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1. INNLEDNING  
Politihøgskolens kvalitetsrapport dokumenterer det systematiske og målbevisste arbeidet med å 
styrke kvaliteten i alle utdanningene, i den hensikt å sikre nødvendig kvalitet i alle studietilbud. I 
denne rapporten vektlegges evalueringer og vurderinger innenfor de ulike kvalitetsområdene fra 
studenter, ansatte, ledere og eksterne aktører. 

Kvalitetsarbeidet skal både identifisere og imøtekomme områder for forbedring, og identifisere og 
synliggjøre god praksis og tiltak/arbeid som har bidratt til kvalitetsutvikling. Kvalitetsarbeidet ved 
Politihøgskolen (PHS) reguleres av en rekke bestemmelser i lov og forskrifter. For det første kravet i 
Lov om universiteter og høyskoler, § 1-6: «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende 
internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. 
Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring». Videre stiller Studiekvalitetsforskriften 
krav om at kvalitetsarbeidet skal inngå i institusjonenes drift1, og regulerer videre NOKUT’s 
tilsynsvirksomhet overfor institusjonene i sektoren. Studietilsynsforskriften kap. 4 tydeliggjør kravet 
til systematikk i kvalitetsarbeidet og danner grunnlaget for PHS’ kvalitetssystem.  

Kvalitetssystemet er således en operasjonalisering av de krav som settes til utdanningenes kvalitet i 
Studietilsynsforskriftens Kap. 2., og ved PHS har man valgt å definere ulike kvalitetsområder som til 
sammen dekker kravene i lov og forskrifter.  

Resultatene fra kvalitetsarbeidet utgjør det sentrale kunnskapsgrunnlaget, både for å bestemme og 
prioritere de kvalitetsmål avdelingene og PHS skal ha kommende studieår, samt prioritere og velge ut 
øvrige virksomhetsmål for PHS. Organisering av kvalitetsarbeidet, rapporteringssyklusen og rutiner 
for medvirkning gir medarbeiderne ved PHS en sentral rolle i å bestemme hvilke tema og 
problemstillinger som skal løftes frem i kvalitetsarbeidet, og dermed hvilke mål og prosesser 
avdelingene og høgskolen skal arbeide med påfølgende studieår. 

Rapportens grunnlag 

Kvalitetsrapporten er basert på:  
• Utdanningsavdelingenes kvalitetsrapporter 

Kvalitetsrapport for bachelor i politiutdanning, mastergradsprogrammene2 samt for etter- og 
videreutdanningene som er gjennomført i rapporteringsperioden.  

• Studieavdelingens kvalitetsrapport 
• Kvalitetsrapport fra avdeling for strategi og virksomhetsstyring 
• Rapport fra Læringsmiljøutvalget studieåret 2019–2020 
• Rapport fra Fagutvalget i BA studieåret 2019–2020 

Foreslått nytt kvalitetssystem – pilot 2018–2019 

Årets kvalitetsrapport bærer preg av at det i studieåret 2018 – 2019 er arbeidet med utvikling av et 
nytt kvalitetssystem ved PHS. Dette innebærer substansielle endringer, i.e. de ulike 
kvalitetsområdene har delvis fått endrede og nye definisjoner. Kvalitetsområdene vil defineres på en 

                                                           
1 Studiekvalitetsforskriftens § 2-1 

2 PHS tilbyr Mastergradsprogram i politivitenskap (120 stp.) og etterforskning (90 stp.). PHS har også master i politiledelse i sin portefølje 
som ikke er gjennomført i rapporteringsperioden. Videre samarbeides det med NTNU om erfaringsbasert master i Digital forensics and 
cybercrime investigation som ikke inngår i rapporteringen.  
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slik måte at de i sterkere grad er knyttet opp mot kravene til studietilbud i Studietilsynsforskriften. 
Det er utarbeidet kvalitetsindikatorer til hvert enkelt kvalitetsområde for å tydeliggjøre 
kvalitetskravene, og det er sett hen både til UH-loven, til Studiekvalitetsforskriften og til 
Studietilsynsforskriften i utarbeidelsen av disse.  

En av de konkrete endringene i nytt kvalitetssystem er innføringen av et nytt kvalitetsområde; 
Styringskvalitet. Dette kvalitetsområdet omfatter høgskolens ordninger for å styre og utvikle 
kvalitetsarbeidet i virksomheten og er et direkte svar på Studietilsynsforskriftens Kap. 4, § 4-1 (3): 
«Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller 
kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 
3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift». 

Overgangen til nytt kvalitetssystem innebærer også endringer i rapporteringsrutinene. Som en pilot 
har Bacheloravdelingene prøvd ut en ny digitaliserte rapporteringsrutine for rapportering både på 
emne og programnivå allerede fra studieåret 2018–2019. Resultatene av rapporteringen fra 
studiestedene Oslo, Bodø og Stavern, er for første gang samlet i én rapport for studieprogrammet 
Bachelor - Politiutdanning. Den digitaliserte rapporteringen ligger tett opp til kravende i forskriften, 
og skiller seg noe fra gjeldende rapporteringsmal.  

For avdelingene for øvrig (EVU, SA, STA, Forskning) rapporteres det fremdeles etter gjeldende 
rapporteringsmal. Disse ulike rapporteringsrutinene medfører noen ekstra utfordringer i det 
institusjonsrapporten skal samle de ulike innspillene.    

Studiebarometeret 

Bachelorutdanningen utgjør grunnkompetansen til politiet og skaper et felles utgangspunkt for 
kunnskap, ferdigheter og holdninger. Den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret sendes 
hvert år ut til 60.000 studenter ved norske høyskoler og universiteter, og spør studenter om deres 
oppfatninger om kvalitet i studieprogrammet de går på. Studieprogrammet Bachelor – 
Politiutdanning skårer historisk sett høyt i denne undersøkelsen.  

 
 Studentenes totale tilfredshet med studieprogrammet  

  

På spørsmål om studentenes totale tilfredshet med studieprogrammet får politiutdanningen et 

gjennomsnittsskår på 4,6. Studiestedene Bodø og Stavern skårer noe høyere enn Oslo. Sistnevnte har 

flere studenter enn Bodø og Stavern, og er dermed et større studiested som ikke kan tilby den 

samme oversiktlighet og nærhet til fagmiljø som de mindre studiestedene kan.    
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For å få en oversikt over studentenes tilfredshet gjennom hele studieløpet er samme 

spørsmålsformulering gjentatt i den avsluttende evalueringen av henholdsvis praksisstudiet B2 og 

avsluttende studieår B3. I den avsluttende B2-evalueringen gir B2-studentene studieprogrammet en 

gjennomsnittskår på 4,5, altså en svak nedadgående tendens fra Studiebarometeret.   

 

I den avsluttende evalueringen for siste studieår ser vi en endring fra B2. Studentenes besvarelse gir 

en gjennomsnittsskår på 3,7 på total tilfredshet med studieprogrammet. Dette kan skyldes en ren 

studietretthet. En annen forklaring kan være politistudentenes opplevelse av usikkerhet knyttet 

til mulighet for jobb etter endt utdanning. Vi vet at jobbsituasjonen preger studentene i siste 

studieår, og får innvirkning på deres studiemiljø. Det er vanskelig for Politihøgskolen og få gjort noe 

med de ytre rammebetingelsene knyttet til jobb i Politiet etter endt utdanning. Det settes dog et 

betydelig fokus på å jobbe spesielt med psykososiale læringsmiljø i siste studieår. Dette vil bli 

ytterligere belyst i kapittelet om Rammekvalitet og studentenes læringsmiljø.   

Også masterstudentene ved PHS er invitert til å delta i Studiebarometeret, men pga lav svarprosent 

fremkommer ikke tallene derfra.  

Rapportens oppbygging 

I kapittel 2 presenteres rammene for kvalitetsarbeidet ved PHS.  

I kapittel 3 presenteres status for de ulike kvalitetsområdene samt kvalitetsmålene i 
rapporteringsperioden. Disse presenteres adskilt, da de aggregeres noe ulikt. Dette medfører noe 
tematisk gjentakelse. De foreslåtte endringene i kvalitetssystemet og kvalitetsområdene er også 
synlig i dette kapittelet. I kommende periode vil disse kalibreres, og en felles struktur for 
rapportering etableres. Innenfor hvert av kvalitetsområdene identifiseres svakheter eller utfordringer 
knyttet til funn i rapporteringen. Disse adresseres i den videre handlingsplanen for kvalitetsarbeidet.                      

I kapittel 4 presenteres en handlingsplan for kvalitetsarbeidet studieåret 2019–2020.  

For statistikk og tallmateriale fra studieåret vises det til avdelingsrapportene samt opptaksrapporten 
for studieåret 2018–2019.  
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2. RAMMER FOR KVALITETSARBEIDET 2018–2019 
Politihøgskolens kvalitetssystem er forankret i UH-loven, Studiekvalitetsforskriften og 
Studietilsynsforskriften. I dette kapittelet presenteres øvrige rammer for PHS’ kvalitetsarbeid med 
særskilt fokus på endringer i rapporteringsperioden. 

2.1. Ytre rammer for kvalitetsarbeidet  

Politihøgskolens virksomhet og utdanningstilbud påvirkes av samfunns- og kriminalitetsutviklingen, 
endringer og reformer i politiet og universitets- og høgskolesektoren samt ny kunnskap/forskning 
innen relevante fagområder. PHS kvalitetsarbeid påvirkes også av føringer og styringssignaler fra 
justissektoren og universitets- og høgskolesektoren.  

2.1.1 Justissektoren  

Helhetlig grenseforvaltning - utlendingsrett 
Som en del av Norges forpliktende samarbeid med EU, er Schengenavtalen en omfattende og viktig 
tilknytningsavtale for politiet. EU foretar jevnlige «Schengenevalueringer» for å sikre at regelverket 
blir gjennomført riktig i nasjonal rett, og for Norges vedkommende fant dette sist sted i 2017. Denne 
konkluderer med at “The Norwegian border management concept fulfills the conditions of the 
Schengen acquis in the field of management of the external border in a fragmented way”. Når det 
gjelder opplæring og kompetanse, konkluderer evalueringen med at norsk politi er «non complient» 
innen helhetlig grenseforvaltning. Det vil i kommende rapporteringsperiode iverksettes et arbeid for 
gjennomgang og etablering av en modell for opplæringstilbud innen helhetlig grenseforvaltning og 
utlendingsrett, herunder forvaltning, jf styrevedtak 5.6.2019. 

Fagforvaltning - straffesak 

Som følge av Nærpolitireformen og ny politistruktur, har POD nå etablert et nasjonalt 
fagforvaltningsapparat innenfor straffesaksområdet. Enheten Nasjonal fagkoordinator – straffesak, 
er en del av dette forvaltnings- og utviklingsapparatet, forankret i tiltak 1 i Handlingsplan for løft av 
etterforskningsfeltet. PHS har det administrative ansvaret for drift av enheten Nasjonal 
fagkoordinator og POD det faglige ansvaret, for å sikre etterspurte leveranser til Politi- og 
lensmannsetaten. Nasjonal fagkoordinator er en koordinerende enhet, men har også en viktig 
oppgave i å samle og systematisere kunnskapsgrunnlag – for å sikre en kunnskapsbasert, enhetlig og 
styrt videreutvikling av etterforskningsfeltet. 

Ny Programplan Bachelor - politiutdanning 

Rammeplan for Bachelor – Politiutdanning ble utviklet studieåret 2016–2017 og godkjent av Justis- 
og beredskapsdepartementet 11.7.2018. Som en oppfølging av dette arbeidet, ble studieåret 2018 – 
2019 benyttet til utviklingen av en ny programplan for Bachelor – Politiutdanning med virkning fra og 
med studiestart 2019.  

RNB 2018 – Nedtrekk av studenter/Nedleggelse av BA-studiested Kongsvinger  

Som en konsekvens av RNB 2018, ble bachelorutdanningen ved studiested Kongsvinger nedlagt 
studieåret 2018 – 2019. I samarbeid med bacheloravdelingene (BA) og Avdeling for etter- og 
videreutdanning (EVU) ivaretok Avdeling for strategi og virksomhetsstyring de personalmessige og 
budsjettmessige forhold for å gi de berørte ansatte nye arbeidsoppgaver innenfor organisasjonen. 
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Søkning til etter- og videreutdanninger ved PHS 

EVU har fremdeles en høy oversøkning på en stor del av sine utdanninger. Utviklingen over tid viser 
blant annet at det er en nær dobling av innstilte søkere de siste fem årene. Innstilte søkere har økt 
med 39 prosent de siste to årene, og antall studenter er nær doblet de siste fem årene. Årsaken til 
økingen er i hovedsak det store antallet nyutdannede fra bachelorutdanningen de siste ti årene 
(nesten 7000), at man har klart å tilrettelegge for flere lokale gjennomføringer (innenfor rammene av 
nasjonale krav og føringer), at flere utdanninger er på oppdrag fra og finansiert av POD, samt at flere 
utdanninger er nettbaserte. Flere gjennomføringer av korte utdanninger gir både større opptaks- og 
produksjonstall. Ellers forklares økningen med naturlige variasjoner, som handler om hvilke 
utdanninger som gjennomføres fra år til år.  

Hvilke utdanninger som skal gjennomføres, avhenger og besluttes på bakgrunn av langt flere faktorer 
enn oversøking. De økonomiske rammene tillater ikke at utdanninger kan tilbys i tråd med behovene 
i distrikter og særorgan. Flere distrikter opplever det som en utfordring at PHS ikke tilbyr flere 
studieplasser.  

2.1.2 Universitets- og høgskolesektoren 

Studentombudsordning 

Som en konsekvens av en endring i Lov om Universitet og høgskoler, er det nå vedtatt at alle 
studenter ved norske utdanningsinstitusjoner skal ha tilgang til et studentombud3. PHS tok initiativ 
overfor et stort antall utdanningsinstitusjoner i sektoren med studiesteder i Oslo-området, i den 
hensikt å etablere en felles ordning. Initiativet har bidratt til en forpliktende avtale mellom 6 
institusjoner, som er i forhandlinger med Universitetet i Oslo om å ansette en person i en 
studentombudsfunksjon. 

Ombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon og kan ikke instrueres 
i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.4 

Meritteringsordning 

Stortingsmelding Kultur for kvalitet (Meld. St. 16 (2016-2017) påla universitets- og høgskolesektoren 
å utvikle «pedagogiske meritteringssystemer for å stimulere til økt undervisningsinnsats og for å 
belønne viktig utviklingsarbeid». Kravet ble utdypet i et brev fra Kunnskapsdepartementet, datert 23. 
juni 2017.  

Som en konsekvens av føringene ble det nedsatt en arbeidsgruppe som, i et samarbeide med 
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, utviklet en modell for en meritteringsordning. 
Rapporten fra arbeidsgruppen ble presentert i styret for Politihøgskolen 2.4.2019 og det ble vedtatt å 
etablere en felles meritteringsordning for fremragende undervisning som en samarbeidsordning 
mellom Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og Politihøgskolen basert på 
arbeidsgruppens forslag. Ordningen etableres som en pilot med en tidsramme på to år, som skal 

                                                           
1 LOV-2019-06-21-61 

2 LOV-2005-04-01-15 § 4-17 (2). 
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sikre utvikling av felles kriterier og hensiktsmessige administrative rutiner og retningslinjer, en 
gjennomføring av en søkeprosess, samt tildeling. Etter to år skal meritteringsordningen evalueres. 
Evalueringen skal forelegges Politihøgskolens styre før etablering av permanent ordning5. 

2.2. Indre rammer for kvalitetsarbeidet 

Kvalitetsutvikling, virksomhetsplanlegging og oppfølging av vedtatte mål har også dette studieåret 
vært jevnlige tema i kommunikasjonen med de som har delansvar for måloppnåelse ved 
Politihøgskolen.  

Strategi 2017–2021  

PHS sin strategi for 2017–2021 skal, sammen med resultatene av det systematiske kvalitetsarbeidet, 
gi retning for arbeidet. Gjennom strategien ønsker man å sikre langsiktig virksomhetsplanlegging. Det 
legges til rette for at ledere og medarbeidere bidrar i operasjonalisering av ulike strategiske mål.    

Digitaliseringsstrategi ved Politihøgskolen  

En sentral målsetting for studieåret 2018–2019 har vært å utvikle en overordnet 
digitaliseringsstrategi for PHS. Arbeidet har involvert flere avdelinger og har stått høyt på 
prioriteringslisten. Det er etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe, som skal levere utkast til 
strategi ultimo november 2019.  

Nye utvalg ved Politihøgskolen 

For å styrke kvalitetsarbeidet er det etablert to nye utvalg; Utdanningsutvalget og Kvalitetsutvalget. 
Disse omhandles ytterligere under kvalitetsområdet «Styringskvalitet».   

                                                           
3 Sak 16/2019 Meritteringsordning for KRUS og PHS 
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3. RESULTATER OG VURDERINGER AV KVALITETSARBEIDET 2018–2019 
I dette kapittelet rapporteres det på de ulike kvalitetsområdene fra kvalitetssystemet. I hvert 
underkapittel redegjøres det for hvordan man innenfor kvalitetsområdet svarer ut kravene i 
forskriften innenfor de ulike utdanningene ved institusjonen. I rapporten vises det til både gjeldende 
og foreslåtte kvalitetsområder da utdanningsavdelingene har rapportert ulikt, se innledningen. 
Deretter beskrives de ulike tiltakene i rapporteringsperioden og hvordan disse er svart ut i de ulike 
utdanningene.  

Avdelingsrapportene har fulgt opp både avdelingenes mål og tiltak samt mål formulert sentralt for 
PHS. Det henvises til avdelingsrapportene for ytterligere beskrivelse og drøfting av avdelingenes 
tiltak. 
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3.1. Styringskvalitet 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Styringskvalitet omhandler høgskolens ordninger for å styre og 
utvikle kvalitetsarbeidet i virksomheten.) 

3.1.1. Status for styringskvalitet 

Periodiske evalueringer 

PHS gjennomfører jevnlig evalueringer av sine utdanninger. Det savnes imidlertid et system for 
periodiske evalueringer med ekstern representasjon av studieprogrammene på bachelor- og 
masternivå, slik dette kreves i Studiekvalitetsforskriftens § 2-1.  

For etter- og videreutdanningsporteføljen er dette ivaretatt av retningslinjer for revisjon av studier.  

Utvalg i kvalitetsarbeidet 

Følgende utvalg skal bidra til å styrke og utvikle kvalitetsarbeidet i virksomheten: 

Læringsmiljøutvalg 

PHS læringsmiljøutvalg (LMU) er forankret i § 4-3 i Lov om universiteter og høyskoler og har som 
hovedoppgavene å ivareta studentenes studiemiljø og velferd. Dette er viktige faktorer for å fremme 
god læring og faglig utvikling. 

