser og
vurderinger gjennomføres.

Gjennomføring av tiltak

Behandlingshjul som illustrerer behandlingsprosessen knyttet til kvalitetssystemets rapporter og
evalueringer.

10

1. Søkertall, søknadsprosedyrer og studentopptak
NMH har som mål å utdanne profesjonelle kandidater på et høyt internasjonalt nivå i et bredt
spekter av musikkens fagområder. For å kunne gjøre dette, må NMH tiltrekke seg de beste
studentene og ha et godt søkertilfang innen alle instrumenter og studier som er representert
ved høgskolen. Opptak til de fleste studiene skjer gjennom opptaksprøver. Prøvene må være
relevante, og egnet til å velge ut de som er best kvalifisert til et studium ved NMH.

NMH skal årlig registrere søkertall og antall kvalifiserte søkere til ulike studier og på ulike
instrumenter. De overordnede søkertall skal inngå i kvalitetssystemets årsrapport, mens tall på
studieprogramnivå inngår som en del av studieprogramevalueringene. Hvert 4. år
gjennomføres en større evaluering av studentopptak som inkluderer søkertall, søkernes
evaluering av søknadsprosedyrene, samt jury og opptakskontor sin evaluering av
opptaksprøvene. I evalueringen skal det tas stilling til om søkertilfanget er tilfredsstillende.
Der det vises svikt i søkertall, må det vurderes hvilke tiltak NMH kan gjøre for å bedre
søkingen. Vurderingen av tiltak må omfatte både den informasjonsvirksomhet NMH utfører for
å nå søkere og bredere rekrutteringspolitiske tema. NMHs markedsføring av studietilbud samt
søknads- og opptaksprosedyre skal også evalueres.
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan

Syklus

Oversikt over alle søkere de siste fem år, fordelt på instrument, studium,
geografisk tilhørighet og kjønn utarbeides. Om mulig skal denne informasjonen
sammenholdes med nasjonale tall for musikkutdanning. Tallene inngår i
studieprogramevalueringer, årsrapport for kvalitetssystemet og den 4.årige
evalueringen av søkertall, søknadsprosedyrer og studentopptak.
Oversikt over antall studenter tatt opp siste år og siste fem år, fordelt som
ovenfor utarbeides.
Dersom flere enn normalt takker nei til studieplass på ett eller flere studietilbud
skal det gjennomføres en undersøkelse blant disse der de blir bedt om å oppgi
hvorfor de har takket nei.
Alle opptaksjuryer evaluerer opptaksprøvenes relevans, innhold, form og den
praktiske gjennomføringen. Studentobservatører, akkompagnatører og komp.
grupper evaluerer den praktiske gjennomføringen av opptaksprøvene.
Opptakskontoret gjennomfører en intern evaluering av søknadsprosedyren;
søkerveiledning, registrering og behandling av mottatte søknader,
kommunikasjonen med søkerne, tekniske hjelpemidler, markedsføringsmateriell
etc. De evaluerer den praktiske gjennomføringen og organiseringen av
opptaksprøvene. Det gjøres en vurdering av studenter og ansattes evaluering
med forslag til endringer.
Det gjennomføres en søkerundersøkelse der søkere blir bedt om å oppgi hvilke
informasjonskanaler som har vært viktige for deres valg av NMH, evaluere
kvaliteten på informasjonen om studier og opptak, NMHs veiledning og mottak av
søkere og å evaluere NMHs organisering og gjennomføring av opptaksprøvene.
Denne undersøkelsen skal også bidra til en kartlegging av søkernes utdanning,
geografiske og sosiale bakgrunn. Resultatet fremstilles som en del av den 4.årige
evalueringen.
Informasjon fra de årlige datainnhentingene sammenstilles og analyseres i en
større rapport om søknadsprosessen og opptak. Forslag til tiltak utformes og
sendes sammen med felles samlerapport/evaluering av
søkertall/søknadsprosedyrer og opptak til behandling i studieutvalget.

Årlig
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Årlig

Hvert 4.
år

Hvert 4.
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2. Studietilbud
Musikkhøgskolen er Norges største musikkutdanningsinstitusjon med studietilbud på
bachelor-, master- og PhD-nivå, og en rekke videreutdanninger og etterutdanninger.
Kvalitetssystemet skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten i alle deler av studietilbudet ved
NMH i henhold til §2 og § 4-1 i studietilsynsforskriften 7 og § 3-1 til 3-4 i
studiekvalitetsforskriften 8.