FoU-utvalg 

FoU-utvalget er et rådgivende utvalg for rektor i saker som gjelder FoU-arbeid ved høgskolen. FoU-
utvalget skal: 

• Stimulere til økt FoU i utdanningsavdelingene, herunder oppdragsvirksomhet, 
forskningspublisering og formidling, samt samarbeid og koordinering på tvers av institutter 
og avdelinger 

• I samarbeid med avdelingsledere for forskning og utdanning bidra aktivt til etablering av 
arenaer og nettverk for faglig utvikling og fremlegg av pågående arbeid 

• I samarbeid med avdelingsledere for forskning og utdanning stimulere og støtte at det 
dannes avdelingsovergripende forskergrupper rundt spesifikke tema av relevans for 
høgskolens faglige satsningsområder 

• Behandle alle søknader om FoU-ressurs iht pkt 4 i retningslinjen 

Dette er et foreslått nytt kvalitetsområde i PHS sitt kvalitetssystem og har til hensikt å ivareta: 

o Studietilsynsforskriftens § 2-3 (3) Studietilbudet skal ha en faglig ledelse med et 
definert ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studiet 

o Studietilsynsforskriftens § 4-1 (1-6) Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet.  
o Studiekvalitetsforskriftens § 2-1 (2) Institusjonene skal gjennomføre periodiske 

evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, 
studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i 
evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige. 
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Utdanningsutvalg 

I styremøtet 2.4.2019 ble det vedtatt å etablere et Utdanningsutvalg ved Politihøgskolen. 
Utdanningsutvalget ledes av ass. rektor og har medlemmer fra skolens ledelse, fagmiljøer og 
studenter.  

Utdanningsutvalget rapporterer årlig til høgskolestyret og har følgende oppgaver:  
• Sikre at studieplaner, emneplaner og programplaner av en størrelse på t.o.m. 30 stp. er i 

overensstemmelse med kravene i studietilsynsforksriftens kap. 2 
• Være saksforberedende organ for styret ved utvikling av større studieplaner (over 30 stp)  
•  Utvalget kan i tillegg tildeles andre oppgaver. 

 

Kvalitetsutvalg  

Kvalitetsutvalget er nedsatt av rektor gjennom mandat av 15.10.2019 og har følgende oppgaver:  
• Utarbeide Politihøgskolens årlige kvalitetsrapport 
• Identifisere pedagogiske utfordringer for institusjonen  
• Gi rektoratet råd knyttet til kvalitet i utdanning 
• Følge opp og videreutvikle Politihøgskolens kvalitetssystem  
• Gi innspill i relevante høringssaker 

Kvalitetsutvalget erstatter den tidligere «Rådgivergruppen», ledes av seniorrådgiver i rektors stab, og 
har medlemmer som fyller strategiske og pedagogiske roller i utdanningsavdelingene og 
studieavdelingen.  

 

3.1.2 Studentenes mulighet til medvirkning 

 

 

 

UH-loven § 1-6 Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for 
kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer 
skal inngå i systemet for kvalitetssikring. 

Studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) Institusjoner skal gjennomføre periodiske evalueringer av 
studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- og samfunnsliv, studenter og eksternt 
sakkyndige, som er relevante for studietilbudene, skal bidra i evalueringene. 
Evalueringsresultatene skal være offentlige.  

Studietilsynsforskriften § 4-1 (2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og 
ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en 
kvalitetskultur blant ansatte og studenter. 
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Som bildet fra Studiebarometeret viser så opplever studentene i bachelorprogrammet at de i stor
grad har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet. Ulike studenter kan ha
ulike innspill og det kan være gode grunner til at eventuelle innspill ikke innfris. Inntrykket er dog at
studentene gir utrykk for at det er et klima for å gi tilbakemeldinger.

3.1.2. Videre kvalitetsarbeid

Videreutvikling og revisjon av kvalitetsarbeidet for å sikre et systematisk kvalitetsarbeid i tråd med
nasjonale standarder og kriterier, settes inn i handlingsplanen for studieåret 2019–2020.

Som påpekt over mangler både studieprogrammet Bachelor – Politiutdanning og
masterprogrammene et system for periodisk evaluering med ekstern representasjon. Dette vil være
et tiltak som settes inn i handlingsplanen for studieåret 2019–2020.



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 12 

 

3.2. Inntakskvalitet 

(Inntakskvalitet omhandler kvaliteten på søkere og studenter tatt opp ved utdanningene.) 

(Foreslås ingen endring i definisjonen) 

3.2.1. Status for inntakskvalitet i utdanningstilbudene 

BA-opptaket 

Opptaket til Bachelor – Politiutdanning preges fremdeles av store søkertall, og rekordhøy 
poenggrense for opptak ved alle studiesteder.  

Figuren nedenfor beskriver utviklingen av poenggrensene for hovedopptaket fra 2012 til 2019. Til 
tross for en liten nedgang i antall søkere økte poenggrensen i år ved samtlige studiesteder, og er 
historisk høye. Oslo er fremdeles studiestedet med høyest poenggrense, og endte med en 
poenggrense på 51,1 poeng i årets hovedopptak. 

 

Poenggrenser i hovedopptaket 2012 - 2019 

 

 

Andelen kvinnelige søkere var rekordhøy ved opptaket 2019, av de kvalifiserte søkerne var det 48,1 
% kvinner. Etter ferdig opptak utgjør kvinnene mer enn halvparten av studentmassen; 50,5 %. Dette 
viser at kvinnene i større grad har høyere konkurransepoeng enn de mannlige søkerne.  

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oslo 47,5 47,6 48,4 49,7 50,2 50,1 50,5 51,1
Stavern 42,9 45,4 46,4 47,4 48,2 49,0 49,8 50,0
Bodø 40,8 41,5 44,2 45,2 46,7 47,5 49,1 49,2
Kongsvinger 42,3 43,5 45,0 46,0 47,4 47,9
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Kvinneandel pr. studiested 2019 

Avdeling/studiested Kvinneandel 

Oslo 51,7 % 

Stavern 51,8 % 

Bodø 47,3 % 

Totalt 50,5 % 

 

Det har lenge vært en overordnet målsetting å drive «målrettet rekruttering av søkere med variert 
språklig og kulturell kompetanse». Målet om å øke andelen minoritetsstudenter er imidlertid ikke 
nådd. Til tross for rekrutteringsaktiviteter på samme nivå som tidligere år rettet mot denne gruppen, 
ser vi likevel at andelen førsteårsstudenter som oppgir at de har en eller begge foreldre fra 
opprinnelsesland utenfor Nord/VestEuropa6 går noe ned i år. 

Utvikling i andel nye studenter med innvandringsbakgrunn siste fem år 

 

 

Studieavdelingen, ved seksjon for opptak og rekruttering, utarbeider årlig en opptaksrapport der alle 
aspekter ved opptaksprosessen både til Bachelor, masterprogrammene samt studier og kurs ved EVU 
fremgår.  

 

EVU-opptaket 

Seksjon for opptak tok studieåret 2009–2010 i bruk FS (Felles studentsystem) for registrering og 
behandling av søkere, og forsøker å rendyrke FS som saksbehandlersystem. Fra og med studieåret 
2017–2018 ble en lokal opptaksmodul i FS tatt i bruk for å administrere og saksbehandle opptaket til 
EVU. Modulen vil gjøre det enklere med statistikkproduksjon. Samtlige søkere får nå fullverdig 
saksbehandling med hensyn til opptakskrav, der man tidligere bare behandlet innstilte søkere.  

                                                           
6 For nærmere definisjon, se Opptaksrapporten 
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Fra og med forrige studieår foreligger derfor statistikk over det totale søkertallet (inkludert ikke 
innstilte). Dette er av stor betydning for produksjonen av valid statistikk for søker- og studentdata. 
Med noen unntak7 er samtlige etter- og videreutdanninger implementert i den etablerte 
opptaksmodellen for EVU-opptaket. Årets statistikk inkluderer også oppdragsutdanninger, hvor det i 
tallmaterialet fins en studie- eller kursplan, som er godkjent av enten høgskolestyret eller rektor. 
Dette gir mulighet til mer systematisk kunnskap om søkere og studenter som tar etter- og 
videreutdanning, noe som kan gi nyttige bidrag til det videre kvalitetsarbeidet. Generelt for EVU-
opptaket gjelder at antall søkere har økt svært mye de siste årene. 

For ytterligere lesing henvises det til opptaksrapporten.  

3.2.2. Kvalitetsmål i rapporteringsperioden 

Politihøgskolen hadde to definerte mål for rapporteringsperioden: 

PRIORITERTE MÅL OG TILTAK 
2018–2019 

ANSVARLIG AVDELING MÅLOPPNÅELSE 

Gjennomføre 
anbudskonkurranse, og 
implementere nytt system for 
egnethetsvurdering gjeldende 
for bacheloropptaket fra og 
med 2019 

Studieavdelingen Nådd  

Øke kunnskapen om 
masterutdanningene ved PHS i 
politidistriktene 

Forskningsavdelingen, 
Studieavdelingen 

 Delvis nådd  

 

Gjennomføre anbudskonkurranse, og implementere nytt system for egnethetsvurdering gjeldende 
for bacheloropptaket fra og med 2019 

Politihøgskolen ønsker et enkelt og effektivt seleksjonsverktøy for opptaket til bachelorstudiene. 
Studieåret 2018–2019 ble det gjennomført en anbudskonkurranse der tre leverandører leverte et 
tilbud basert på de utarbeidede kravspesifikasjonene. Assessio ble ny leverandør, og utviklet et 
seleksjonsverktøy som ble implementert ved opptaket til bachelorstudiet i 2019.  

Øke kunnskapen om masterutdanningene ved PHS i politidistriktene  

Det er fremdeles behov for å øke kunnskap om mastertilbudene ved PHS i politidistriktene. 
Mastertilbudene gjøres kjent i etaten på samme måte som andre kurs- og studietilbud; 
politidistriktene mottar skriftlig utlysning av de eksisterende studietilbudene med frister, 
opptakskrav etc. med henvisning til PHS sine nettsider om ytterligere informasjon. 
Rekrutteringsaktiviteter utover dette er ikke gjennomført i rapporteringsperioden av ressurshensyn. 
Når målet likevel markeres som delvis nådd, er det fordi det også i denne rapporteringsperioden er 

                                                           
7 Grunnutdanning innsatspersonell kategori 3 samt utdanninger som er unntatt offentlighet, hvor identiteten til søkere og studenter må 
skjermes (Utdanning av innsatspersonell kategori 1 (Beredskapstroppen) og kategori 2 (Livvakt), Videreutdanning for avanserte 
informantbehandlere, videreutdanning for informantveiledere og grunnkurs i teknisk og taktisk spaning). 
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send ut brev til distriktene med orientering om opptakskrav og rangering ved opptak til PHS’ 
masterutdanninger. 

Antallet søkere til masterutdanningen sank noe for opptaket 2019, men det totale antall kvalifiserte 
søkere gikk opp.  Det var imidlertid en stor nedgang i antallet søkere som takket ja til studieplassen 
de ble tilbudt. Samtidig melder emneansvarlige om en høy motivasjon blant de studenter som startet 
på studiet, til tross for varierende grad av tilrettelegging fra arbeidsgivere. Det er ukjent hvorvidt de 
som takket nei er i eller utenfor etaten, men siden målgruppen for masterprogrammene er personer 
med politidanning eller ansettelse i etaten, og organer med tett samarbeid med politi- og 
lensmannsetaten, framhever avdelingsrapporten viktigheten av markedsføring for å gjøre studiene 
og kompetansen de gir bedre kjent i etaten.  

Det er etablert et samarbeid mellom kommunikasjonsenheten, forskningsavdelingen og seksjon for 
opptak og rekruttering der behovet for å utvikle en rekrutteringsstrategi for PHS’ masterutdanninger 
er identifisert. Dette arbeidet vil videreføres studieåret 2019–2020.  

3.2.3. Videre kvalitetsarbeid 

Som beskrevet over er det fremdeles behov for å utvikle en rekrutteringsstrategi for 
masterutdanningene. Dette vil være et tiltak i neste rapporteringsperiode som settes inn i 
handlingsplanen for studieåret 2019–2020. 
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3.3. Rammekvalitet 

(Kvaliteten på personalets kvalifikasjoner, ansattes arbeidsmiljø, bibliotektjenester og studentenes 
læringsmiljø. Kvaliteten på infrastruktur samt økonomiske og organisatoriske faktorer.) 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Rammekvalitet omhandler de tilgjengelige ressursene for 
gjennomføring av studiene. Fagmiljø, studentenes læringsmiljø og infrastruktur knyttet til 
studieprogrammet inngår i dette.) 

3.3.1. Status for rammekvalitet i utdanningstilbudene 

Fagmiljø 

Bachelor – Politiutdanning 

Fagmiljøet knyttet til bachelorutdanningen anses å være tilstrekkelig stort i forhold til antall 
studenter og studiets egenart, og har en sammensetning som dekker de fagfelt og emner som inngår 
i studieprogrammet.  

Det er imidlertid et behov for kontinuerlig faglig oppdatering innenfor fagfeltet Digital politiarbeid, et 
felt i hurtig endring. Det er fremdeles behov for at flere politioverbetjentene i undervisningsstillinger 
tar mastergrad, dette er særlig påpekt innenfor etterforskningsfeltetInnen fagfeltet forebyggende er 
det et behov for å øke kompetansen innen etterretning, og innen anvendelse av teknologi i 
forebyggende politiarbeid.  

Bachelor – Politiutdanning er ung som akademisk disiplin. Det er flere av fagområdene som inngår i 
studieprogrammet som delvis baserer sitt kunnskapsgrunnlag på erfaringer og praksiser i politiets 
profesjonsutøvelse. Dette gjenspeiles også i tabellen under som viser de fagansattes formelle 
kompetanse. 
  

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen definerer fagmiljø i høyere utdanning som 
«den gruppen av fagansatte (..) som bidrar til utdanningene, og dette omfatter både 
planlegging, gjennomføring og utvikling av studiene»1. 

Presiseringen er ment å inkludere personer med ulike typer bidrag inn i studietilbudet i tillegg 
til undervisning, veiledning eller annen tilrettelegging for læring. Dette kan for eksempel være 
forskning- og utviklingsarbeid, erfaringsoverføring fra praksisfeltet, praktisk undervisning eller 
pedagogisk og faglig utnyttelse av digital teknologi1. 

§ 2-3. (1) Krav til fagmiljø 

«Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter 
og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som 
dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.» 
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Stillingskategorier BA 
Professor/Dosent - 
Førsteamanuensis/Førstelektor 21 
Høgskolelektor 42 
Høgskolelektor i kvalifiseringsløp/phd-løp 6 
Politioverbetjent i kvalifiseringsløp/phd-løp 2 
Politioverbetjent med master 8 
Politioverbetjent i mastergradsløp 11 
Politioverbetjent u/master 38 
Totalt  119 

 

Det er et krav i studietilsynsforskriftens § 2-3 (4) om at minst 20 % av de fagansatte knyttet til 
studieprogrammet skal ha førstekompetanse. PHS rapporterer inn til DBH på institusjonsnivå, slik at 
her kan ikke tallene for bachelorprogrammet sees isolert.  

Det knytter seg noe usikkerhet til tallmaterialet pga ulike rapporteringsrutiner og 
rapporteringstidspunkt. I kommende rapporteringsperiode bør det etableres en felles 
rapporteringsrutine for fagmiljø tilknyttet utdanningstilbudene.  

Mastergradsprogram 

Alle emneansvarlige for emner gjennomført i rapporteringsperioden er på førstestillingsnivå. 
Kompetansen til de emneansvarlige dekker fagfelt og emner på en tilfredsstillende måte, og de 
deltar mye i undervisningen samtidig som eksterne fagpersoner med ekspertise på spesifikke 
fagområder innhentes ved behov.  

I henhold til studietilsynsforskriftens § 2-3 (4) skal «studietilbud på mastergradsnivå (…) 50 prosent 
av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 
prosent med professor- eller dosentkompetanse». Kravet om førstestillingskompetanse er oppfylt i 
rapporteringsperioden.  

Det er ikke utviklet rapporteringsrutiner for det samlede fagmiljøet knyttet til mastergradsprogram. I 
kommende rapporteringsperiode bør det etableres en felles rapporteringsrutine for fagmiljø 
tilknyttet utdanningstilbudene. 
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Utdanningene ved EVU 

Stillingskategorier, EVU 2017 2018 2019 
Professor/Dosent - 38 29 
Førsteamanuensis/Førstelektor 6 310 5 

2 
Pob/Høgskolelektor 
(hvorav 1 med førstestillingskompetanse) 

3 1 23,5 
10 20 

Pob/Høgskolelærer med mastergrad - 5 4 
Pob/Høgskolelærer uten mastergrad 23 21 25 
Pob/ instruktør uten mastergrad 22 25 28 
Totalt  64 80 87,5 

 

Avdelingen har til sammen fem fagansatte i førstestillinger, samt ytterligere en med 
førstestillingskompetanse, noe som er en reduksjon i andelen førstestillingskompetanse fra forrige 
rapporteringsår. 26,5 fagansatte (ikke medregnet de som har førstestillingskompetanse) har nå 
mastergrad, noe som er en økning fra forrige rapporteringsår. 

Avdelingen har ansatte med ulik kompetanse, formelt og reelt. Dette skaper et mangfold som er 
fruktbart, og ivaretar ulike perspektiver i profesjonsutdanningene. De ansattes kvalifikasjoner 
vurderes som svært gode i forhold til de oppgaver som skal gjennomføres. Dette bekreftes også ved 
at EVU jevnlig blir forespurt om å stille deltakere i ulike prosjekter, arbeidsgrupper, foredrag og 
konferanser både i Norge og utenlands. Dette bidrar til faglig legitimitet og involvering fra EVU og 
PHS i pågående prosesser, og gir også kompetanse til den enkelte ansatte, til EVU og PHS.  

De ulike fagfeltene representerer ulike tradisjoner, med ulik tilknytning til akademia. Utdanninger 
ved EVU er i stor grad erfarings- og profesjonsnære, men er like fullt basert på kunnskap som er 
frembragt i henhold til anerkjente vitenskapelige kriterier. På noen fagfelt er formalkompetansen 
ikke i henhold til nasjonale krav og føringer. Det er over tid lagt ned et betydelig arbeid for å heve 
formalkompetansen i avdelingen, noe som gjenspeiler seg i utviklingen av andelen ansatte i ulike 
stillingskategorier, samt ressurser brukt på FoU og ulike kvalifiseringsløp. 

Det knytter seg noe usikkerhet til tallmaterialet pga ulike rapporteringsrutiner og 
rapporteringstidspunkt. I kommende rapporteringsperiode bør det etableres en felles 
rapporteringsrutine for fagmiljø tilknyttet utdanningstilbudene. 

Utdanningsfaglig kompetanse 

                                                           
8 En ansatt fikk opprykk til professor 13.2.2018, men skiftet arbeidssted til Forskningsavdelingen. To professorer har vært ansatt i professor 
II-stillinger, 20 % hver. Den ene er nå ansatt i 50 % stilling.  

9 Hvorav en 20 % stilling. 

10 Hvorav en 20 % stilling. 

§ 2-3. (2) Krav til fagmiljø 

«Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.» 
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Bachelor – Politiutdanning 

Av det totale fagmiljøet tilknyttet Bachelor – Politiutdanning innehar 83 % av fagmiljøet nødvendig 
pedagogisk basiskompetanse. Det er et krav at fagansatte som ikke har denne kompetanse må 
gjennomføre pedagogisk basiskompetanse for politiutdannere eller tilsvarende innen to år etter 
tilsetting. Dette vil bli prioritert.  

Når det gjelder kompetanse i bruk av digital teknologi for å fremme læring, har ansvarlige studie- og 
avdelingsledere foretatt en subjektiv vurdering av hvorvidt fagmiljøet innehar denne kompetansen 
eller ei. Det kan se ut til i årets rapportering at det mangler en felles og omforent forståelse av hva en 
slik digital kompetanse innebærer og nettopp dette vil det bli satt fokus på i inneværende studieår.   

Mastergradsprogram 

De fleste av de emneansvarlige på masterutdanningen har pedagogisk basiskompetanse, men det 
digitale kompetansenivået har vært framhevet som en utfordring på avdelingen tidligere og er 
fortsatt ikke på et tilfredsstillende nivå. Dette bør bli vektlagt i kommende rapporteringsperiode. 
Førstekonsulent avlaster emneansvarlige på dette område, og dette fremheves derfor ikke som 
problematisk av de fagansatte i evalueringene. Det vurderes derfor som et område med 
forbedringspotensial, som kan effektivisere arbeidet på avdelingen og kontakten med studentene.  

Utdanningene ved EVU 

36 ansatte har pedagogisk basiskompetanse, og 37 ansatte har instruktørutdanning per 31.7.2019. 
Dermed har 73 av 83,5 ansatte pedagogisk kompetanse. Noen fagansatte har faglærerutdanning fra 
lærerhøgskoler. 

EVU har en ambisjon om å gi sine fagansatte god kompetanse i de ulike funksjoner og pedagogiske 
muligheter i Canvas, for å legge til rette for hensiktsmessig utnyttelse av denne plattformen i 
undervisnings- og læringsarbeid.  

Canvas benyttes i nær alle kurs- og studietilbud i EVU, og fagtilsattes kompetanse øker gjennom 
praktisering, deling og samarbeid. Det er imidlertid ikke lagt strukturert til rette for 
kompetanseutvikling på dette feltet, da den enkeltes behov har vært utgangspunkt i 
implementeringsperioden. Ansatte vurderes å ha tilstrekkelig kompetanse på Canvas til bruk i egne 
studier.  

Forskning og faglig utviklingsarbeid 

Ved Politihøgskolen gjennomføres forskning og faglig utviklingsarbeid både i utdanningsavdelingene 
og i Forskningsavdelingen. Forskningsavdelingen utgir hvert år en egen forskningsmelding som gir en 
oversikt over forskningsproduksjon og forskningsformidling. 

 

 

(5) «Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning (...) og faglig utviklingsarbeid og 
skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er 
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.» 
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Deltakelse i forskergrupper 
 Bodø Stavern Oslo 
Antall 
fagansatte 

 
26 

 
28 

P&S Metode O&B Etterfor. Forebygg 
10 4 26 21 5 

Antall 
fagansatte i 
forskergrupper 

 
7 

 
9 

 
7 

 
1 

 
7 

 
0 

 
2 

 

Fra alle studiesteder rapporteres det om god aktivitet knyttet til forsknings- og utviklingstid. For lokal 
ledelse er det imidlertid alltid spørsmål om hvordan styre ressursene i spennet mellom 
undervisningsaktiviteter, kvalifiseringsløp og FoU-arbeid. Femårsfristen for å gjennomføre FoU-
arbeid overholdes ikke ved alle studiesteder og må skjerpes inn. 

Det er aktivitet innenfor alle kunnskapsområdene på alle studiesteder, både enkeltprosjekter, 
digitaliseringsprosjekter, forskningsformidling og kvalifiseringsløp.  

Vi ser også eksempler på at studenter i bachelorprogrammet har deltatt i forskningsaktivitet i 
utdanningen. Som et eksempel har 13 studenter deltatt i forskningsdelen av prosjektet 
«Politihøgskolen 100 år». Dette har resultert i 9 bacheloroppgaver, både teoretiske og empiriske.  

Det vil imidlertid være viktig å få en bedre dokumentasjon av hvordan forsknings- og utviklingsarbeid 
knytter seg til studentenes læringsarbeid i senere rapporteringer.   

For detaljer knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid på det enkelte studiested, se kvalitetsrapporten 
fra Bacheloravdelingen.  

Mastergradsprogram 

Mastergradsprogrammene ved PHS forvaltes av Forskningsavdelingen. Avdelingens 
forskningsproduksjon og forskningsformidling rapporteres i forskingsmeldingen. 

Utdanningene ved EVU 

EVU bruker betydelige ressurser på kompetanseutvikling. Det arbeides målrettet for å rekruttere 
medarbeidere med høy formal- og realkompetanse, og legge til rette for at ansatte kan videreutvikle 
sin kompetanse.  

Arbeidet med å øke andelen fagansatte med både mastergrad og førstestillingskompetanse er et 
vedvarende og svært viktig mål hele institusjonen. Det gjelder både i forhold til å videreutvikle 
kvaliteten i utdanningene, og å oppfylle nasjonale krav til kompetanse i høyere utdanning. Økning av 
andelen med førstestillingskompetanse i avdelingen kan skje både ved å rekruttere nye 
medarbeidere, og videreutvikle kompetansen til de som allerede er ansatt ved avdelingen. Det 
vektlegges å gi støtte til FoU-prosjekter, som på sikt kan inngå i en vurdering av deres arbeider.  
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Læringsmiljø  

Bachelor – Politiutdanning 

Fysisk læringsmiljø 

Studentenes fysiske læringsmiljø ved både studiested Oslo og Bodø anses å være tilfredsstillende, 
selv om det begge steder i perioder rapporteres om dårlig inneklima. I Oslo er det ønskelig med flere 
rom til egenstudier, eksamensforberedelser og gruppediskusjoner.  

Ved studiestedet i Stavern har det gjennom flere år vært utfordringer med inneklima og luftkvalitet. 
Det ble i 2014 utarbeidet en egen rapport om det fysiske læringsmiljøet i Stavern, og de tiltak som 
har vært mulig å iverksette er gjennomført. De tiltak som gjenstår er å utarbeide et større felles areal 
i resepsjonen, bedre inneklima i AT-sal og gymsal, samt større treningsfasiliteter.  

Rapport fra Læringsmiljøutvalget viser antallet skader blant bachelorstudentene. Det er påvist 43 
skader i rapporteringsperioden, disse tallene fremkommer ikke i tidligere studieårs rapporter og det 
er derfor ikke mulig å si noe om utviklingen på dette området.   

Psykososialt læringsmiljø 

Et godt psykososialt læringsmiljø er en svært viktig rammefaktor knyttet til læring og utvikling. 
Studiebarometeret gir kunnskap om studentenes læringsmiljø, men ivaretar kun politistudentenes 
tidligste fase som student. For å sikre et helhetlig blikk på dette er de samme spørsmålene fra 
Studiebarometeret gjentatt i henholdsvis Studentundersøkelsen for B2 og for B3.  
  

Studentenes læringsmiljø defineres som det psykososiale, det fysiske og det digitale 
læringsmiljøet. De to første er hjemlet i UH-lovens § 4-3 (2) Læringsmiljø. Valget om å 
inkludere studentenes digitale læringsmiljø som en sentral del av det totale læringsmiljøet, er 
fundert i PHS’ strategiske mål om at studenter forberedes på å ta ansvar for egen utvikling og 
livslang læring gjennom økt bruk av fleksible læringsformer. Digitale læringsmiljøer som blant 
annet læringsplattformer vil være avgjørende her.  
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Sammenstilling av spørreundersøkelser om sosialt miljø, totaltall for alle tre studieår 
 B1 

(tall fra 
Studiebarometeret) 
(N=387)  

B2 
(tall fra egen B2-
undersøkelse) 

B3 
(tall fra egen B3-
undersøkelse)  
(N=307) 

Det sosiale miljøet 
blant studentene på 
studieprogrammet 

 
4,4 

 
4,3 
(N=555) 

 
4,2 

Det faglige miljøet 
blant studentene på 
studieprogrammet 

 
4,3 

 
4,2 
(N=554) 

 
4,0 

Miljøet mellom 
studentene og de 
faglige ansatte på 
studieprogrammet 

 
4,4 

 
4,5 
(N=556) 

 
3,9 

I følge Studiebarometeret er studentene godt tilfreds med det psykososiale miljøet ved 
studieprogrammet, men det ser ut til at det er en svak nedadgående tendens det siste studieåret.  

I Læringsmiljøutvalgets rapport for rapporteringsperioden fremkommer det utfordringer knyttet til 
det psykososiale arbeidsmiljøet knyttet til studentenes manglende vilje til samarbeid og deling av 
kunnskap og læringsressurser. Dette forklares med den krevende situasjonen studentene står i på 
arbeidsmarkedet som bidrar til en økt konkurransesituasjon som også preger studiehverdagen.  

Digitalt læringsmiljø 

I piloten for kvalitetsrapportering for Bachelorutdanningen er studentenes digitale læringsmiljø tatt 
med som en vesentlig rammefaktor. PHS har en målsetning i sin strategi om at studenter forberedes 
på å ta ansvar for egen utvikling og livslang læring gjennom økt bruk av fleksible læringsformer. Skal 
man legge til rette for økt bruk av såkalte fleksible læringsformer er et godt digitalt læringsmiljø en 
avgjørende premiss.  

PHS innførte læringsplattformen Canvas ved studiestart høsten 2018. Det kom tidlig tilbakemeldinger 
fra studentene om at de slet med å «finne frem» i læringsplattformen. Det ble opprettet et fagutvalg 
som skulle fremskaffe kunnskap om studentenes opplevelse av Canvas. Det ble gjennomført 
gruppeintervjuer med studenter fra alle tre studieår, ved alle de tre studiestedene. Den viktigste 
tilbakemeldingen fra studentene på alle studiesteder var at det var store forskjeller i hvordan emner 
var strukturert i Canvas, innad i enkelte emner, men også mellom ulike emner.   

Mastergradsprogram 

Arbeids- og læringsmiljø vurderes som positivt fra både emneansvarlige og studenter.  
  



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 23 

 

Utdanningene ved EVU 

Avdelingen tilbyr deltidstudier, med ulik grad av samlingstid og nettbasering. Gjennomgående i 
utdanningene vektlegges studentaktive læringsformer, og studentenes læringsmiljø fasiliteres av 
fagansatte ved fysiske samlinger, nettmøter eller samarbeid på digitale flater. Læringsmiljø er fast 
evalueringspunkt, og studentenes/kursdeltakernes vurderer læringsmiljøet som godt/meget godt.  

Infrastruktur 

Med infrastruktur menes infrastruktur som er nødvendig for studentenes oppnåelse av 
læringsutbyttet i studieprogrammet.  

Lokaler, fasiliteter og utstyr 

PHS’ lokaler har i flere år vært underdimensjonert i forhold til aktivitetsnivået. Det representerer 
tidvis en utfordring for gjennomføring av kurs og studier, som legger til rette for studentenes læring 
på en god måte. Eksempelvis rapporterer både studenter og fagansatte om dårlig inneklima og støy i 
undervisningsrom i Oslo. Mangelen på klasserom og spesialrom er fortsatt vesentlig til hinder for å 
kunne øke studentvolumet ved avdeling for etter- og videreutdanning i Oslo, noe som medfører at 
flere studier gjennomføres i Stavern, Kongsvinger eller i eksterne lokaler. 

PHS har ikke selv hatt tilgjengelig nødvendige/tilfredsstillende fasiliteter for all operativ trening på 
egne lokasjoner og har derfor vært avhengig av å leie slike fasiliteter utenfor campus. Det er et 
pågående arbeid ved PHS å se på best mulig utnyttelse av eksisterende øvingsfasiliteter. Også 
kjøretøysituasjonen ved PHS er bekymringsfull, og eksempelvis er utskiftingsfrekvensen på 
uniformerte tjenestebiler til bruk under utrykningskjøring for lav.  

Det er etablert et formelt samarbeid mellom avdeling for etter- og videreutdanning, Driftsavdelingen 
og Bacheloravdelingen ved PHS og PFT. Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten deltar 
også. Målet er å utveksle erfaringer/trender/planer, og bruke hverandres kompetanse i forbindelse 
med blant annet materiellanskaffelser og utprøving av utstyr til politiet.  

Canvas 

At Canvas ved PHS ikke har en egnet modul for studentevalueringer, representerer en utfordring.  
FORMS er tatt i bruk som en midlertidig løsning. Denne løsningen har imidlertid flere utfordringer, og 
det er viktig å få på plass en evalueringsmodul som er hensiktsmessig og tilpasset kvalitetsarbeidet 
de fagansvarlige skal utføre. 

Canvas er ikke er godkjent til deling av litteraturen/pensumet som er skjermingsverdig enten i 
henhold til Beskyttelsesinstruksen eller sikkerhetsloven. 
  

§ 2-2. (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset 
læringsutbyttet for studietilbudet. 

 



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 24 

 

3.3.2. Kvalitetsmål i rapporteringsperioden 

 

PRIORITERTE MÅL OG TILTAK 
2018–2019 

ANSVARLIG AVDELING MÅLOPPNÅELSE 

Øke kjennskapen til og bruken 
av Digital enhets tilbud på alle 
studiesteder  

Studieavdelingen Nådd  

Øke kompetansen på 
funksjonalitet og muligheter i 
Canvas  

Studieavdelingen og 
utdanningsavdelingene 

Nådd  

Øke kompetansen til 
superbrukerne i Canvas, og 
legge til rette for at de skal 
kunne bistå egen 
seksjon/avdeling etter 
prosjektperiodens slutt 

Studieavdelingen og 
utdanningsavdelingene 

Delvis nådd  

Revisjon og videreutvikling av 
kvalitetsarbeidet i tråd med 
nasjonale standarder og 
kriterier 

Alle 

 

Delvis nådd 

Foreslå og eventuelt utvikle en 
retningslinje for krav til 
pedagogisk kompetanse som 
kan gjelde hele PHS 

Utdanningsavdelingene, 
Forskningsavdelingen og 
Strategi og virksomhetsstyring 

Ikke nådd 

Øke kjennskap til og bruk av digital enhet 

Siden opprettelsen av Digital enhet, har det vært en prioritert oppgave å øke synligheten i 
organisasjonen, på tvers av studiestedene. Medarbeidere i Digital enhet har derfor besøkt alle 
campuser med tilbud om bistand til digital læring. Digital enhet får spørsmål om bistand til stort og 
smått. Oppdrag som er registrert er dermed de som krever et noe større produksjonsarbeid, og ikke 
de mange «småoppgavene» som løses fortløpende ved forespørsel. Foregående studieår er første år 
med en mer systematisk registrering av oppdragene.  

Digital enhet anser at målet om å øke kjennskap og bruk er nådd. Dette vil imidlertid være et 
fokusområde for enheten, også i tiden fremover.  

Økt kompetanse i bruk av Canvas for fagansatte og superbrukere (to mål er slått sammen) 

Digital enhet har i samarbeid med prosjektleder for implementeringen av Canvas deltatt i både 
kompetansebygging og utvikling av Canvas som læringsplattform. Det er videre utarbeidet flere 
veiledninger særlig knyttet til koblingen mellom Mediasite og Canvas.  
Digital enhet har fått administratorrettigheter på Canvas som gir redigeringsrettigheter for samtlige 
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fag. Enheten har bistått undervisere i utviklingen av nye former for digital læring, særlig med ønske 
om å skape mer interaktivitet i læringen.  

I fagutvalgsrapport for BA – omhandles Canvas og den manglende sammenhengen studentene 
opplever både i og mellom emner. Dette kan handle om mangel på kompetanse om hvordan på best 
mulig måte benytte Canvas i læringsarbeidet. Canvas har stått på dagsorden i oppstartsseminar, 
seksjonsvise møter, på flere ledermøter etc. Innføring av Blueprint sammen med økt kompetanse hos 
fagansatte skal bidra til økt kvalitetsuvikling.  

Ved avdeling for etter- og videreutdanning fokuseres det på de pedagogiske mulighetene som ligger i 
Canvas, gjennom praktisering, deling og samarbeid. Ett fokus fremover kan være hvordan benytte 
Canvas i tilrettelegging for læring. Ytterligere kompetansehevende tiltak oppfattes ikke som et behov 
i denne avdelingen, da de fagansatte selv administrerer dette verktøyet på en god måte i 
oppbyggingen av egne studier.  

Prosjektleder Canvas gjennomførte en samling for superbrukerne i februar 2019 der temaet var 
status, struktur og innhold. Prosjektleder fikk positive signaler fra flere som deltok. Noen 
superbrukere har også deltatt i videomøter om pedagogisk bruk av Canvas som Uninett arrangerer 
på vegne av UH-sektoren hver 14. dag. Det opplyses at det fremdeles er et stort behov for å øke 
kompetansen til superbrukere.  

Revisjon og videreutvikling av kvalitetsarbeidet 

Revisjonen av kvalitetssystemet for PHS søker å definere kvalitetsområdene slik at de tydeligere er 
knyttet opp mot kravene i Studietilsynsforskriften. Det er utviklet forslag til nye kvalitetsområder, 
nye indikatorer og nye rapporteringsrutiner. Også roller og oppgaver i kvalitetsarbeidet vil 
tydeliggjøres.  

I Bachelorprogrammet rapporteres det som en pilot allerede inneværende år etter det nye forslaget. 
Det er utarbeidet én rapport for Bachelor – Politiutdanning som tar utgangspunkt i 
studieprogrammet, mens det tidligere ble levert en fra hver av de tre avdelingene. Rapporteringen 
har vært gjennomført etter ny mal, og rapporten fra Bachelor benytter de nye kvalitetsområdene.  

Kvalitetsutvalget vil ta med seg de erfaringene som er gjort i denne piloten i forslag til nytt 
kvalitetssystem. Målet videreføres, men vil ligge under kvalitetsområdet Styringskvalitet. 

Foreslå og eventuelt utvikle en felles retningslinje for krav til pedagogisk kompetanse for 
fagansatte ved PHS 

Regjeringen har innført krav om pedagogisk basiskompetanse for ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren, gjeldende fra september 2019. 
Det har ikke vært prioritert å utvikle egne retningslinjer for pedagogisk kompetanse i 
rapporteringsperioden.  

3.3.3 Videre kvalitetsarbeid 

Det knytter seg et krav i studietilsynsforskriftens § 2-3 (4) om at minst 20 % av de fagansatte knyttet 
til studieprogrammet skal ha førstekompetanse. Med forbehold om at oversikten medfører riktighet, 
synes det som om dette kravet ikke er oppfylt for bachelorutdanningen. Dette settes derfor inn som 
et tiltak i handlingsplanen for studieåret 2019–2020.  



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 26 

 

Det knytter seg noe usikkerhet til tallmaterialet pga ulike rapporteringsrutiner og 
rapporteringstidspunkt. I kommende rapporteringsperiode bør det etableres en felles 
rapporteringsrutine for fagmiljø tilknyttet utdanningstilbudene og settes inn i handlingsplanen for 
studieåret 2019–2020. 

Nye retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse settes inn som et tiltak i handlingsplanen for 
studieåret 2019–2020.  

Læringsmiljøet i utdanningene må følges opp i neste studieår. Dette dreier seg både om det fysiske 
læringsmiljøet knyttet til antall skader, det psykososiale knyttet til en hardere konkurransesituasjon 
og det digitale læringsmiljøet som omhandler hvordan det legges til rette for at digital teknologi 
bidrar til studentenes læringsutbytte i studiet og settes inn i handlingsplanen for studieåret 2019–
2020. 
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3.4. Programkvalitet 

(Kvaliteten på og sammenheng mellom formål, læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og 
arbeidsformer, og vurderingsformer og læreforutsetninger (målgruppe og opptakskrav) i 
fag/emneplaner, studieplaner og kursplaner samt relevansen for yrkesfeltet.) 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Programkvalitet omhandler faglig og didaktisk kvalitet i ramme-, 
program-, fag- og emneplaner.) 
 