Beslutninger om nye studietilbud, endringer i studietilbudene, avvikling av eksisterende tilbud,
og beslutninger om dimensjonering av tilbudene må tas på grunnlag av oversikter og
vurderinger, der arbeidsmarkedets behov og NMHs behov for bærekraftige læringsmiljø inngår
som deler av vurderingsgrunnlaget.

2.1.

Evaluering av studieporteføljen

Hvert 4. år skal det gjøres en samlet evaluering av NMHs studieportefølje. Evalueringen skjer
bl.a. på grunnlag av kandidatundersøkelsen (pkt. 2.6), evaluering av studieprogram (pkt. 2.4),
søkertilfang, arbeidet i råd for samarbeid med arbeidslivet og andre strategiske vurderinger av
institusjonens studieportefølje. Arbeidet munner ut i en studiedimensjoneringsplan som vedtas
av styret. Utlysning av videreutdanningstilbudet vedtas årlig av studieutvalget.
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan
Oversikt over alle aktive studieprogram, antall studenter fordelt på program
og instrument, faglig kompetanse tilknyttet program og pågående
studieplanarbeid, med kommentarer og rapport om framdrift utarbeides.
Styret og studieutvalget vurderer sammensetning av studieprogram, fagmiljø
og studentfordeling på de ulike studieprogrammene og instrumentene med
vekt på tilpasning til arbeidsmarkedet, søkertilgang, evalueringer,
endringsbehov o.l. og fatter eventuelle vedtak om endringer.

2.2.

Syklus
Hvert 4. år

Vedtaksorgan
SU/Styret

Kvalitetssikring ved oppretting av nye studietilbud og større
studieplanrevisjoner

Ved oppretting av nye studietilbud med omfang på mer enn 60 studiepoeng, samt ved større
studieplanrevisjoner, skal man sørge for et eksternt bidrag i arbeidet. Dette kan for eksempel
være i form av eksterne medlemmer i arbeidsgrupper for studieplanutvikling, ved å bruke
eksterne organer eller sakkyndige som høringsinstanser eller lignende. Akkreditering av
studietilbudet gjennomføres i henhold til studietilsynsforskriftens kapittel 2. Komiteens
utfyllende mandat fastsettes av studieutvalget.

Aktuelle programutvalg, fagseksjoner og studentutvalget avgir sine vurderinger til
studieutvalget på bakgrunn av komiteens forslag før det fattes vedtak i studieutvalget.

2.3.

Ekstern sakkyndig

Som en pilotordning skal utvalgte studieprogram skal ha en ekstern sakkyndig som oppnevnes
for en fireårsperiode. Den sakkyndige skal delta i evaluering av studieprogram, samt
gjennomføre et årlig institusjonsbesøk. Studieutvalget fastsetter et fellesmandat for alle
eksterne sakkyndige, mens programutvalgene fastsetter utfyllende mandat for sin/sine
7
8

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96
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sakkyndige. Den eksterne sakkyndige leverer årlig rapport til programutvalget og disse
rapportene inngår i de fireårige evalueringene av studieprogrammene.

Pilotordningen skal evalueres etter en fireårsperiode.

Arbeidsoppgaver og behandlingsplan
Studieutvalget vedtar felles mandat for alle eksterne sakkyndige.
Programutvalgene vedtar utfyllende mandat for de eksterne sakkyndige og
gjennomfører oppnevning av sakkyndig for fireårsperiode.

2.4.

Syklus
Hvert 4.
år

Vedtaksorgan
SU

Evaluering av studieprogram og emner

Alle NMHs studieprogrammer skal hvert 4. år gjennomgå en helhetlig evaluering. Evalueringen
gjennomføres som en rullerende ordning blant NMHs ulike program. Nye
program/studieretninger skal umiddelbart inkluderes i gjeldende rulleringsplan. Vurderingen
skjer på bakgrunn av en samlerapport for de ulike programmene med relevante nøkkeldata
som søkertall, studiegjennomføring, karakterer, resultater fra student- og ansattevalueringer,
rapporter fra ekstern sakkyndig, eksamenssensorers evalueringer, studentutvalgets evaluering
og fagseksjonenes og programutvalgets evalueringer m.m. Programevalueringene skal
kontrollere at studieprogrammene tilfredsstiller alle krav i studiekvalitets- og
studietilsynsforskriften. Programutvalgene er ansvarlig for utarbeidelse av rapporten i
samarbeid med kvalitetskoordinator. Studieleder rapporterer årlig om kvaliteten i sitt/sine
studieprogram om arbeidet med, og status på, vedtatte tiltak til studieutvalget. NMH har
utstrakt bruk av eksterne sensorer i alle hovedemner, både på bachelor- og masternivå.
Syklus