3.4.1. Status for programkvalitet i utdanningstilbudene 

Faglig og didaktisk kvalitet i studieplanene 

Bachelor – Politiutdanning 

Faglig oppdatering 

Studielederne rapporterer at kun deler av bachelorgradsprogrammet er faglig oppdatert. 
Hovedområdene Etterforskning, Forebyggende og Metode rapporterer at de kun er delvis faglig 
oppdatert. Dette vil bli ivaretatt i ny programplan fra studieåret 2019–2020.  

Relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid  

Studielederne rapporterer at kun deler av bachelorgraden har relevant kobling til forskning og faglig 
utviklingsarbeid. Innenfor hovedområdene Etterforskning, Metode og Orden og beredskap 
rapporteres det at denne koblingen bare delvis er til stede på programnivå. Dette vil være et fokus i 
arbeidet med operasjonaliseringen av ny programplan og ivaretatt fra studieåret 2019–2020.  

Innhold og oppbygging, og tilpasning til læringsutbyttet for studietilbudet 

Studentene rapporterer i Studiebarometeret at de i stor grad opplever å se den faglige 
sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet. Den nye programplanen medfører store 
endringer i oppbyggingen av studiet, og er med å i enda større grad sikre studentenes læringsutbytte.  

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer og tilpasning til læringsutbyttet for studietilbudet 

Det er kun hovedområdet Orden og beredskap som rapporterer at alle vurderingsformer i emner 
innen hovedområdet er tilpasset læringsutbyttet. De øvrige hovedområdene rapporterer at dette er 
delvis ivaretatt. Dette vil bli ivaretatt i ny programplan fra studieåret 2019–2020.  

 

Krav til faglig og didaktisk kvalitet i studieplanene 

§ 2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert (..)  

§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og (..) faglig utviklingsarbeid. 

§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging (..) og skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. 

§ 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet (..) 
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Studiebarometeret har et eget spørsmålsbatteri som tar for seg vurderingsformer, det vil si alt av 
eksamen, arbeidskrav og andre former for vurderinger. Bachelorstudentenes svar gjenspeiler kun 
erfaringer fra B1 da de svarer i startet av sitt praksisår.  

 
Dette gir kun et overordnet bilde av studentenes oppfatning av alle vurderingsformer i alle emner. 
Studentenes overordnede tilfredshet synes å være god.  

Mastergradsprogram 

I studieåret 2018/2019 vurderes forholdene mellom læringsutbytte og arbeids- og vurderingsformer 
positivt. Studentene er stort sett fornøyde med organiseringen av emnene. Videre gir de uttrykk for 
at arbeidsmengden er «passe» stor i både studentevalueringer av forskjellige emner, og i NOKUTs 
studiebarometer.  

Utdanningene ved EVU 

Avdelingen hadde 23 kursplaner, to program og 94 studieplaner/moduler i starten av 
rapporteringsperioden11. Planene vurderes og eventuelt revideres hvert femte år eller oftere hvis 
studieevalueringer, behov for endret kompetanse eller andre endringer tilsier det12. Oppdatering av 
pensum og andre små endringer, som kommer frem gjennom evalueringsrapporter og 
evalueringssamtaler, skjer løpende og godkjennes på fullmakter. 

Fagansatte og seksjonsledere gir positive vurderinger av sammenheng og helhet mellom 
målgruppe/læreforutsetninger, læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og arbeidsformer og 
vurderingsformer i studie- og kursplaner. Læringsutbyttebeskrivelsene synes å være godt tilpasset 
målgruppen. Arbeids- og undervisningsformer og vurderingsformer i aktivitetene, slik disse er 

                                                           
11 Per 25.09.2018 

12 Jf. Retningslinjer for utvikling, revisjon og avvikling av kurs- og studieplaner for etter- og videreutdanninger (2018). 
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beskrevet i studie- og kursplaner, ser ut til å gi studentene god mulighet til å vise sitt læringsutbytte. 
Samlet sett vurderes organiseringen av studier og kurs også som god, og godt tilpasset for at 
studenter og kursdeltakere skal oppnå det beskrevne læringsutbyttet. Disse vurderingen 
understøttes også av eksterne sensorer.  

Studentenes arbeidsomfang 

Bachelor – Politiutdanning 

Samtlige studieledere rapporterer at studentens arbeidsomfang innen deres hovedområder er 
innenfor kravet.  

I forbindelse med utarbeidelse av ny programplan ble laget et skjema («Beregning av studentenes 
arbeidsomfang») som skulle benyttes i oppbyggingen av alle nye emner. Dette skjemaet fordelte 
studentenes arbeidsomfang inn i tre kategorier; 1) organiserte læringsaktiviteter med 
fagansatt/veileder tilstede, 2) selvstudium og 3) forberedelse til eksamen i henhold til NOKUTs 
veiledning til akkreditering av studietilbud. Alle emner i ny programplan vil benytte dette skjemaet 
når emnene skal operasjonaliseres.  

Som det fremkommer i Studiebarometeret rapporterer studentene i bachelorprogrammet at de 
bruker i gjennomsnitt 45,7 timer i uken på sine studier, noe som ligger noe høyt. Det er viktig å 
presisere at rapporteringen skjerr på et tidspunkt hvor studentene er i praksis. Dette kan ha 
betydning for studentenes rapporterte tidsbruk.  

 

Mastergradsprogram  

I henhold til gjeldende mal, er det er ikke rapportert på dette. Vurdering av total arbeidsmengde for 
studentene i henhold til ECTS ligger til grunn for emne- og programplanutvikling, og følges opp i 
studentevalueringer og revisjonsarbeid. 

Utdanningene ved EVU 

I henhold til gjeldende mal, er det er ikke rapportert på dette. Vurdering av total arbeidsmengde for 
studentene i henhold til ECTS ligger til grunn for kurs- og studieplanutvikling, og følges opp i 
studentevalueringer og revisjonsarbeid. 

Det er et krav i studietilsynsforskriften § 2-2 (3) at det samlede arbeidsomfanget for 
studietilbudet skal være på 1500 – 1800 timer for heltidsstudier 
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Internasjonalisering 

Bachelor – Politiutdanning 

Studielederne rapporterer at kun tre av hovedområdene innen bachelorgraden har ordninger for 
internasjonalisering. Hovedområdene Metode og Orden og beredskap rapporterer at dette kravet 
kun delvis er ivaretatt. Det betyr allikevel ikke at forskriftskravet totalt sett for bachelorgraden ikke er 
ivaretatt. Bachelor – Politiutdanning har i stor grad ordninger for internasjonalisering, men 
studietilbudets egenart tilsier at et internasjonalt fokus ikke er like aktuelt innen alle hovedområder.  

Mastergradsprogram  

Det er ikke kartlagt om og i hvilken grad masterprogrammene tilfredsstiller kravene i 
studietilsynsforskriften.  

Utdanningene ved EVU 

Målet om etablering av ordninger for internasjonalisering vil ikke nås i rapporteringsperioden, og 
foreslås videreført til neste periode.  

Ordninger for internasjonalisering vil også synliggjøres ved utvikling og vurdering av nye studieplaner 
i kommende periode i Utdanningsutvalget.  

Internasjonal studentutveksling 

Bachelor – Politiutdanning 

PHS har inngått avtaler med 10 partnere for å kunne tilby andre års bachelorstudenter utveksling. 
Hvert år sendes ca. 50 studenter ut på disse avtalene. PHS er også forpliktet til å ta inn tilsvarende 
antall fra våre partnere. For studieåret 2018–2019 sendte vi ut 48 studenter og fikk tilsvarende 62 
politistudenter fra våre samarbeidsinstitusjoner i andre land.  

Dagens ordninger for studentutveksling er på mellom 3 til 4 uker. Bachelor – Politiutdanning skiller 
seg fra noen andre profesjonsutdanninger (f.eks. paramedics) som har lengre perioder (minst 3 
måneder) som standard lengde på utveksling. Samtidig er det også flere studieprogram i sektoren 
som har utvekslingsordninger som tilsvarer den som tilbys ved Bachelor – Politiutdanning. Når 
utvekslingene er korte, bør målet være å tilegne seg spesifikke ferdigheter og kunnskap i 
utvekslingsperioden. 
  

§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 
studietilbudets nivå, omfang og egenart. 

 

§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 

 



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 31 

 

Mastergradsprogram 

Ved masterprogrammene arbeides det med en internasjonal uke, i fravær av en egen 
utvekslingsordning for masterstudentene.   

Praksis 

Bachelor – Politiutdanning 

Det har i løpet av studieåret blitt utarbeidet en enhetlig praksisavtale som skal regulere den faglige 
gjennomføringen av praksis, sikre studentenes læringsutbytte i praksisåret samt 
utdanningskvaliteten. Praksisavtalen regulerer PHS og politidistriktenes gjensidige rettigheter og 
plikter.  

Det vil i kommende studieår satt fokus på sikring og evaluering av implementeringen av 
praksisavtalene.  

3.4.2. Kvalitetsmål i rapporteringsperioden 

PRIORITERTE MÅL OG TILTAK 
2018–2019 

ANSVARLIG AVDELING MÅLOPPNÅELSE 

Utrede og etablere ordninger 
for internasjonalisering som er 
tilpasset studietilbudets nivå, 
omfang og egenart. 

Utdanningsavdelingene, 
Forskningsavdelingen og 
Studieavdelingen 

Delvis nådd 

Utrede og etablere ordninger 
for internasjonal 
studentutveksling for 
studietilbud som fører fram til 
en grad. Innholdet i 
utvekslingen skal være faglig 
relevant. 

Bacheloravdelingene, 
Forskningsavdelingen og 
Studieavdelingen 

Delvis nådd 

Følge opp resultatene av 
utredningsprosjektet om 
nivåbestemming av 
videreutdanninger og utvikling 
av fellesemner til 
masterutdanningene 

EVU/Forskningsavdelingen Ikke nådd 

Revidere emner i 
masterutdanningene 

Forskningsavdelingen Nådd 

 

§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 
praksissted. 

 



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 32 

 

Ferdigstille og 
operasjonalisering av ny 
programplan BA 

BA Nådd 

Utrede og etablere ordninger for internasjonalisering  

Ordninger for internasjonalisering er et nasjonalt krav, og det er vesentlig å sikre dette i alle 
utdanninger. Studieavdelingen har deltatt i arbeidet med ny programplan for Bachelorstudiet og 
blant annet gitt innspill til mulige internasjonaliseringstiltak som kan involvere flest mulig studenter.  

Bacheloravdelingen har i arbeidet med programplan utviklet et verktøy som kan benyttes til å 
vurdere relevante ordningen for internasjonalisering i studier. Dette vil også brukes som 
utgangspunkt i arbeidet med internasjonalisering i EVU.  

Ordninger for internasjonalisering vil også synliggjøres ved utvikling og vurdering av nye studieplaner 
i kommende periode i Utdanningsutvalget. 

Utrede og etablere ordninger for internasjonal studentutveksling 

PHS har i mange år hatt internasjonale samarbeidsavtaler som blant annet omhandler 
studentutveksling – og innveksling. Disse avtalene har så langt favnet studenter på bachelornivå, der 
rundt 50 studenter veksler ut og tilsvarende inn. Som en videreføring av dette tilbudet er 
Internasjonal enhet i gang med utvikling av en internasjonal uke for masterstudenter i fravær av en 
egen utvekslingsavtale for masterstudenter. PHS deltar videre i et internasjonalt europeisk nettverk 
der politiutdanningsinstitusjoner vurderer forskjellige former for samarbeid på masternivå.   

Følge opp resultatene av utredningsprosjektet om nivåbestemming av videreutdanninger og 
utvikling av fellesemner til masterutdanningene 

Arbeidsgruppa som utredet blant annet nivåbestemming av videreutdanninger leverte sin rapport til 
rektor medio april. Rapporten ble behandlet i rektors ledergruppe primo september, der det ble 
besluttet at arbeidet med nivåbestemming skal iverksettes.  

Revidere emner i masterutdanningene 

Tidligere evalueringer fra masterprogrammene har vist behov for å revidere studieplanene noe og 
begge målene for dette arbeidet ble nådd i 2019. I studieplanene for masterprogrammene i 
politivitenskap og etterforskning er beskrivelsene av metodeemner og prosjektdesign tydeliggjort. 
Erfaringsbasert mastergradsstudium i etterforskning er utlyst med revidert studieplan.  

Ferdigstilling og operasjonalisering av ny programplan BA 

Studieåret 2018–2019 ble det utviklet en programplan for Bachelor – Politiutdanning, basert på ny 
rammeplan, vedtatt av Justis- og beredskapsdepartementet 11.7.2018. Arbeidet var krevende for 
mange av de fagansatte og tok mye tid og oppmerksomhet på alle nivå i organisasjonen. De største 
endringene knytter seg til sammenslåing til større emner samt et sterkere fokus på forebygging og 
etterretning. 
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3.4.3. Videre kvalitetsarbeid 

Det savnes dokumentasjon for hvordan relevant kobling til forskning- og faglig utviklingsarbeid er 
sikret i utdanningene. Dette settes derfor opp som et tiltak i handlingsplanen for studieåret 2019 – 
2020. 

Det er ikke kartlagt om og i hvilken grad masterprogrammene tilfredsstiller kravene i 
studietilsynsforskriften om internasjonalisering. Dette settes derfor opp som et tiltak i 
handlingsplanen for studieåret 2019–2020. 
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3.5. Undervisningskvalitet (Læringskvalitet) 

(Kvaliteten på undervisning, studentenes læringsarbeid og læringsutbytte. I dette ligger eksempelvis 
fagansattes/instruktørenes planlegging og samarbeid, veiledning og vurdering, samspill med og 
mellom studentene, det faglige innholdet, ulike undervisnings- og arbeidsformer, herunder 
forskningsbasert undervisning og praksisfeltet som læringsarena.) 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Læringskvalitet omhandler kvaliteten på undervisnings- og 
læringsaktiviteter, samt studentens læringsarbeid.) 

3.5.1. Status for undervisningskvalitet i utdanningstilbudene 

Undervisnings- og læringsformer tilpasset læringsutbytte 

Bachelor – Politiutdanning  

De valgte undervisnings- og læringsaktiviteter som benyttes i bachelorprogrammet anses i stor grad å 
sikre studentenes læringsutbytte. Dette støttes av resultatene i Studiebarometeret. 

 

 

Studiebarometeret viser at studentene ved alle tre studiesteder i svært stor grad er tilfreds med de 
undervisnings- og læringsaktiviteter som tilbys. Stavern skårer i gjennomsnitt noe høyere på en del 
av spørsmålene, men i det stor og hele er tilfredsheten blant studentene jevnt over god.  

 

 

§ 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- (..)former skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. 
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Studentenes vurdering av egen studiestrategi og -innsats 

 
Politistudentene skårer jevnt over høyt når det gjelder egen studieinnsats. Opptakskravene til 
politiutdanningen er høye og studentene jobber hardt for å bli tatt opp på studiet. Det gjør nok at 
studentgruppen som helhet er å anse som svært motivert for studieinnsats. Studentene i Bodø skårer 
noe høyere på enkelte av spørsmålene, men det er små forskjeller å snakke om.  

Rapporteringsåret har i stor grad vært preget at utarbeidelse av ny programplan for bachelorgraden. 
Det er i dette arbeidet lagt svært stor vekt på koblingen mellom læringsaktiviteter og studentenes 
oppnåelse av læringsutbytte. 

Utdanningene ved EVU 

Det er et gjennomgående trekk i evalueringsrapportene at undervisnings- og læringsformene 
vurderes å ha stor betydning for læringsutbyttet, i tillegg til å være yrkesrelevante. Dette er noe alle 
utdanningene ved EVU har felles. Se også vurderingene under kvalitetsmålet om å øke bruken av 
nettbaserte og studentaktive læringsformer. 

Studentenes mulighet til å ta en aktiv rolle i læringsprosessen 

Bachelor – Politiutdanning  

Studielederne rapporter at det i stor grad er lagt til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i de 
ulike emnene. Vi har per i dag ikke gode nok kunnskapskilder verken innen emner eller 
hovedområder hvorvidt studenten deler denne oppfatningen. Basert på studentenes 
tilbakemeldinger i Studiebarometeret ligger studieprogrammet totalt sett på en gjennomsnittsskår 
på 4,3 (på en skala fra 1-5) på spørsmålet om undervisningen er lagt opp slik at studentene skal delta 
aktivt. Det er et godt resultat, selv om det er alltid mulig å strekke seg lenger.  

Det vil være et behov for å fremskaffe kunnskap på emnenivå for å besvare dette bedre. 

Mastergradsprogram 

Emneansvarlige tematiserer studentrollen og søker mer aktivitet og selvstendighet fra studentene, 
både når det gjelder diskusjoner, oppgaver og ansvarstagende for egen læring. Studentene vurderer 
dog egen innsats noe høyere enn forrige studieår. Det vurderes at det fortsatt finnes et 
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forbedringspotensial når det kommer til å bruke mindre tradisjonelle undervisningsformer for å legge 
til rette for dette. Derfor videreføres målet om bruk av mindre tradisjonelle undervisningsformer og 
øke studentaktiviteten. Her kommer også det tidligere tematiserte forbedringspotensialet i digitale 
løsninger inn, da dette har gitt gode resultater i det emne som brukt dette i større grad enn de andre.  

Utdanningene ved EVU 

Mange studenter skårer litteraturstudier lavere enn andre læringsaktiviteter, men ikke like lavt som 
tidligere år. Dette gjelder særlig innen utdanninger som er preget av mye praktisk ferdighetstrening. 
Det er sannsynligvis ingen enkeltstående årsak til dette. Det forekommer enkelte innspill om at 
teoristudier er «tungt» og/eller representerer en «akademisering» av utdanninger og kurs. De åpne 
svarkategoriene og tilbakemeldingene både ved evalueringer og fagoppgaver/refleksjonsnotater, 
viser samtidig en tendens til at pensum, når dette vurderes sammen med øvrige læringsaktiviteter, 
synes å ha en viktig rolle for studentenes læringsutbytte.  

Også i år, som tidligere år, pekes manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver på som en utfordring. 
Spesielt nettbaserte studier synes av noen arbeidsgivere å bli oppfattet å medføre et mindre behov 
for ressurser, enn de tradisjonelle samlingsbaserte studiene.  

3.5.2. Kvalitetsmål i rapporteringsperioden 

PRIORITERTE MÅL OG TILTAK 
2018–2019 

ANSVARLIG AVDELING MÅLOPPNÅELSE 

Fortsette arbeidet med å 
utvikle digitale 
læringsressurser 

Utdanningsavdelingene, 
Forskningsavdelingen og 
Studieavdelingen 

Delvis nådd 

Videreutvikle pedagogisk bruk 
av Canvas 

Utdanningsavdelingene, 
Forskningsavdelingen og 
Studieavdelingen 

Delvis nådd 

Øke bruk av studentaktive 
læringsformer 

Utdanningsavdelingene, 
Forskningsavdelingen og 
Studieavdelingen 

Delvis nådd 

Fortsette arbeidet med å utvikle digitale læringsressurser 

Digital enhet ble styrket med to medarbeidere forrige studieår, og opplevde en økning i antall 
henvendelser og i produksjon av digitale læringsressurser. Oppdragene var delvis for Politihøgskolen, 
og delvis for Politidirektoratet.  

I masterprogrammene rapporteres det at det har vært et fokus i rapporteringsperioden å bidra til at 
de fagansatte øker sin kompetanse på digitale læringsformer. Det har vært gjennomført 
kompetansehevende tiltak i avdelingen gjennom erfaringsdeling. Det er videre etablert superbrukere 
for Canvas, det tilbys opplæringskurs i bruk av Canvas og bistand til den enkelte ved forespørsel.  