Arbeidsoppgaver og behandlingsplan
Studentene evaluerer alle emner årlig. Resultater fra emneevalueringer inngår i
programevaluering hvert 4. år
Interne og eksterne sensorer evaluerer eksamensgjennomføringen årlig. Resultatene
sammenstilles og inngår i programevaluering hvert 4. år
Eksamenskontoret evaluerer årlig gjennomføringen av eksamen til internt bruk.

Ekstern sakkyndig utarbeider årlig rapport til programutvalg i de programutvalg
som har fireårig oppnevnt sakkyndig. I øvrige programutvalg skal en ekstern
sakkyndig delta hver gang et studieprogram evalueres.
Studieleder rapporterer på arbeid med utdanningskvalitet tilknyttet program og
oppfølging av tiltak.
Det hentes ut en oversikt over fagmiljøets kompetanse knyttet til hvert program.
Relevant informasjon fra kandidatundersøkelser og arbeidslivundersøkelser trekkes
inn i evalueringen av programmet.
Det gjennomføres studentevaluering av studieprogram med fokus på faglig innhold,
undervisning, vurderingsform, relevans, sammenheng og arbeidsmengde i
studietilbudet og tilbakemeldinger. Resultater fra Studiebarometeret kan erstatte
noen av områdene.
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Vedtak
sorgan

Årlig
Årlig
Årlig

Årlig
Årlig

Hvert 4. år
Hvert 4. år

Hvert 4. år i
henhold til
rulleringsplan.

SU

Programutvalgene evaluerer studieprogrammet i henhold til krav i
studietilsynsforskriften punkt 2.2. Den faglige vurderingen skal omfatte
programdesign, sammenheng mellom læringsmål, studieplan og læringsutbytte.
Læringsaktiviteter og vurderingsformer, fagmiljø tilknyttet studieprogrammet,
studieprogrammets relevans, søkertall, studiegjennomføringstall, oppfølging av tiltak
fra forrige evaluering samt tilbakemeldinger fra studenter, studieledere og ekstern
sakkyndig skal også evalueres. I evalueringsprosessen inkluderes alumni og ekstern
representant fra arbeidslivet. De 4-årige programevalueringene vurderes av aktuelle
fagseksjoner, studentutvalget, , FoU-utvalget/studieutvalget

2.5.

Hvert 4. år i
henhold til
rulleringsplan

SU

Etterutdanningsvirksomheten

Etterutdanningsvirksomheten skal evalueres hvert 2. år. Evalueringen skal bl.a. inneholde
oversikt over sammendrag av kursdeltakernes evalueringer, etterutdanningskoordinators
evaluering av etterutdanningsvirksomheten i henhold til strategi for etterutdanning samt
videre planer for virksomheten.
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan
Deltakerevaluering av gjennomførte kurs.

Det utarbeides en oversikt over etterutdanningsvirksomhet med
spesifikasjon av bl.a. kursportefølje, omfang av hvert enkelt kurs,
målgrupper, markedsføring, lokalisering, deltakertall og økonomisk resultat.
Etterutdanningskoordinator rapporterer på etterutdanningsvirksomheten i
henhold til strategi for etterutdanning.
Evaluering av etterutdanning sendes til studieutvalget for behandling.

2.6.

Syklus
Årlig

Hvert 2. år

Vedtaksorgan
SU

Kandidatundersøkelse

Hvert 4. år gjennomføres en kandidatundersøkelse blant ferdigutdannede kandidater fra NMH.
Resultater fra kandidatundersøkelsen skal tas med i arbeidet med evaluering av
studieporteføljen (jf. pkt. 2.1.)
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan
En spørreundersøkelse blant bachelor-, master- og PhD-kandidater
som avsluttet sitt studium for ett, fem og ti år siden. Undersøkelsen
skal fokusere på nåværende arbeidssituasjon og sammenhengen
mellom utdanning og yrke. Data skal fortrinnsvis innsamles årlig, mens
bearbeiding av data skjer hvert 4. år.