Fra avdeling for etter- og videreutdanning rapporteres det om utfordringer knyttet til overgangen fra 
fra ITL til Canvas. Et stort antall nettleksjoner er nå spilt inn i forskjellige studier, noe som har bidratt 
til nyutvikling og videreutvikling av digitalt læringsinnhold og nettbaserte læringsaktiviteter. Det er 
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gjennomgående meget positive vurderinger av læringsutbyttet ved leksjoner lagt opp som e-læring, 
og web-baserte samlinger ser ut til å gi en økning i studentaktive læringsformer. 

Videreutvikle pedagogisk bruk av Canvas 

Prosjektleder Canvas har jobbet tett på utdanningsavdelingene for å sikre god og lik oppbygging og 
bruk av Canvas, og for å bistå lærere til pedagogisk bruk av Canvas. Dette har vært en stor jobb, blant 
annet med omfattende en-til-en-veiledning. Behovet for bistand og brukerstøtte har vært stort. 
Målet er kun delvis nådd, og er også å anse som et pågående arbeid.  

Bachelor – Politiutdanning  

Som nevnt gjennomførte bachelorutdanningen et fagutvalg hvor fokus var å avdekke studentenes 
opplevelse av Canvas. Tilbakemeldingene var blant annet at det manglet en enhetlig struktur i og 
mellom de ulike emnene, at PHS bruker 6 ulike kommunikasjonskanaler overfor studentene og at 
kalenderfunksjonalitet kun delvis er tatt i bruk. I tillegg meldte studentene at de ønsker at det i større 
grad legges til rette for samarbeid og deling av ressurser i Canvas. Dersom dette ikke ivaretas i 
Canvas, organiserer studentene dette på egenhånd i andre kanaler. Studentene tok selv opp 
problemstillingen med at politistudenter dermed kan komme til å diskutere innhold i utdanningen 
som av sikkerhetshensyn ikke bør foregå på åpne plattformer. Studentene påpekte også at de stort 
sett bruker Canvas-appen på mobil, og at alt innhold ikke nødvendigvis er tilpasset dette formatet.  

Utdanningene ved EVU 

Canvas benyttes i nær alle kurs- og studietilbud i EVU, og fagtilsattes kompetanse øker gjennom 
praktisering, deling og samarbeid. Det er imidlertid ikke lagt strukturert til rette for 
kompetanseutvikling på dette feltet, da den enkeltes behov har vært utgangspunkt i 
implementeringsperioden. Ansatte vurderes å ha tilstrekkelig kompetanse på Canvas til bruk i egne 
studier.  

Øke bruk av studentaktive læringsformer 

Digital enhet har dette studieåret vært på alle studiestedene, og har arrangert «åpen dag» for å 
promotere tilbud om bistand til digital læring og økt bruk av studentaktive læringsformer. Se også 
pkt 3.2, «Økt kjennskap til og bruken av Digital enhets tilbud på alle studiesteder».  

Bachelor – Politiutdanning  

Studieledere rapporterer at det i svært stor grad er lagt til rette for at studentene kan ta en aktiv 
rolle i de ulike emnene. Rapporteringen er basert på faglige vurderinger foretatt av studie- og 
avdelingsledere. Som tidligere nevnt vil det være et behov for å fremskaffe kunnskap på emnenivå 
for å kunne vurdere studentenes vurderinger opp mot studieledernes.  

Mastergradsprogram 

Fra masterprogrammene rapporteres det om et utstrakt fokus på studentenes læringsarbeid. 
Masterstudentene oppgir i evalueringer at de generelt sett er godt eller meget godt fornøyd med 
tilretteleggingen for læring. De rapporterer også i økende grad at der er fornøyd med egen innsats i 
studiene. De fagansatte rapporterer imidlertid en bekymring for hvordan studentene forvalter 
studentrollen; de savner at studentene i større grad tar et selvstendig ansvar for læringsarbeidet 
både under og mellom samlingene. Som et eksempel rapporteres det at det er vanskelig å få 
studentene til å benytte kollokviegrupper som læringsarena.  



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 38 

 

Utdanningene ved EVU 

Studentaktive læringsformer er et fast rapporteringspunkt i evalueringsmaler og -rapporter, det 
tematiseres i evalueringssamtaler med fagansatte og det løftes som tema ved avdelings- og 
seksjonsmøter. Evalueringsrapportene tyder på at de studentaktive læringsformene gjennomgående 
har en viktig plass i utdanningene ved EVU. I forrige rapporteringsår ble studentaktive læringsformer 
i tillegg løftet som tema ved to avdelingsmøter, både gjennom erfaringsdeling og ved innleide 
pedagogiske ressurspersoner. Studentaktive læringsformer er forøvrig vektlagt både ved 
utdanningen i pedagogisk basiskompetanse, og ved alle instruktørutdanningene. 

Nettbaserte studietilbud 

Det er et sentralt mål ved EVU å sikre studentaktive læringsformer, også i arbeid med nettbasering 
og utvikling av digitale læringsressurser. Dette er områder som er forankret i PHS sin strategiske plan 
av 2017-2021. De er videre basert på nasjonale føringer, gitt blant annet i Stortingsmelding 16, Kultur 
for kvalitet og gjennom Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren (2017 – 2021). 
Stadig flere innholdselementer i utdanninger, samt hele utdanninger, i EVUs portefølje nettbaseres. 
Et stort antall nettleksjoner er spilt inn i de forskjellige studiene, blant annet i samarbeid med 
eksterne kompetansemiljøer. Nettmøter i virtuelle klasserom og webbaserte samlinger har økt i 
omfang.  

3.5.3. Videre kvalitetsarbeid 

Basert på studentenes tilbakemelding i BA er hovedutfordring PHS/BA sin bruk av Canvas. Det er et 
behov for økt kompetanse internt, felles begrepsforståelse og større grad av enhetlighet struktur i 
Canvas for å sikre en bedre tilretteleggelse for studentens læringsarbeid. En styrking av dette 
arbeidet settes derfor opp som et tiltak i handlingsplanen for studieåret 2019 – 2020. 

Studentenes deltagelse i undervisning er et gjentagende tema i alle studietilbud, og i den hensikt å få 
en oversikt over dette område og hvordan studentene selv opplever dette, må dette inn som et tiltak 
i handlingsplanen for studieåret 2019–2020. 
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3.6. Resultat- og relevanskvalitet 

(Kvaliteten på studentenes læringsutbytte sett fra studentenes perspektiv, slik den tilfredsstiller 
anerkjente faglige mål, og slik den gir utdanningene samfunnsmessig relevans i vid forstand.) 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Relevanskvalitet omhandler studiet eller studieprogrammet faglige 
relevans). 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Resultatkvalitet omhandler studiepoengproduksjon innen emner, 
studier og studieprogram, samt studentenes oppnådde læringsutbytte uttrykt gjennom 
eksamensresultater.) 

3.6.1. Status for resultat- og relevanskvalitet i utdanningstilbudene 

Utdanningene og studieprogrammenes resultatkvalitet 

Bachelor – politiutdanning 

Det er utarbeidet retningslinjer for alle aspekter ved eksamen- og sensurarbeid tilknyttet 
bachelorutdanningen. Det har vært en utfordring at innen enkelte hovedområder har forekommet 
karakteravvik mellom de ulike studiestedene. Kryss-sensur har vært avgjørende for utbedring av 
dette. Det har forekommet at enkelte sensorer avviker fra sensorveiledning i sitt sensurarbeid, og 
dette vil det bli satt fokus på i kommende studieår. Det er også utfordringer knyttet til sensorers 
manglende deltagelse på sensormøter, samt manglende utarbeidelse av sensorrapporter i etterkant 
av sensurering. Dette vil det også bli satt fokus på i det kommende studieåret.  

En hovedtendens som fremdeles holder seg er at gjennomstrømmingen i studiet er svært høy. Mens 
49 % av studenter i høyere utdanning gjennomfører en bachelorgrad på normert tid13, er det 
tilsvarende tallet for bachelorstudenter i politiutdanning på hele 83 %. Svært motiverte studenter, 
tett oppfølging og et godt studiemiljø får noe av æren for dette.  

Gjennomstrømning på normert tid, Bachelor – politiutdanning 

Studiested Uteksaminert 2016 Uteksaminert 2017 Uteksaminert 2018 Uteksaminert 2019 

Oslo 90,9 % 88, % 78 %      84,8 % 

Bodø 79,2 % 84,1 % 84,5 % 84,7 % 

Kongsvinger 86,1 % 80,4 % 80,8 % 77,8 % 

Stavern 86,3 % 85,7 % 83,3 % 82,7 % 

Totalt PHS 86,5 % 85,3 % 81,1 % 83 % 

                                                           
13 DIKU: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019 

UH-loven § 3-9. Eksamen og sensur 

(1) Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir 
prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det 
faglige nivå ved vedkommende studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller 
vurderingsordningene.  

 



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 40 

 

 

For eksamensresultatene i bachelorprogrammet vises det til vedlegg med statistikk.  

Masterprogram 

For eksamensresultatene i masterprogrammene vises det til kvalitetsrapporten fra 
Forskningsavdelingen. 

Utdanningene ved EVU 

Det er i rapporteringsperioden utviklet en retningslinje i EVU for eksamen og sensur. Denne er 
utarbeidet for å bidra til å sikre at UH-lovens § 3-9 imøtekommes i arbeidet med eksamen og sensur. 

For eksamensresultatene i etter- og videreutdanning vises det til kvalitetsrapporten for EVU. 

 

Utdanningens og studieprogrammenes relevans 

Bachelor - politiutdanning 

Bachelor – Politiutdanning anses å være faglig relevant både for yrkesutøvelse som politigeneralist i 
politietaten, samt for videre studier.  

Det vil i det kommende studieår være et fortsatt fokus på møter og erfaringsutveksling med 
nasjonale referansegrupper og andre aktuelle fora.  

Masterprogram 

Studiebarometeret viser at utdanningene gir masterstudentene i etterforskning kompetanse de 
mener er viktig i arbeidslivet. Det finnes ingen data for hva studentene i master politivitenskap 
mener om dette.  

Utdanningene ved EVU 

Et stort flertall av studentene/kursdeltakerne gir uttrykk for å ha tilegnet seg kunnskaper og 
ferdigheter som kan brukes direkte i det daglige arbeidet. Relevansen av studiene i forhold til egen 
yrkesutøvelse skårer gjennomgående høyt. Disse tilbakemeldingene understøttes av 
tilbakemeldinger fra eksterne sensorer, innleide forelesere og midlertidig innbeordrede instruktører.  

Politidistriktene er ofte representert i utviklingen av kurs- og studieplaner, som ett av flere ledd for å 
sikre utdanningens relevans for yrkesfeltet. Et annet tiltak for å sikre relevans i utdanningene, er 
dialogmøtene med politidistriktene.  

Behovet for etter- og videreutdanningene, samt deres opplevde relevans i politi- og lensmannsetaten 
kan til en viss grad synliggjøres gjennom søkertall. Utdanningene ved avdeling for etter- og 
videreutdanning har økte søkertall, og det er også en økning av innstilte søkere og studenter som tas 
opp til de ulike utdanningene. 

 

 

§ 2-2 (2) Studietilbudet skal (..) ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. 
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3.6.2. Kvalitetsmål i rapporteringsperioden 

PRIORITERTE MÅL OG TILTAK 
2018–2019 

ANSVARLIG AVDELING MÅLOPPNÅELSE 

Oppfølging av klagesaker der 
karakter avviker med to 
karakterer eller mer 

Studieavdelingen, 
utdanningsavdelingene 

Delvis nådd 

Gjennomføre en vurdering av 
studieprogrammets 
relevanskvalitet 

Bacheloravdelingene Delvis nådd 

Fortsette arbeidet med en 
kandidatundersøkelse for 
masterstudiene 

Forskningsavdelingen Ikke nådd 

 

Oppfølging av klagesaker der karakterer avviker med to karakterer eller mer  

Sommeren 2018 trådte følgende bestemmelse i Universitets- og høyskolelovens § 5-3 (6) i kraft:    

«Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal 
utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.» 

Som en konsekvens av denne lovendringen er det utarbeidet en ny retningslinje med virkning fra 
16.5.2019. 

Arbeidet vil fortsette også neste studieår. PHS har som mål at karakteren studenten får på sine 
eksamensbesvarelser, avspeiler det faglige nivået til studenten. I så måte er det viktig at endelig 
vurdering av besvarelser med karakteravvik medfører at riktig karakter blir satt, samt at det 
resulterer i læringspunkter som kan brukes blant annet i utarbeidelse av fremtidige 
sensorveiledninger. 

Gjennomføre en vurdering av studieprogrammets relevanskvalitet 

For å undersøke relevansen av bachelorutdanningen ved PHS gjennomføres det jevnlige 
kandidatundersøkelser. Både nyutdannede og deres ledere blir spurt om forhold knyttet til innholdet 
i utdanningen og hvordan de vurderer læringsutbyttet for de nyutdannede kandidatene knyttet til 
praktisk yrkesutøvelse. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2015, tre år etter endt studium. 
For å imøtekomme kravet om en kandidatundersøkelse hvert 4. år, ble det lagt opp til en ny 
undersøkelse i løpet av studieåret 2018–2019. Arbeidet er påbegynt og forsetter studieåret 2019–
2020. 

Fortsette arbeidet med en kandidatundersøkelse for masterstudiene 

Det har av ressurshensyn ikke vært mulig å etablere en slik undersøkelse i rapporteringsperioden.  
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3.6.3. Videre kvalitetsarbeid 

Det gjennomføres jevnlige kandidatundersøkelser for bachelorutdanningen. Den forrige 
undersøkelsen ble gjennomført i 2015, og ny undersøkelse vil settes opp som et tiltak i 
handlingsplanen for studieåret 2019–2020.  

Som vist over, er ikke arbeidet med en kandidatundersøkelse for masterstudiet etablert i 
rapporteringsperioden. Dette settes som et tiltak i handlingsplanen for relevanskvalitet i 
handlingsplanen for studieåret 2019–2020. 

Det er pekt på utfordringer knyttet til sensurkvaliteten i bachelorprogrammet. Det vil derfor være 
nødvendig å benytte kryss-sensur eller andre tiltak som kan søke å motvirke slike avvik og dette 
løftes derfor opp som et tiltak for studieåret 2019–2020. Dette settes opp som et tiltak innenfor 
resultatkvalitet i handlingsplanen for studieåret 2019–2020. 
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4. HANDLINGSPLAN STUDIEÅRET 2019-2020 

Styringskvalitet 
Styringskvalitet omfatter høgskolens ordninger for å styre og utvikle kvalitetsarbeidet i virksomheten. 

Tiltak Forankring Ansvarlig 
Videreutvikling og revisjon av kvalitetsarbeidet 
for å sikre et systematisk kvalitetsarbeid i tråd 
med nasjonale standarder og kriterier. 

Kvalitetsarbeid Kvalitetsutvalget 

Etablere ordning for periodiske evalueringer av 
studieprogrammene BA og MA i henhold til 
studiekvalitetsforskriftens § 2-1 (2) 

Kvalitetsarbeid Kvalitetsutvalget 
Bacheloravdelingene  
Forskningsavdelingen 

 

Inntakskvalitet 

Inntakskvalitet omhandler kvaliteten på søkere og studenter tatt opp ved utdanningene. 
Tiltak Forankring Ansvarlig 
Utvikle en rekrutteringsstrategi for 
masterutdanningene 

Kvalitetsarbeid Forskningsavdelingen 
Studieavdelingen 
Kommunikasjon  

Gjennomføre dialogmøter med politidistrikt og 
særorganer  

Kvalitetsarbeid Avdeling for etter- og 
videreutdanning 
Bacheloravdelingene 

 

Rammekvalitet 
(Kvaliteten på personalets kvalifikasjoner, ansattes arbeidsmiljø, bibliotektjenester og studentenes 
læringsmiljø. Kvaliteten på infrastruktur samt økonomiske og organisatoriske faktorer.) 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Rammekvalitet omhandler de tilgjengelige ressursene for 
gjennomføring av studiene. Fagmiljø, studentenes læringsmiljø og infrastruktur knyttet til 
studieprogrammet inngår i dette.) 

 
Tiltak Forankring Ansvarlig 
Øke andel med førstestillingskompetanse Studietilsynsforskriften Utdannings- 

avdelingene 
Forskningsavdelingen 

Utrede muligheten for å styre FoU-midler til 
fagmiljøer/kunnskapsområder med lav andel 
førstestillingskompetanse 

 
Kvalitetsarbeid 

Utdannings- 
avdelingene 
Forskningsavdelingen 
FoU-utvalget 

Etablere en felles rutine for rapportering av 
fagmiljø ved PHS 

Kvalitetsarbeid Kvalitetsutvalget 

Pedagogisk basiskompetanse eller tilsvarende 
for fagansatte som fortsatt ikke har det 

Studietilsynsforskriften Utdannings- 
avdelingene 
Forskningsavdelingen 

Utvikle retningslinjer for krav til pedagogisk 
kompetanse 

Kvalitetsarbeid Kvalitetsutvalget 
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Øke kompetanse om og felles forståelse av 
digital kompetanse for å legge til rette for læring 

Kvalitetsarbeid Utdannings- 
Avdelingene 
Forskningsavdelingen 

Følge opp læringsmiljøet i alle utdanninger Studietilsynsforskriften Utdannings- 
Avdelingene 
Forskningsavdelingen 
LMU 

 

Programkvalitet 

(Kvaliteten på og sammenheng mellom formål, læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og 
arbeidsformer, og vurderingsformer og læreforutsetninger (målgruppe og opptakskrav) i 
fag/emneplaner, studieplaner og kursplaner samt relevansen for yrkesfeltet.) 
(Foreslått nytt kvalitetsområde: Programkvalitet omhandler faglig og didaktisk kvalitet i ramme-, 
program-, fag- og emneplaner.) 

Tiltak Forankring Ansvarlig 
Sikre relevant kobling til forskning- og faglig 
utviklingsarbeid 
 

Studietilsynsforskriften Utdannings- 
avdelingene 
Forskningsavdelingen 
FoU-utvalget 

Sikre at studietilbudene har ordninger for 
internasjonalisering 
 

Studietilsynsforskriften Utdannings- 
avdelingene 
Forskningsavdelingen 
Studieavdelingen 

Følge opp resultatene av utredningsprosjektet om 
nivåbestemming av videreutdanninger og 
utvikling av fellesemner til masterutdanningene  

Kvalitetsarbeid EVU 
Forskningsavdelingen 

 

Relevanskvalitet 
Relevanskvalitet omhandler studiet eller studieprogrammet faglige relevans. 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Relevanskvalitet omhandler studiet eller studieprogrammet faglige 
relevans). 

Tiltak Forankring Ansvarlig 
Utvikle og gjennomføre en kandidatundersøkelse 
for bachelorstudiet   

Kvalitetsarbeid Bacheloravdelingene 

Utvikle og gjennomføre en kandidatundersøkelse 
for masterstudiet 

Kvalitetsarbeid Forskningsavdelingen 
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Undervisningskvalitet (Læringskvalitet) 

(Kvaliteten på undervisning, studentenes læringsarbeid og læringsutbytte. I dette ligger eksempelvis 
fagansattes/instruktørenes planlegging og samarbeid, veiledning og vurdering, samspill med og 
mellom studentene, det faglige innholdet, ulike undervisnings- og arbeidsformer, herunder 
forskningsbasert undervisning og praksisfeltet som læringsarena.) 