2.7.

Syklus
Hvert 4. år

Vedtaksorgan
Orienteringssak
til Styret/SU

Arbeidslivsundersøkelse

For å sikre at NMH utdanner kandidater med relevant kompetanse til morgendagens arbeidsliv
skal en arbeidslivsundersøkelse gjennomføres hvert 4. år. Resultater fra
arbeidslivsundersøkelsen tas med i arbeidet med evaluering av studieporteføljen (jf. Punkt
2.1.)
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan

Syklus
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Vedtaksorgan

En undersøkelse gjennomføres blant arbeidsgivere/
arbeidslivorganisasjoner/interesseorganisasjoner som er relevante
arbeidsgivere for NMHs uteksaminerte studenter. Undersøkelsen skal
fokusere på relevansen og nivået på NMH studentenes kompetanse for
arbeidslivet. Undersøkelsen bør også kartlegge ønsket kompetanse i
arbeidslivet. Undersøkelsen vil som helhet kunne bidra til en kartlegging av
arbeidsmarkedet NMH utdanner til samt en økt forståelse for sammenhengen
mellom utdanning og yrke.
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Hvert 4.år

Orienteringssak
til Styret/ SU

3. Internasjonalisering
NMH er aktiv på den internasjonale utdanningsarenaen og samarbeider med en rekke sentrale
musikkutdanningsinstitusjoner. Internasjonaliseringsarbeidet anses som et viktig virkemiddel
for økt kvalitet i utdanningen. Internasjonal kontakt og erfaring er viktig for en stor andel av
studentene som vil operere i et internasjonalt arbeidsmarked etter endt utdanning. NMH skal
gi studentene muligheter for utenlandsopphold og skal tilby en internasjonalt rettet utdanning.
Det skal gjøres periodiske vurderinger av høgskolens internasjonale utdanningsaktivitet.

Alle utreisende og innreisende utvekslingsstudenter skal evaluere sine utvekslingsopphold
med fokus på motivasjon, mottak, integrering, faglig tilrettelegging og praktiske forhold.
Studenter og lærere som sendes ut på ulike internasjonale prosjekt og studiereiser bes også om
å gi sine tilbakemeldinger angående læringsutbyttet og nytteverdien av prosjektet.
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan

Syklus

Det utarbeides en årlig oversikt over antall utenlandske søkere til både
utvekslingsstudier og ordinære studieprogram, samt antall interne studenter som
søker utvekslingsopphold. Oversikten skal inkludere antall ordinære utenlandske
studenter på NMH, student- og lærermobilitet fordelt på studieprogram/fagområde,
internasjonale samarbeidsavtaler og nettverk, samt andre internasjonale prosjekter.
Dette sammenstilles som en sak til orientering for studieutvalget. Oversikten inngår
som del i den 4.årige evalueringen av internasjonal virksomhet.
En årlig evaluering av utvekslingsoppholdet fra både utreisende og innreisende
utvekslingsstudenter gjennomføres. Inngår i den 4.årige evalueringen av
internasjonal virksomhet.

Årlig
orienterin
gssak

Hvert 4. år gjøres en helhetlig vurdering av Musikkhøgskolens internasjonale
utdanningsaktivitet. I denne skal det rapporteres på NMHs internasjonale strategi.
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Vedtakso
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4. Studiegjennomføring
NMH skal legge til rette for at studentene skal kunne gjennomføre studiene på normert tid med
et godt læringsutbytte. En stadig bevisstgjøring hos studenter og faglig ansatte om
konsekvenser av sviktende studiegjennomføring er viktig for NMH som institusjon. Samtidig
må det tas hensyn til at mange studenter skal ut i et yrkesliv som er preget av stor grad av
frilansvirksomhet, og at mange av den grunn trenger en mer gradvis overgang mellom studier
og arbeidsliv for å klare å bygge seg en karriere. Oversikter over studentenes
studiegjennomføring og evaluering av eksamen og emner er viktige for å følge med på
utviklingen og for å kunne iverksette eventuelle tiltak.
NMH skal hvert 4. år vurdere utviklingen i studenttall, studiepoengproduksjon,
studiegjennomføring og vurderingsresultater. Oversikter over studiegjennomføring på
programnivå skal inngå som en del av samlerapporten i forbindelse med evaluering av
studieprogram (jf. 2.4). Overordnede årlige nøkkeltall på studiegjennomføring inngår som del
av kvalitetssystemets årsrapport.
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan
Utarbeide en oversikt over studenttall fordelt pr instrument, studium og kjønn,
samt avlagte studiepoeng og antall uteksaminerte kandidater. Fordeling på
instrument og studium skal sammenstilles med gjeldende
studiedimensjoneringsplan. Tall på programnivå inngår også i programevaluering
og overordnede institusjonstall inngår som en del av årsrapporten. Gjennomføre
kartlegging av avvik fra normert studieprogresjon samt årsaker til avvik for alle
aktive kull, med utgangspunkt i antall som startet studiet.
Oversikt over fordeling av karakterer fordelt pr studienivå og emne der det er
hensiktsmessig. Dette brukes aktivt for å avdekke årsaker til eventuell manglende
studiegjennomføring og til oppfølging av emner med høy strykprosent.
Rapport om studiegjennomføring sammenfattes av det årlige innhentede
datamateriale med en vurdering og forslag til tiltak som behandles i SU
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Syklus
Årlig

Vedtaksorgan

Hvert 4.år

SU

5. Fagpersonalets kompetanse
Sterke fagmiljøer er avgjørende for utviklingen av NMHs utdanningskvalitet. Kvaliteten til den
enkelte lærer tiltrekker gode studenter, og samspillet og bredden i fagmiljøene skaper gode
studietilbud og faglig innovasjon. Fagmiljøet tilknyttet de ulike studieprogrammene skal til
enhver tid oppfylle krav i § 2-3 i studietilsynsforskriften.
Oversikt over det faglige personalets sammensetning skal til enhver tid være tilgjengelig og
oppdatert. I sammenheng med planlagt studieaktivitet skal det gjøres en samlet vurdering av
eventuelle rekrutterings-, utviklings- og endringsbehov.
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan
Fagpersonalets kompetanse og sammensetning på
programnivå dokumenteres og evalueres i henhold
til krav i studietilsynsforskrift i forbindelse med
programevaluering hvert 4. år (pkt. 2.4).
Vurderingen skal også bygge på fordeling av ansatte
på ulike fagområder, kjønn og aldersspredning.
Alle fagseksjonsledere gjennomfører
utviklingssamtaler med sine ansatte, der samtaler
rundt behov for personlig kompetanseutvikling
inngår som tema.
En faglig stillingsplan med oversikt over utvikling,
bl.a. mht. opprykk, nytilsetting, andelen nytilsatte
med bakgrunn fra NMHs doktorgradsprogram og det
kunstneriske stipendprogrammet, fratreden og FOUressurser. oppdateres og behandles i styret hvert
4.år.
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Syklus
Hvert 4. år etter
rulleringsplan

Vedtaksorgan
SU

Årlig
Hvert 4. år

Styret

6. Læringsmiljø og studentmedvirkning
NMH skal bruke faglig og pedagogisk kompetanse til å skape gode læringsmiljøer, utvikle gode
læringsformer og sikre høyt læringsutbytte. Studentenes medvirkning er avgjørende for å nå
dette målet. Dette krever at studentene opplever at de har en reell mulighet til å påvirke sin
studiesituasjon, og at de opplever å bli hørt i sitt engasjement.