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Læringskvalitet omhandler kvaliteten på undervisnings- og 
læringsaktiviteter, samt studentens læringsarbeid.) 

 
Tiltak Forankring Ansvarlig 
Videreutvikle pedagogisk bruk av Canvas Kvalitetsarbeidet Utdannings- 

avdelingene 
Forskningsavdelingen 
Studieavdelingen 

Legge til rette for studentaktive lærings og 
undervisningsformer og dokumentere dette  

Kvalitetsarbeidet Utdannings- 
avdelingene 
Forskningsavdelingen 

 

Resultatkvalitet  

(Foreslått nytt kvalitetsområde: Resultatkvalitet omhandler studiepoengproduksjon innen emner, 
studier og studieprogram, samt studentenes oppnådde læringsutbytte uttrykt gjennom 
eksamensresultater.) 

 
Tiltak Forankring Ansvarlig 
Heve sensurkvalitet Kvalitetsarbeid Bacheloravdelingene 
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KILDER 
Avdelingsrapport Avdeling for etter- og videreutdanning 2018–2019 

Avdelingsrapport Avdeling for strategi og virksomhetsstyring 2018–2019 

Avdelingsrapport Bacheloravdelingen i Oslo 2018–2019 

Avdelingsrapport Forskningsavdelingen 2018–2019 

Avdelingsrapport Studieavdelingen 2018–2019 

DIKU: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019 

Justis- og beredskapsdepartementet 2018. Rammeplan for Bachelor – Politiutdanning 

Kunnskapsdepartementet. Digitaliseringsstrategi for universitets og høyskolesektoren (2017–2021)  

Kunnskapsdepartementet. Tilstandsrapport for høyere utdanning (2017). 

Kvalitetssystemet - Beskrivelse av Politihøgskolens systematiske kvalitetsarbeid.  

Politihøgskolen. Opptaksrapport 2019 

Politihøgskolen. Rapport fra læringsmiljøutvalget studieåret 2018–2019 

Politihøgskolen. Rapport Fagutvalg 2018 – 2019. Studentenes opplevelser av Canvas.  

St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – Krev din rett- Kvalitetsreformen i høyere utdanning 

St.meld. nr. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning 

Universitets- og høgskolerådet (UHR): Nasjonale veiledende retningslinjer for universitet og 
høyskolepedagogisk basiskompetanse (https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-2/nasjonale-
veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/) 

 

 
  

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-2/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/
https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-2/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/
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VEDLEGG – STATISTIKK 

Inntakskvalitet 

Nøkkeltall bacheloropptaket 2019 

 2017 2018 2019 

Søkere 1. mars 4874 4706 4063 

Antall førsteprioritetssøkere 1. mars 3763 3398 2789 

Reelle søkere 2643 2217 1855 

Innkalt til fysiske tester 1954 1874 1500 

Bestått fysiske tester 1246 1319 1067 

Stryk fysiske tester 322 271 200 

Antall møtt ved egnethetsvurdering 1242 1303 1057 

Antall funnet egnet 896 972 842 

Antall funnet ikke egnet 346 331 215 

Antall kvalifiserte søkere 1205 983 845 

Antall utsendte tilbud om studieplass 795 593 617 

Antall søkere som har svart ja til studieplass  739 563 562 

Antall nye studenter 730 554 552 

Tall som gjelder fysiske tester og egnethetsvurdering i tabellen ovenfor representerer kun de som reelt har deltatt i 
opptaksprøvene.  

 

Søkertall – antall førsteprioritet og kvinneandel (1. mars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Antall søkere (1.prioritet) Kvinneandel (%) 
2019 2789 48,4 
2018 3398 43,7 

2017 3763 42,3 
2016 4522 40,4 
2015 3958 40,9 
2014 3318 38,7 
2013 3233 37,2 
2012 2733 36,7 
2011 2760 35,2 
2010 3220 36,6 
2009 2851 34,8 
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Søkertall – antall førsteprioritet pr studiested, kjønn og alder (1. mars)

2019
Totalt ant.

søkere
1. mars

1.pri.
PHS totalt

1.pri.
Oslo

1.pri.
Bodø

1.pri.
Stavern

Gj.sn.- alder

Søkere 4063 2789 1478 589 722 22,0

Kvinner 2139 1350 707 266 377 21,5

Menn 1924 1439 771 323 345 22,7

Antall søkere pr. politidistrikt 2019
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Utvikling – poenggrenser i hovedopptaket for opptak til bachelorutdanningen 2014–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oslo 48,4 49,7 50,2 50,1 50,5 51,1 

Bodø 44,2 45,2 46,7 47,5 49,1 49,2 

Stavern 46,4  47,4 48,2 49,0 49,8 50,0 

Kongsvinger 45,0 46,0 47,4 47,9 - - 
 

Antall tilbud, nye studenter og poenggrenser – pr. studiested 

Sted Studie-
plasser Antall tilbud Ja-

svar14 
Ant. nye 
studenter 

Poenggrense 15 

 
  Hoved-

opptaket 
Totalt   Hoved 

opptaket 
Siste 

supplering 

Oslo 240 252 265 246 240 51,1 51,0 

Stavern 166 172 186 168 166 50,0 50,0 

Bodø 144 154 166 148 146 49,2 49,1 

PHS totalt 550 578 617 562 552 

 

Antall nye studenter, kvinneandel og snittalder   

År Antall nye 
studenter 

Prosent 
kvinner Alderssnitt 

2019 552 50,5 22,6 

2018 554 46,2 22,8 

2017 730 46,2 22,8 

2016 717 41,7 23,0 

2015 720 44,1 22,7 

2014 719 39,4 22,7 

2013 725 38,6 23,0 

 

                                                           
14 Ja-svar inneholder søkere som har takket ja til tilbud om studieplass, inkludert søkere som er innvilget utsatt studiestart (reservasjon av 
studieplass) til 2020 eller 2021. 

15 Poenggrensen er konkurransepoengsummen til den siste søkeren som fikk tilbud om studieplass. 
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Antall nye studenter med minoritetsbakgrunn16

Nye studenter til bachelorutdanningen, pr. politidistrikt 2019

16 Med minoritetsbakgrunn vises det t il SSB’s definisjon;

1. Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre
2. Utenlandsfødte med én eller to norskfødte foreldre
3. Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre
4. Norskfødte med én utenlandsfødt forelder

Tallene baserer seg på selvrapportering.

10,6 % 11,0 %
12,6 % 13,1 %

9,9 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

2015 2016 2017 2018 2019

Utvikling i andel nye studenter med
innvandringsbakgrunn - siste 5 år
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Opptak til etter- og videreutdanninger 

Tallmaterialet inkluderer opptak gjennomført høsten 2018 og våren 2019. Vi gjør oppmerksom på at 
mindre endringer i tallene kan ha forekommet etter at datamaterialet ble produsert. 

 

Videreutdanninger 

Antall kvinner i parentes 

 Totalt 
antall 
søkere 

Innstilte 
søkere 

Studenter 

Ledelsesutdanninger 
Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere, høst 2019 222 (131) 120 (74) 48 (28) 
Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere, vår 2019 138 (72) 100 (50) 24 (13) 
Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere - kull 1, høst 2019 152 (20) 67 (11)  12 (2) 
Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere - kull 1, høst 2019 81 (23) 55 (14) 12 (2) 
Politiledelse - Modul 1: Innføring i politiledelse, høst 2019 475 (158) 142 (53) 75 (36) 
Politiledelse - Modul 1: Innføring i politiledelse, vår 2019 366 (112) 160 (56) 26 (10) 
Politiledelse - Modul 2: Org.- og ledelsesutvikling i politi, høst 
2019 

69 (32) 42 (23) 24 (15) 

Politiledelse - Modul 3A: Strategisk ledelse og reform i politiet, 
vår 2019 

28 (12) 23 (11) 19 (9) 

Politiledelse - Modul 3B: Ledelse/utvikling i politi som lærende 
org., høst 2019 

35 (14) Avlyst Avlyst 

Praktisk prosessledelse i politiet, høst 2019 46 (20) Avlyst Avlyst 
Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere - kull 2, høst 2019 95 (12) 45 (7) 13 (2) 
Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere - kull 2, høst 2019 53 (17) 38 (11) 12 (3) 

Pedagogiske utdanninger 
Instruktørutdanning - Politiets hundetjeneste, vår 2019 45 (14) 35 (11) 25 (7) 
Instruktørutdanning - Politioperative disipliner, høst 2019 171 (25) Avlyst Avlyst 
Instruktørutdanning - Schengen grensekontroll, høst 2019 33 (9) 27 (9) 22 (7) 
Instruktørutdanning - Utrykningskjøring, vår 2019 88 (8) 37 (4) 19 (3) 
Veiledningspedagogikk - Modul 1, høst 2019 294 (122) 186 (77) 74 (34) 
Veiledningspedagogikk - Modul 1, vår 2019 213 (96) 141 (66) 124 (58) 
Veiledningspedagogikk - Modul 1, høst 2018 330 (139) 215 (94) 123 (49) 
Veiledningspedagogikk - Modul 2, vår 2019 84 (34) 44 (20) 25 (10) 

Forebygging og mangfold 
Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn, vår 2019 71 (34) 30 (13) 20 (12) 
Kriminalitetsforebyggende politiarbeid, høst 2019 122 (64) 64 (33) 26 (14) 
Kulturforståelse og mangfold, høst 2019 148 (80) 78 (48) 24 (11) 
Forebygging og etterforskning av hatkriminalitet, vår 2019 57 (30) 35 (17) 22 (12) 

Etterforskning og kriminalteknikk 
Etterretning - Modul 1: Introduksjon til etterretningsfaget, vår 
2019 

381 (131) 275 (96) 200 (61) 
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 Totalt 
antall 

søkere 

Innstilte 
søkere 

Studenter 

Kriminalteknikk - Modul 1A: Etterforskning av åsted, vår 2019 61 (31) 37 (15) 20 (8) 
Kriminalteknikk - Modul 1B: Kriminalteknisk fotografering, høst 
2019 

28 (17) 22 (15) 21 (14) 

Kriminalteknikk - Modul 1B: Kriminalteknisk fotografering, vår 
2019 

1 (1) Avlyst  Avlyst 

Kriminalteknikk - Modul 1C: Kriminalteknisk dokumentasjon, 
vår 2019 

34 (13) 30 (11) 27 (10) 

Kriminalteknikk - Modul 2A: Etterforskning av vold og 
dødsfallsaker, høst 2019 

17 (6) Avlyst Avlyst 

Kriminalteknikk - Modul 3B: Etterforskning av sprengnings-
åsted, vår 2019 

19 (6) Avlyst Avlyst 

Kriminalteknikk - Modul 4: Åstedskoordinering/koordinator, 
vår 2019 

33 (11) 29 (9) 20 (7) 

Miljøkriminalitet - Modul 1: Felles for miljøstudiene, vår 2019 27 (8) Avlyst Avlyst 
Miljøkriminalitet - Modul 2A: Natur- og forurensings-
kriminalitet, vår 2019 

18 (3) Avlyst Avlyst 

NCFI - 1: Core and Concepts, høst 2019 169 (45) 129 (33) 95 (24) 
NCFI - 1: Core and Concepts, vår 2019 119 (15) 102 (13) 96 (12) 
NCFI - 2A: Advanced Computer Foren, høst 2019 51 (7) 46 (6) 37 (5) 
NCFI - 2A: Advanced Computer Foren, vår 2019 41 (2) 38 (2) 33 (2) 
NCFI - 3A: Forensic Tool Development, vår 2019 19 (2) 19 (0)  16 (2) 
NCFI - 3B: Linux Artifacts, vår 2019 14 (0) 14 (0) 13 (0) 
NCFI - 3C: Open Source Forensics, høst 2019 18 (1) 17 (1) 13 (1) 
NCFI - 3D: Macintosh Computer Forens, vår 2019 5 (1) 5 (0) 5 (1) 
NCFI - 3E: Windows Forensics, høst 2019 29 (0) 29 (0) 23 (0) 
Skjulte etterforskningmetoder - Modul 1, høst 2019 389 (141) 223 (93) 50 (16) 
Tegn og symptom (øvrige søkere), høst 2019 59 (28) 59 (28) 56 (25) 
Tegn og symptom (øvrige søkere), vår 2019 106 (30) 106 (0) 91 (26) 
Tegn og symptom (bachelorstudent ved PHS), høst 2019 238 (136) 238 (136) 235 (134) 
Tegn og symptom (bachelorstudent ved PHS), vår 2019 90 (44) 89 (0) 80 (39) 
Videreutd. i avhør av barn og ungdom, høst 2019 40 (34) 24 (20) 10 (10) 
Videreutd. i avhør av sårbare personer, høst 2019 24 (17) Avlyst Avlyst 
Videreutd. i etterforskning - sentral gj.føring (kull 1), vår 2019 208 (111) 115 (54) 24 (8) 
Videreutd. i etterforskning - Agder pd, vår 2019 62 (27) 35 (18) 24 (12) 
Videreutd. i etterforskning - Innlandet pd, høst 2019 38 (24) 31 (20) 24 (14) 
Videreutd. i etterforskning - Møre og Romsdal pd, høst 2019 42 (24) 30 (17) 24 (16) 
Videreutd. i etterforskning - Oslo pd og Kripos (kull 1), vår 2019 78 (42) 41 (26) 24 (13) 
Videreutd. i etterforskning - Sør-Vest pd, høst 2019 99 (56) 39 (20) 24 (11) 
Videreutd. i etterforskning - Sør-Øst pd, høst 2019 65 (39) 29 (19) 24 (17) 
Videreutd. i etterforskning - Trøndelag pd, vår 2019 7 (3) Avlyst Avlyst 
Videreutd. i etterforskning - Vest pd, høst 2019 98 (49) 30 (16) 24 (10) 



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 53 

 

 Totalt 
antall 

søkere 

Innstilte 
søkere 

Studenter 

Videreutd. i etterforskning - Øst pd, høst 2019 85 (52) 30 (17) 24 (15) 
Videreutd. i etterforskning av seksuallovbrudd, høst 2019 98 (82) 55 (45) 27 (24) 
Videreutd. i etterforskning og forebygging av organisert krim., 
høst 2019 

51 (13) 33 (7) 24 (4) 

Videreutd. i pårørendearbeid i kriser og katastrofer, høst 2019 64 (38) 38 (24) 28 (18) 
Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet - Stavern, 
vår 2019 

93 (56) 85 (51) 49 (23) 

Økonomisk kriminalitet - Modul 1: Finansiell etterforskning og 
inndrag, vår 2019 

51 (26) 43 (21) 33 (18) 

Videreutd. i etterforskning - Oslo pd og Kripos (kull 2), vår 2019 65 (38) 37 (23) 24 (14) 
Tegn og symptom (øvrige søkere), høst 2018 98 (28) 95 (27) 73 (20) 
NCFI - 2B: Online Investigation, høst 2019 42 (5) 36 (5) 28 (3) 
NCFI - 2C: Network/ Cybercrime, høst 2019 26 (4) 23 (4) 16 (2) 
Tegn og symptom (bachelorstudent ved PHS), høst 2018 218 (118) 218 (118) 206 (113) 
Tverretatlig bekjempelse av økon. kriminalitet - Gardermoen, 
vår 2019 

126 (66) 109 (60) 49 (27) 

Videreutd. i etterforskning - sentral gjennomføring (kull 2), vår 
2019 

117 (65) 71 (36) 24 (12) 

NCFI - 3F: Memory Investigation, høst 2019 16 (0) 15 (0) 12 (0) 
Politioperative utdanninger 

Nasjonal beredskap og krisehåndtering, høst 2019 52 (10) 31 (5) 14 (3) 
Utd. for hundeførere i politiet med vintertjeneste, vår 2019 22 (3) 17 (2) 11 (2) 
Utd. for nye hundeførere i politiet med patruljehunder, høst 
2019 

8 (2) 8 (2) 7 (2) 

Utd. for nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder, 
høst 2019 

6 (2) 6 (2) 5 (1) 

Utd. for nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder, 
vår 2019 

2 (2) 2 (0) 2 (2) 

Utd. for hundeførere i politiet med kriminalsøkshund, vår 2019 7 (3) 7 (0) 4 (2) 
Sivile utdanninger 

Begrenset politimyndighet - Modul 1: Innføring i begrenset 
pol.myn., vår 2019 

88 (33) 83 (0) 64 (27) 

Begrenset politimyndighet - Modul 1: Innføring i begrenset 
pol.myn., høst 2018 

82 (21) 58 (14) 58 (14) 

Politiets forvaltningsmessige gjøremål - Modul 1, høst 2019 26 (22) Avlyst Avlyst 
Sivil rettspleie - Modul 1: Innføring i juridisk metode, høst 2019 33 (28) 24 (21) 19 (18) 
Sivil rettspleie - Modul 1: Innføring i juridisk metode, vår 2019 26 (23) Avlyst Avlyst 
Sivil rettspleie - Modul 2A: Tvangsfullbyrdelse, høst 2019 27 (24) 22 (19) 20 (18) 

Juristutdanninger 
Videreutdanning for politiets påtalejurister, høst 2019 51 (35) Avlyst Avlyst 



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 54 

 

Videreutdanning for påtalejurister i ledelse av tilrettelagte 
avhør, høst 2019 

33 (27) 24 (21) 22 (19) 

Totalt antall – videreutdanning 7751  
(3209) 

4735 
(1894) 

2945 
(1236) 

 

Etterutdanninger 

Antall kvinner i parentes 

 Totalt antall 
søkere 

Innstilte 
søkere 

Studenter 

Etterforskning og kriminalteknikk 
Digital forensics with EnCase Forensics - Modul 1: Basic, vår 
2019 

11 (3) 11 (0) 1 (0) 

Digital forensics with EnCase Forensics - Modul 1: Basic, høst 
2018 

34 (10) 5 (1) 5 (1) 

Digital forensics with X-Ways Forensics - Module 1: Basic, 
vår 2019 

7 (1) 7 (0) 0 (0) 

Digital forensics with X-Ways Forensics - Module 1: Basic, 
høst 2018 

26 (6) 4 (0) 4 (0) 

Politioperative utdanninger 
Påbygningskurs - Taktikk for instruktører i politiet, høst 2019 51 (4) 34 (4) 16 (2) 
Påbygningskurs - Våpentjeneste for instruktører i politiet, 
høst 2019 

51 (4) 39 (2) 16 (1) 

Skarpskytterutdanning for innsatspersonell i politiet, høst 
2019 

65 (3) 35 (2) 15 (0) 

Juristutdanninger 
Obligatorisk utdanning for nye politijurister, høst 2019 60 (48) 55 (44) 50 (42) 
Obligatorisk utdanning for nye politijurister, vår 2019 41 (33) 39 (31) 24 (18) 
Totalt antall – etterutdanning 346 (112) 229 (84) 131 (64) 
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Oppdragsutdanninger (videreutdanning) 

 Totalt antall 
søkere 

Innstilte 
søkere 

Studenter 

Ledelsesutdanninger 
Politiledelse - Modul 1: Innføring i politiledelse for Vest pd, 
vår 2019 

22 (9) 21 (0) 21 (9) 

Politiledelse - Modul 1: Innføring i politiledelse for Vest pd, 
høst 2018 

21 (7) 21 (7) 21 (7) 

Etterforskning og kriminalteknikk  
Tegn og symptom på misbruk av narkotika og andre 
rusmidler for Tolletaten, høst 2018 

10 (6) 10 (6) 10 (6) 

Tegn og symptom på misbruk av narkotika for P-22, høst 
2018 

10 (7) 10 (7) 10 (7) 

Tegn og symptom på misbruk av narkotika og andre 
rusmidler for Barnevernsvakta i Vestfold, høst 2018 

16 (15) 16 (15) 16 (15) 

Tegn og symptom på misbruk av narkotika og andre 
rusmidler for Tolletaten (kull 2), høst 2018 

33 (20) 32 (20) 32 (20) 

Totalt antall – oppdragsutdanninger 112 (64) 110 (55) 110 (64) 

 

Masterutdanninger 

 Totalt antall 
søkere 

Kvalifiserte 
søkere 

Studenter 

Nordisk master i politiledelse 65 (21) Avlyst 
Master i politivitenskap 83 (44) 43 (23) 28 (18) 
Totalt antall 148 (65) 43 (23) 28 (18) 

 

Sum EVU-opptaket 2018-2019 
 

Alle søkere 

(kvinner) 

Tatt opp 

(kvinner) 

Videreutdanninger, totalt 7 751 (3209) 2 945 (1236) 

Etterutdanninger, totalt 346 (112) 131 (64) 

Oppdragsstudier (etterutd.) totalt 112 (64) 110 (64) 

Sum 8 209 (3 385) 3 186 (1 364) 
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Rammekvalitet 

Ressursinnsats 

2016                                                                         Drift Oslo og Kongsvinger er inkl. i Strategi og virksomhetsstyring. Drift Stavern er ikke inkludert. 