6.1. Evaluering av læringsmiljø

Musikkhøgskolens interne læringsmiljøundersøkelse gjennomføres blant alle høgskolens
studenter hvert 4. år med mulighet for hyppigere gjennomføringer dersom andre evalueringer
skulle avdekke utfordringer ved læringsmiljøet. Årlig gjennomfører NOKUT
Studiebarometeret- en nasjonal undersøkelse der studenter blir bedt om å vurdere
studieprogrammet sitt og læringsmiljøet ved læringsinstitusjonen. Hvert 4. år gjennomføres
også studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i regi av studentsamskipnadene i
Norge. Til sammen gir disse tre undersøkelsene et godt innblikk i studentenes evaluering av
læringsmiljøet ved NMH. Det skal i tillegg gjennomføres en årlig evaluering av studiestart til
intern bruk og orientering til SU. Hensikten med evaluering av oppstartsuken er å fange opp
signaler fra studentene om deres første møte med NMH som studenter. Hvert 4. år utarbeides
det en rapport som tar for seg hele førsteåret til NMHs nye studenter der evalueringene og
vurderinger av oppstartsukene inngår. Videre skal NMHs ledelse legge til rette for
studentmedvirkning i alle sentrale organer og en tett kontakt mellom ledelsen og
studentutvalget. En vurdering av studentenes reelle medvirkning skal gjøres årlig. Studie- og
FoU-seksjonen fungerer som organisatorisk og administrativ støtte for studentutvalget, og
kvalitetskoordinator og studentutvalget har jevnlig kontakt.
Arbeidsoppgaver og behandlingsplan
Alle førsteårsstudenter evaluerer oppstartuken med fokus på innhold, form, praktisk
gjennomføring og faglig og sosialt utbytte samt deres møte med administrasjonen. Den
praktiske gjennomføringen og informasjonsrutinene av studiestart evalueres internt i
administrasjonen. Studentenes og administrasjonens tilbakemeldinger sammenfattes til en
rapport som sendes til orientering til studieutvalget.

Syklus
Årlig

SU gjør en evaluering av resultatene fra SHoT-undersøkelsen når disse foreligger og
oversender LMU aktuelle problemstillinger.

Når
resultater
foreligger
Årlig

Det gjennomføres månedlige kontaktmøter mellom studentutvalget og NMHs ledelse. En
vurdering av arbeidet innlemmes i rapport om læringsmiljø.

Månedlig

Det arrangeres årlig seminar for studenttillitsvalgte med mål om å heve deres kompetanse
og inspirere til økt innsats. En vurdering av arbeidet innlemmes i rapport om læringsmiljø.
Det gjennomføres en årlig undersøkelse blant studentrepresentanter i ulike verv på
høgskolen der de blir bedt om å evaluere sine erfaringer fra arbeidet i utvalgene, med vekt
på innflytelse, relevans, hvordan de opplever at egen kompetanse strekker til og
utfordringer knyttet til studentmedvirkningen og studentdemokratiet ved NMH. Hvert 4.
år sammenfattes evalueringene og inngår i rapport om læringsmiljø.
Hvert 4. år gjennomføres en studentevaluering av læringsmiljøet der studentene blir bedt
om å evaluere egen tidsbruk på studier og arbeid, NMHs informasjons- og
servicefunksjoner og det fysiske og psykiske læringsmiljøet ved NMH. Resultater fra
årsrapportene fra LMU og biblioteket, evaluering av studiestart og studentmedvirkning
inngår i rapporten. Rapporten behandles i SUT og LMU før den behandles i styret.
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gan
SUorientering
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Årlig

Hvert 4. år

Styret

6.2.

Avvikssystem

Avvikssystemet er et supplement til pkt 2.4. intern evaluering av studieprogram samt pkt. 6.1
evaluering av læringsmiljø. Avvikssystemet er nettbasert, og studentene kan melde inn små
eller store saker som de ikke ønsker å ta opp muntlig med sin lærer eller med sin
studentkontakt. Studentene skal ha anledning til å gi fortløpende tilbakemeldinger på
eventuelle avvik i saker som gjelder studiekvalitet og læringsmiljø, og dette gjøres gjennom
Musikkhøgskolens avvikssystem. Det er melderen som definerer hva et avvik i studiekvalitet
eller læringsmiljø er, ikke institusjonen. Antall avviksmeldinger og generell tematikk for disse
rapporteres til styret i kvalitetssystemets årsrapport.
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7. Årsrapport om det systematiske kvalitetsarbeidet
Studie- og FoU-sjef og kvalitetskoordinator utarbeider årlig en rapport til styret med sentrale
funn og aktiviteter fra det systematiske kvalitetsarbeidet. Rapporten skal inneholde viktige
nøkkeltall for studentopptak og studiegjennomføring, samt en oppsummering av rapportene
fra studieledere om arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet i sine
studieprogrammer. En rapportering på sentrale områder knyttet til bibliotekets årlige
virksomhet inkluderes i rapporten. Årsrapporten skal gi innsikt i utviklingen på de felt
kvalitetssystemet dekker. Hvert 4. år skal forslag til ny strategi for systematisk kvalitetsarbeid
behandles sammen med årsrapporten i styret, samt revidering av systembeskrivelsen ved
behov.
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