Avdeling Investering Lønn Varer og tj. Samlet KPI Korrigert for KPI 

Strategi og virksom-
hetsstyring/Drift 10 808 968 51 873 830 180 715 468 243 398 266 144,9 167 976 719 

Bachelor Oslo   68 492 004 9 595 976 78 087 980   53 890 945 

EVU    78 770 826 14 272 285 93 043 111   64 211 947 

Studieavdeling   24 830 531 9 185 899 34 016 430   23 475 797 

FOU-avd.   17 538 952 3 271 668 20 810 620   14 362 057 

Bachelor Bodø   21 938 364 6 895 429 28 833 793   19 899 098 

Bachelor Stavern   22 394 720 1 364 466 23 759 186   16 396 954 

Ledelsen   8 710 323 2 870 294 11 580 617     

Samlet 10 808 968 294 549 550 228 171 485 533 530 003  360 213 517 

 

2017                                                                         Drift Oslo og Kongsvinger er inkl. i Strategi og virksomhetsstyring. Drift Stavern er ikke inkludert. 

Avdeling Investering Lønn Varer og tj. Samlet KPI Korrigert for KPI 

Strategi og virksom-
hetsstyring/Drift 33 355 914 57 296 213 215 146 383 305 798 510 147,6 207 180 562 

Bachelor Oslo   75 394 642 11 845 552 87 240 194   59 105 822 

EVU    97 793 188 16 690 649 114 483 837   77 563 575 

Studieavdeling   26 781 333 9 854 563 36 635 896   24 821 068 

FOU-avd.   21 923 808 3 435 075 25 358 883   17 180 815 

Bachelor Bodø   23 780 553 6 790 843 30 571 396   20 712 328 

Bachelor Stavern   26 767 311 1 807 535 28 574 846   19 359 652 

Ledelsen   9 499 581 3 547 246 13 046 827     

Samlet 33 355 914 339 236 629 269 117 846 641 710 389   425 923 822 

 

2018                                                                         Drift Oslo og Kongsvinger er inkl. i Strategi og virksomhetsstyring. Drift Stavern er ikke inkludert. 

Avdeling Investering Lønn Varer og tj. Samlet KPI Korrigert for KPI 
Strategi og virksom-
hetsstyring/Drift  

4 352 853 63 410 691 186 465 944 254 229 488 151,6 167 697 551 

Bachelor Oslo   78 015 533 11 792 210 89 807 743   59 239 936 
EVU   103 343 175 13 205 117 116 548 292   76 878 821 
Studieavdeling   28 109 826 8 019 032 36 128 858   23 831 701 
FOU-avd.   24 741 426 3 345 878 28 087 304   18 527 245 
Bachelor Bodø   26 656 693 2 651 552 29 308 245   19 332 615 
Bachelor Stavern   28 695 300 1 586 977 30 282 277   19 975 117 
Ledelsen   10 230 802 2 710 119 12 940 921   8 536 228 

Samlet 4 352 853 363 203 446 229 776 829 597 333 128   394 019 214 
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Kompetansen i faglig personal for Bachelor, Etter- og videreutdanning og forskning pr. 31.12 som 
underviser eller forsker  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Professor 6 7 5 4,4 7,4 
Førsteamanuensis/forsker 24 26 26 29,4 32 
Førstelektor 4 4 6 6 6 
Høgskolelektor 74 65 62 57,7 55 
POB som underviser 76 75 74 81 90 
  Pob som underviser med master   11 13 12 
  Pob som underviser uten master   63 48 67 
  Pob som underviser uten  
  master, men som er i løp 

  22 20 11 

Stipendiat 2 3 5 5,5 4 
Instruktører * 33 17 16 20 28 
Sum gruppen eks. instr. 186 180 178 184 194,4 
      
Førstekompetanse 34 37 37 39,8 45,4 
And. ans. i gr. m. f. kom. 18,3 % 20,6 % 20,8 % 21,6 % 23,4 % 

* inngår ikke i beregningsgrunnlaget, men synliggjør antallet fast ansatte instruktører som tidligere ble innbeordret 

POB: Politioverbetjent 

Ved PHS er det fem personer som er tilsatt i professor II, disse inngår ikke i beregningene 

 
Omregning fra stillinger til årsverk 2016 2017 2018 

Antall stillinger 178 184 200 
Redusert stilling 6 8 12 
Andel redusert 3,65 3,9 4,5 
Årsverk 175,65 179,9 192,5 

 

Ressursinnsats forskning, FOU og kvalifisering     

Hovedtall 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte i undervisning og forskning 186 180 178 182 200 

Antall årsverk i undervisning og forskning 180,75 178,05 175,65 177,9 192,5 

Antall årsverk i forskning 18 18,7 19 21,5 25,5 

Andel FOU i undervisningsavdelingene 33,8 34,2 31,33 34,4 27,5 

Antall årsverk disponert av FOU-utvalget 
(16-17) 

6,85 5,78 7,5 7,1 9 

Ressurs disponert av studieledere 9,67 9,19 11,03 12,44 14,77 
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FOU-ressurser – disponert av studieleder 

Studiested 2014 2015 2016 2017 2018 
Stavern 2,11 1,07 2,04 4,48 4,98 
Oslo/Kongsvinger 4,74 6,07 6,09 5,19 8,07 
Bodø 2,82 2,05 2,90 2,77 1,72 
Sum 9,67 9,19 11,03 12,44 14,77 

 

FOU-ressurser - Undervisningspersonell BA og EVU pr. 31.12.2018 

 2016 2017 2018 

 POB Lektor 
mv.* 

Sum POB Lektor 
mv.* 

Sum POB Lektor 
mv.* 

Sum 

Bachelor          

B1/B3 Oslo 30 31 61 24 37 61 30 35 65 
B1 Kongsvinger 7 6 13 7 6 13    
B1 Stavern 1 4 5 10 4 14 5 6 11 
B1 Bodø 7 8 17 5 7 12 5 7 12 
B3 Stavern 2 3 5 10 4 14 10 8 18 
B3 Bodø    6 7 13 6 7,5 13,5 
          

EVU 23 19 42 24 25 49 8 8 16 
Sum   141 81 91 172 64 71,5 135,5 
FOU-ressurs: 20 % 
av sum 
undervisningspers. 

  28,2   34,4   21,7 

*Lektor mv. = Førsteamanuensis, Førstelektor og Høgskolelektor     
* innberegnet her er pob’er som også er høgskolelektorer og pob’er med Mastergrad  

 

Antall ansatte/årsverk telles pr. 31.12 hvert år. 

Faste/Innbeordrede instruktører/lærere er ikke medregnet. 

FOU-utvalget har siden 2009/10 tildelt ressurser til dr.gradsprosjekter og førstelektorprogrammer. 

For å beregne FOU innsatsen i avdelingene tas det utgangspunkt i antallet årsverk i undervisning og 
forskning.  

Antallet årsverk i ren forskning trekkes fra. 

20 % av dette utgjør FOU i undervisningsavdelingene. 

For de stillingen som ikke dokumentert som FOU-ressurs er det grunn til å tro at store deler av denne 
ressursen har gått til utvikling av studieplaner i avdeling for etter- og videreutdanning og til 
emneplanarbeid i forbindelse med utviklingen av ny rammeplan i Bacheloravdelingen. 
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Statistikk for biblioteket17 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall nedlastninger fra databasene 16 990 21 754 9 05418 12 59819 13 03020 

Antall utlån (inkl. fornyelser) 17 183 11 718 13 380 19 401 14 296 

Åpningstimer pr. uke 81 81 81 8121 81 

Besøk i biblioteket 75 702 Mangler 
statistikk 

70 62022 75 769 75 842 

Antall nedlastninger i PIA Mangler 
statistikk 

74 073 104 792 176 046 268 678 

Mer statistikk fra Biblioteket, blant annet Undervisning og bruk av digital enhet – se SA’s rapport. 

 

Antall skikkethetssaker / saker behandlet etter skikkethetsforskriften 

Bachelor 

Studieår Antall saker Utfall etter skikkethetsbehandling nemnd/styre 

2018–2019 9 3 studenter utvist, 6 funnet skikket  

2017–2018 12 2 studenter utvist, 1 student bortvist, 9 studenter funnet skikket 

2016–2017 8 5 studenter bortvist. 2 studenter funnet skikket. 1 student sa fra seg 
sin studieplass. 

2015–2016 9 3 studenter utvist, 3 studenter bortvist, 3 studenter funnet skikket 

2014–2015 22 3 studenter utvist, 5 studenter bortvist, 12 studenter funnet skikket. 
2 studenter sa fra seg sin studieplass.* 

*En student, to saker 

 

                                                           
17 Databasene og måten leverandørene rapporterer bruk på endrer seg fra år til år. Enkelte år får vi kun statistikk på antall søk, andre år på 
nedlastninger. Statistikken endrer seg deretter. For denne perioden mangler vi tall fra Juridika-databasen, og antar derfor at det reelle 
antall nedlastninger derfor er høyere enn det fremkommer over. Vi er usikre på årsaken til nedgangen i antall utlån, men det kan skyldes at 
bachelorstudentene finner mer digitalt, eller at masterstudentene er inne i en mindre litteraturintensiv fase av studieløpet. Antall 
nedlastninger i PIA fortsetter å øke. En betydelig del av nedlastningene antas å være studenter som leser tidligere leverte 
bacheloroppgaver, men noe er høyst sannsynlig også eksterne brukere.  

18 Rettsdata kunne ikke levere statistikk for 2016. Nedlastninger fra Rettsdata utgjorde 17 154 i 2015. Alle de øvrige databasene har hatt en 
økning. Det er derfor god grunn til å anta at det er en reell økning i antall nedlastninger totalt sett. 

19 Rettsdata leverer fremdeles ikke statistikk; uttrekkene som databasene gjør endrer seg ofte fra år til år, så det er vanskelig å 
sammenligne utviklingen direkte fra disse tallene.  

20 Nedlastninger fra databasene har (sannsynligvis) større vekst enn synlig her; vi fikk ikke tall fra Kommentarutgaver/Juridika i 2018. I 2017 
hadde vi 1277 nedlastninger fra basen. 

21 53,5 timer med bibliotekpersonale 

22 Biblioteket fikk ny besøksteller i uke 33 (2016). Besøkstallet for 2016 er derfor et estimat ut i fra faktiske besøkstall andre halvår. Pr. 31. 
mai 2017 har biblioteket hatt 36 972 besøk. Det kan dermed se ut som om det estimerte besøkstallet for 2016 er noe lavt. 
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Studentutveksling 

Antall studentutvekslinger – utreisende, innreisende og totalt 

År Utreisende 
studenter 

Innreisende 
studenter 

Totalt antall 
utvekslingsstudenter 

Prosentvis økning 

2018–2019 48 62 110 -2 % 

2017–2018 55 57 112 -4 % 

2016–2017 58 59 117 17 % 

2015–2016 50 49 99  10 % 

2014–2015 47 43 90 - 3 % 

2013–2014 47 45 92 15 % 

 

Utveksling lærere / ansatte 

Utvekslingstall for lærere/ansatte 2018–2019  

Utreisende   5 personer Innreisende  14 personer 
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Resultatstatistikk 2018–2019 

Karakterer B1 

FS rapport 582.001 

Emne (Emnekode) B1 med karakterene 
A-E 

Antall 
oppmeldt 

til eksamen 

Antall 
møtt til 

eksamen 
A B C D E F 

% F 

Stryk 
2018-19 

Digitalt pol.arbeid (DIPO10-B) 139 138 9 40 71 16 2 0 0 

Digitalt pol.arbeid (DIPO10-O) 269 263 23 102 108 20 8 2 0,7 

Digitalt pol.arbeid (DIPO10-S) 160 159 10 51 83 13 2 0 0 

Kriminalteknikk Bodø (KRIT10-B) 145 140 23 63 42 12 0 0 0 

Kriminalteknikk Oslo (KRIT10-O) 286 275 38 95 101 37 3 1 0,4 

Kriminalteknikk Stavern (KRIT10-S) 169 168 39 70 47 11 1 0 0 

Krim.foreb.arbeid Bodø (KRIF10-B) 144 141 12 32 54 36 6 1 0,7 

Krim.foreb.arbeid Oslo (KRIF10-O) 298 285 33 76 110 46 15 5 1,8 

Krim.foreb.arbeid Stavern (KRIF10-S) 163 159 15 42 60 31 8 3 1,9 

Psykologi Bodø (PSYK10-B) 153 151 7 44 56 32 11 1 0,7 

Psykologi Oslo (PSYK10-O) 306 290 39 96 83 41 30 1 0,3 

Psykologi Stavern (PSYK10-S) 173 173 18 44 58 39 12 2 1,2 

SOPF10-B – Bodø23 

Sosiologi (SOS10-B)  

Politilære (POL10-B)  

Forvaltningsrett (FORV10-B) 

 

48 

47 

46 

 

47 

46 

46 

 

5 

5 

5 

 

14 

10 

8 

 

17 

12 

21 

 

10 

15 

11 

 

1 

4 

1 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

SOPF10-O - Oslo 

Sosiologi (SOS10-O)  

Politilære (POL10-O)  

Forvaltningsrett (FORV10-O)  

 

94 

89 

95 

 

94 

85 

93 

 

11 

4 

2 

 

25 

29 

19 

 

33 

42 

46 

 

19 

8 

18 

 

4 

1 

6 

 

1 

1 

2 

 

1,1 

1,2 

2,2 

SOPF10-S - Stavern 

Sosiologi (SOS10-S)  

Politilære (POL10-S)  

Forvaltningsrett (FORV10-S)  

 

53 

59 

54 

 

52 

58 

54 

 

2 

4 

4 

 

15 

20 

24 

 

17 

26 

24 

 

14 

8 

1 

 

4 

0 

 1 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Orden KKH og fysisk Bodø (ORFK10-
B) 

151 145 13 38 61 27 6 0 0 

                                                           
23 SOPF10 består av emnene sosiologi, politilære og forvaltningsrett og er en trekkeksamen, hvor studentkullet deles i tre. En tredjedel 
trekker sosiologi, en tredjedel trekker politilære og en tredjedel trekker forvaltningsrett til eksamen. 
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Emne (Emnekode) B1 med karakterene 
A-E 

Antall 
oppmeldt 

til eksamen 

Antall 
møtt til 

eksamen 
A B C D E F 

% F 

Stryk 
2018-19 

Orden KKH og fysisk Oslo (ORFK10-O) 288 283 37 94 109 34 9 0 0 

Orden KKH og fysisk Stavern 
(ORFK10-S) 

173 168 30 58 56 19 4 1 0,6 

Rapport- og etterforskningslære 
Bodø (REL10- B) 

155 147 7 49 77 14 0 0 0 

Rapport- og etterforskningslære Oslo 
(REL10- O) 

304 292 10 65 142 56 12 7 2,4 

Rapport- og etterforskningslære 
Stavern (REL10-S) 

177 173 1 36 101 27 7 1 0,6 

Strafferett/Straffeprosess Bodø 
(STRA10-B) 153 146 10 46 64 19 6 1 0,7 

Strafferett/Straffeprosess Oslo 

(STRA10-O) 
289 266 22 75 108 42 13 6 2,3 

Strafferett/Straffeprosess Stavern 

(STRA10-S) 
168 164 11 44 55 43 9 2 1,2 

Vegtrafikkrett Bodø (VEGT10-B) 143 140 4 43 70 20 3 0 0 

Vegtrafikkrett Oslo (VEGT10-O) 297 284 23 81 123 39 11 7 2,5 

Vegtrafikkrett Stavern (VEGT10-S) 158 158 6 39 80 28 4 1 0,6 

 

Emne (Emnekode) B1 med bestått/ikke 
bestått 

Antall 
meldt opp 

til eksamen 

Antall 
møtt til 

eksamen 

Gjennom-
snitts-

karakter 

%F 

Stryk 

2016-17 

% F 

Stryk 
2017-18 

% F 

Stryk 2018-
19 

Arrestasjonsteknikk, Bodø (AT10-B)24 144 141 Bestått 0,7 1,9 4,3 

Arrestasjonsteknikk 1, Oslo (AT10-O) 263 258 Bestått 1,9 3,7 0,8 

Arrestasjonsteknikk 1, Stavern 
(AT10-S) 

156 150 Bestått 1,2 4,2 0,4 

Vitenskapsteori og 
forskningsmetode, Bodø (VITF10-B) 

137 137 Bestått 0 1,3 0 

Vitenskapsteori og 
forskningsmetode, Oslo (VITF10-O) 

254 254 Bestått 1,5 3,3 2,4 

Vitenskapsteori og 
forskningsmetode, Stavern (VITF10-
S) 

154 154 Bestått 0 0 0,6 

Yrkesetikk Bodø (YRKE10-B) 137 137 Bestått 0 0 0 

                                                           
24 Statistikken i arrestasjonsteknikk viser både ordinær og ny eksamen. 
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Emne (Emnekode) B1 med bestått/ikke 
bestått 

Antall 
meldt opp 

til eksamen 

Antall 
møtt til 

eksamen 

Gjennom-
snitts-

karakter 

%F 

Stryk 

2016-17 

% F 

Stryk 
2017-18 

% F 

Stryk 2018-
19 

Yrkesetikk Oslo (YRK10-O) 254 252 Bestått 0 0 0 

Yrkesetikk Stavern (YRKE10-S) 154 154 Bestått 0 4,3 0 

 

Frafallet i løpet av B1 siste 5 studieår 

B1 - Studieår Antall studenter 
sluttet i løpet av 

B1 

Antall tatt opp % andel sluttet i 
B1 

Gjennomsnitts-
alder ved opptak 

2018–2019 18 554 3,2 22,8 

2017–2018 7 730 05 22,8 

2016–2017 7 717 0,97 23,2 

2015–2016 4 720 0,6 22,7 

2014–2015 10 719 1,4 22,7 

 

Frafall i B1 fordelt på studiested 

Studieår Bodø Oslo Kongsvinger Stavern Totalt 

2018–2019 2 8 - 8 18 

2017–2018 1 2 2 2 7 

2016–2017 0 1 2 4 7 

2015–2016 2 1 1 0 4 

2014–2015 2 4 2 2 10 

 

B1-studenter som ikke oppfyller progresjonskravet  

 Antall studenter som ikke oppfyller 
progresjonskravet 

Oppmeldt til utsatt eksamen august 
2019 – med bestått eksamen vil 
progresjonskravet innfris 

Oslo 4 3 

Bodø 1 1 

Stavern 1 1 

Totalt 6 5 
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Karakterer B2 

FS-rapport 582.001 

Emne Antall meldt opp til eksamen Strykprosent 

Fører av utrykningskjøretøy, høst 405 0,7 

Fører av utrykningskjøretøy, vår 316 0,3 

Praksis 713 9,8 

 

Karakterer B3 

FS-rapport 582.001 
 

Emne (Emnekode) B3 med karakterene 
A-E 

Antall 
meldt opp 

til 
eksamen 

Antall 
møtt til 

eksamen 
A B C D E F 

% F 

Stryk 
2018-19 

Arrestasjonsteknikk Bodø (AT30-B) 133 132 10 45 63 13 0 1 0,8 

Arrestasjonsteknikk Oslo (AT30-O) 406 400 41 96 224 37 1 1 0,3 

Arrestasjonsteknikk Stavern (AT30-S) 162 161 11 45 89 14 0 2 1,2 

Etterforskning Bodø (ETTERF30-B)  
 134 132 26 41 42 19 4 0 0 

Etterforskning Oslo (ETTERF30-O)  
 424 406 33 128 138 76 24 7 1,7 

Etterforskning Stavern (ETTERF30-S) 166 162 40 48 55 14 3 2 1,2 

Kriminalitets-forebyggende 
politiarbeid Bodø (KRIF30-B) 141 135 8 31 61 29 5 1 0,7 

Kriminalitets-forebyggende 
politiarbeid Oslo (KRIF30-O) 414 405 37 108 172 65 19 1 0,3 

Kriminalitets-forebyggende 
politiarbeid Stavern (KRIF30-S) 164 161 8 57 68 23 3 2 1,2 

Ordenstj. og ordensjus, 
Kommunikasjon og 
konflikthåndtering (KORD30-B) 

136 133 10 53 51 12 0 7 5,3 

Ordenstj. og ordensjus, 
Kommunikasjon og 
konflikthåndtering (KORD30-O) 

435 399 19 150 176 33 2 18 4,5 

Ordenstj. og ordensjus, 
Kommunikasjon og 
konflikthåndtering (KORD30-S) 

167 162 18 64 63 9 0 8 4,9 

Kriminologi Bodø (KRIM30-B)25 70 68 6 15 22 18 4 3 0,4 

                                                           
25 KRIM30 og YRKE30 består av emnene kriminologi og yrkesetikk og er en trekkeksamen, hvor studentkullet deles i to og halvparten 
trekker kriminologi og halvparten trekker yrkesetikk til eksamen 
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Emne (Emnekode) B3 med karakterene 
A-E 

Antall 
meldt opp 

til 
eksamen 

Antall 
møtt til 

eksamen 
A B C D E F 

% F 

Stryk 
2018-19 

Kriminologi Oslo (KRIM30-O) 120 116 6 28 49 28 4 1 0,9 

Kriminologi Stavern (KRIM30-S) 82 82 9 30 33 10 0 0 0 

Yrkesetikk Bodø (YRKE30-B)  63 63 1 23 37 2 0 0 0 

Yrkesetikk Oslo (YRKE30-O)  289 285 24 111 136 14 0 0 0 

Yrkesetikk Stavern (YRKE30-S) 83 81 3 30 34 13 0 1 1,2 

Bacheloroppgaven Bodø (BOPPG30-
B) 135 135 15 51 44 20 5 0 0 

Bacheloroppgaven Oslo (BOPPG30-
O) 407 400 36 158 163 38 4 1 0,3 

Bacheloroppgave Stavern (BOPPG30-
S) 165 162 21 57 65 15 4 0 0 

Operative oppgaver Bodø (OPR30-B) 137 127 25 57 35 7 3 0 0 

Operative oppgaver Oslo (OPR30-O) 413 376 78 148 115 29 5 1 0,3 

Operative oppgaver Stavern (OPR30-
S) 163 155 42 71 38 3 1 0 0 

 

Klage på karakter - karakteravvik B1,  

FS rapport 579.001 

Emne (Emnekode) Antall 
klager 

Til 
gunst Uendret Til 

ugunst 

Avvik, 2 
kar. 
eller 
mer 

2 karak-
terer 

3 karak-
terer 

4 karak-
terer 

Digitalt pol.arbeid Bodø (DIPO10-B) 9 4 2 3 0 - - - 

Digitalt pol.arbeid Oslo (DIPO10-O) 11 3 4 4 1 1 - - 

Digitalt pol.arbeid Stavern 
(DIPO10-S) 8 2 3 3 0 - - - 

Krim.foreb.arbeid Bodø (KRIF10-B) 12 5 7 0 2 2 - - 

Krim.foreb.arbeid Oslo (KRIF10-O) 46 33 12 1 11 5 6 - 

Krim.foreb.arbeid Stavern (KRIF10-
S) 16 4 8 4 3 2 1 - 

SOPF10-B – Bodø26 

Sosiologi (SOS10-B) 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

- 

- 

2 

- 

- 

                                                           
26 SOPF10 består av emnene sosiologi, politilære og forvaltningsrett og er en trekkeksamen, hvor studentkullet deles i tre. En tredjedel 
trekker sosiologi, en tredjedel trekker politilære og en tredjedel trekker forvaltningsrett til eksamen. 
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Emne (Emnekode) Antall 
klager 

Til 
gunst Uendret Til 

ugunst 

Avvik, 2 
kar. 
eller 
mer 

2 karak-
terer 

3 karak-
terer 

4 karak-
terer 

Politilære (POL10-B) 

Forvaltningsrett (FORV10-B) 

9 

1 

8 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

0 

3 

- 

- - 

SOPF10-O - Oslo 

Sosiologi (SOS10-O) 

Politilære (POL10-O) 

Forvaltningsrett (FORV10-O)  

 

6 

11 

6 

 

0 

5 

2 

 

3 

3 

2 

 

3 

3 

2 

 

0 

1 

2 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOPF10-S - Stavern 

Sosiologi (SOS10-S) 

Politilære (POL10-S) 

Forvaltningsrett (FORV10-S)  

 

9 

4 

2 

 

4 

1 

2 

 

3 

3 

0 

 

2 

0 

0 

 

2 

0 

1 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Rapport- og etterforskningslære 
Bodø (REL10- B) 10 2 7 1 0 - - - 

Rapport- og etterforskningslære 
Oslo (REL10- O) 37 16 21 0 7 7 - - 

Rapport- og etterforskningslære 
Stavern (REL10-S) 17 9 7 1 1 1 - - 

Strafferett/Straffeprosess Bodø 
(STRA10-B) 9 5 4 0 2 2 - - 

Strafferett/Straffeprosess Oslo 
(STRA10-O) 28 10 10 8 7 6 1 - 

Strafferett/Straffeprosess Stavern 
(STRA10-S) 25 19 5 1 12 9 3 - 

Vegtrafikkrett Bodø (VEGT10-B) 7 2 5 0 2 2 - - 

Vegtrafikkrett Oslo (VEGT10-O) 28 7 18 3 3 3 - - 

Vegtrafikkrett Stavern (VEGT10-S) 26 12 13 1 4 4 - - 
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Klage på karakter – karakteravvik B3 
FS-rapport 579.001 

Emne (Emnekode) Antall 
klager 

Til 
gunst Uendret Til 

ugunst 

Avvik, 2 
kar. 
eller 
mer 

2 karak-
terer 

3 karak-
terer 

4 karak-
terer 

Kriminalitets-forebyggende 
politiarbeid Bodø (KRIF30-B) 20 4 9 7 2 1 1 - 

Kriminalitets-forebyggende 
politiarbeid Oslo (KRIF30-O) 91 40 32 19 1427 13 1 - 

Kriminalitets-forebyggende 
politiarbeid Stavern (KRIF30-S) 26 6 10 10 2 2 - - 

Kriminologi Bodø (KRIM30-B)28 9 1 5 3 0 - - - 

Kriminologi Oslo (KRIM30-O) 28 16 11 1 3 3 - - 

Kriminologi Stavern (KRIM30-S) 13 10 2 1 9 7 2 - 

Yrkesetikk Bodø (YRKE30-B)  15 13 2 0 4 3 1 - 

Yrkesetikk Oslo (YRKE30-O)  39 23 15 1 4 3 - 1 

Yrkesetikk Stavern (YRKE30-S) 9 3 3 3 2 2 - - 

Bacheloroppgaven Bodø 
(BOPPG30-B)29 8 7 1 0 2 2 - - 

Bacheloroppgaven Oslo (BOPPG30-
O) 19 10 4 5 7 7 - - 

Bacheloroppgave Stavern 
(BOPPG30-S) 6 3 2 1 0 - - - 

Operative oppgaver Bodø (OPR30-
B) 3 1 1 1 0 - - - 

Operative oppgaver Oslo (OPR30-
O) 10 5 5 0 0 - - - 

Operative oppgaver Stavern 
(OPR30-S) 1 0 1 0 0 - - - 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 En kandidat trakk klagen før avviksbehandling 

28 KRIM30 og YRKE30 består av emnene kriminologi og yrkesetikk og er en trekkeksamen, hvor studentkullet deles i to og halvparten 
trekker kriminologi og halvparten trekker yrkesetikk til eksamen 

29 Enkelte av klagene er på oppgaver levert i gruppe på to kandidater 



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 68 

 

Klage på karakter – Master i etterforskning 

FS-rapport 579.001 

Emne (Emnekode) Antall 
klager 

Til 
gunst Uendret Til 

ugunst 

Avvik, 2 
kar. 
eller 
mer 

2 karak-
terer 

3 karak-
terer 

4 karak-
terer 

Grov vold og drap (MA-
921A) 1 1 0 0 1 1 - - 

 

Gjennomstrømning på normert tid, Bachelor – politiutdanning 

Studiested Uteksaminert 2016 Uteksaminert 2017 Uteksaminert 2018 Uteksaminert 2019 

Oslo 90,9 % 88, % 78 %      84,8 % 

Bodø 79,2 % 84,1 % 84,5 % 84,7 % 

Kongsvinger 86,1 % 80,4 % 80,8 % 77,8 % 

Stavern 86,3 % 85,7 % 83,3 % 82,7 % 

Totalt PHS 86,5 % 85,3 % 81,1 % 83 % 

 

 

Karakterer etter- og videreutdanning 

Antall studenter gjennomført bachelorutdanningen på normert tid (FS-rapport 660.001) 



Årsrapport kvalitetsutvikling Politihøgskolen 2018–2019 Side 69 

 

 

Videreutdanninger med karakterene  
A-E 

Antall meldt 
opp til 

eksamen 

Antall møtt 
til eksamen 

Antall 
bestått 

A B C D E F 

Bekjempelse av økonomisk 
kriminalitet (BEØK851) 

21 21 21 1 9 7 4 0 0 

Etterforskning og forebygging av 
organisert kriminalitet 
(EFORGKRIM) 

23 23 23 2 9 11 1 0 0 

Kulturforståelse og mangfold 
(KUM890) 

22 22 22 4 9 8 1 0 0 

Kriminalteknisk etterforskning av 
åsted (KRI1A-850) 

25 25 25 2 6 14 3 0 0 

Kriminalitetsforebyggende 
politiarbeid (KRIFO) 

26 25 25 7 14 2 1 1 0 

Ledelse og organisasjonsutvikling 1 
(LOU861-1) 

23 23 23 3 6 11 3 0 0 

Bekjempelse av miljøkriminalitet - 
fiskerikriminalitet (MILKR2D-850) 

20 20 20 1 4 9 3 3 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators  (NCFI861)30 38 32 32 3 16 9 2 0 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators, Forensic tool 
development (NCFI861-3A) 

3 3 3 0 1 2 0 0 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators, Linux artifact   

5 5 5 0 3 2 0 0 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators Open Source 
Forensics (NCFI861-3C)  

9 9 8 1 4 3 0 0 1 

Nordic Computer Forensics 
Investigators, Macintosh Computer 
Forensics (NCFI861-3D)  

4 4 4 2 0 2 0 0 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators Windows Forensics  

2 2 2 0 2 0 0 0 0 

Politiets forvaltningsmessige 
gjøremål, modul 1 (PFGM890-1) 

18 18 17 0 6 10 1 0 1 

Strategisk ledelse og reformer i 
politiet (POLEDE3A) 

17 17 17 8 6 3 0 0 0 

Videreutdanninger med karakterene  
A-E 

Antall meldt 
opp til 

eksamen 

Antall møtt 
til eksamen 

Antall 
bestått 

A B C D E F 

Bekjempelse av økonomisk 
kriminalitet (BEØK851) 

21 21 21 1 9 7 4 0 0 

Etterforskning og forebygging av 
organisert kriminalitet 
(EFORGKRIM) 

23 23 23 2 9 11 1 0 0 

Kulturforståelse og mangfold 
(KUM890) 

22 22 22 4 9 8 1 0 0 

Kriminalteknisk etterforskning av 
åsted (KRI1A-850) 

25 25 25 2 6 14 3 0 0 

Kriminalitetsforebyggende 
politiarbeid (KRIFO) 

26 25 25 7 14 2 1 1 0 

Ledelse og organisasjonsutvikling 1 
(LOU861-1) 

23 23 23 3 6 11 3 0 0 

Bekjempelse av miljøkriminalitet - 
fiskerikriminalitet (MILKR2D-850) 

20 20 20 1 4 9 3 3 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators  (NCFI861)31 38 32 32 3 16 9 2 0 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators, Forensic tool 
development (NCFI861-3A) 

3 3 3 0 1 2 0 0 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators, Linux artifact   

5 5 5 0 3 2 0 0 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators Open Source 
Forensics (NCFI861-3C)  

9 9 8 1 4 3 0 0 1 

Nordic Computer Forensics 
Investigators, Macintosh Computer 
Forensics (NCFI861-3D)  

4 4 4 2 0 2 0 0 0 

Nordic Computer Forensics 
Investigators Windows Forensics  

2 2 2 0 2 0 0 0 0 

Politiets forvaltningsmessige 
gjøremål, modul 1 (PFGM890-1) 

18 18 17 0 6 10 1 0 1 

Strategisk ledelse og reformer i 
politiet (POLEDE3A) 

17 17 17 8 6 3 0 0 0 
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Videreutdanninger med karakterene bestått/ikke bestått 
Antall meldt 

opp til 
eksamen 

Antall møtt til 
eksamen 

Antall 
bestått 

Antall 
stryk 

Avhør av barn og ungdom (AVBOU850) 21 21 20 1 

Beredskapsplanlegging (BEPLA831) 22 22 22 0 

Finansiell etterforsking (EFI850) 29 29 27 2 

Bekjempelse av miljøkriminalitet, modul 1 (MILKR1-
850) 

16 16 16 0 

Introduksjon til etterretningsfaget (ETTER-INTRO) 187 184 173 11 

Skjulte etterforskningsmetoder (EMET1-800) 47 47 45 2 

Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere 
(FLEF860) 

24 24 24 0 

Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere (FLFI860) 13 13 13 0 

Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere 
FLOP860) 

12 12 12 0 

Funksjonsrettet ledelse for vaktledere ved sentrale 
samfunnsinstitusjoner (FLVASS800) 

20 20 20 0 

Utdanning nye hundeførere søk/narkotika (HUNARK) 4 4 4 0 

Utdanning nye hundeførere i politiet med 
patruljehund (HUPATR2) 

11 11 10 1 

Innføring i juridisk metode (SIV1-800)32 46 41 31 10 

Instruktørutdanning - etterforskning for 
avhørsinstruktører (INETTAV) 

10 10 8 2 

Instruktørutdanning – utrykningskjøring (INU851) 20 20 20 0 

Instruktørutdanning – politioperative disipliner 
(IPO871) 

35 32 32 0 

Instruktørutdanning – operative styringssystemer 
(ISAMP) 

23 23 23 0 

Videreutdanning for påtalejurister i ledelse av 
tilrettelagt avhør (JUR-LEDAVH) 

27 27 27 0 

Kriminalteknisk fotografering (KRI1B-850) 
 

23 23 23 0 

Nasjonal beredskap og krisehåndtering (NBK830)33 13 13 12 1 

                                                           
30 Inneholder gjennomføring både 2018 høst og 2019 vår 

31 Inneholder gjennomføring både 2018 høst og 2019 vår 

32 Inneholder gjennomføring både høst 2017 og vår 2018 

33 Samarbeid mellom Politihøgskolen og Forsvarets høgskole 
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Videreutdanninger med karakterene bestått/ikke bestått 
Antall meldt 

opp til 
eksamen 

Antall møtt til 
eksamen 

Antall 
bestått 

Antall 
stryk 

Nordic Computer Forensics Investigators (NCFII860, 
Module 1, Introduction,) 34 

104 104 104 0 

Nordic Computer Forensics Investigators (NCFI861, 
Module 1) 

36 36 36 0 

Pedagogisk basiskompetanse for politiutdannere 
(PED870) 

24 22 18 4 

Praktisk prosessledelse i politiet (PROSLED800) 20 20 20 0 

Tegn og symptom (TOGS870)35 876 866 865 0,1 

Utdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk 
kriminalitet (TVERRØK800) 

23 22 22 0 

Veiledningspedagogikk modul 1 (VPED871-1)36 272 261 245 16 

Veiledningspedagogikk modul 2 (VPED871-2) 21 21 18 3 

Videreutdanning i etterforskning (VETF851)37 240 237 220 17 

 

  

                                                           
34 Inneholder gjennomføring både høst 2017 og vår 2018 

35 Inneholder gjennomføring både høst 2017 og vår 2018 

36 Inneholder gjennomføring både høst 2017 og vår 2018 

37 Inneholder gjennomføring både høst 2017 og vår 2018 
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Master i politivitenskap og master i etterforskning 
Masteremner med karakterene 
A-E 
 

Antall 
meldt opp 

til eksamen 

Antall møtt 
til eksamen 

Antall 
bestått 

A B C D E F 

Innføring i politivitenskap 
(MA-902) 

20 20 20 4 9 5 1 1 0 

Masteroppgave (MA-905) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Forskningsmetode (MA-912) 27 27 27 1 8 17 0 1 0 

Fordypning i kvalitativ metode 
(MA-915A) 

16 15 15 2 5 5 3 0 0 

Fordypning i kvantitativ 
metode (MA-915B) 

7 7 7 0 4 3 0 0 0 

Etterforskning som 
fenomenområde (MA-918) 

30 30 30 3 8 15 4 0 0 

Grov vold og drap (MA-921A) 31 31 31 8 20 2 1 0 0 

Digital Evidence and 
Cybercrime Investigations 
(MA-921B) 

3 3 3 0 2 1 0 0 0 

Vitenskapsteori, 
forskningsetikk og 
forskningsmetode (MA-922) 

22 20 20 0 3 13 4 0 0 

Nasjonal beredskap og 
krisehåndtering (MA-BERED) 

3 3 3 0 1 2 0 0 0-1 

Kulturforståelse og mangfold 
MA-KULMA) 

2 2 2 0 0 2 0 0  

 
 

Masteremner med karakterene bestått/ikke 
bestått 

Antall meldt 
opp til 

eksamen 

Antall møtt til 
eksamen 

Antall bestått Antall stryk 

Prosjektdesign (MA-916) 49 47 47 0 

Etterforskningsmetoder (MA-919) 29 27 27 0 
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