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AGENDA

«Hvordan skape felles kvalitetskultur?»

• Litt om NHH

• Hva vi sa til NOKUT

• Hva NOKUT sa til oss

• Hva vi ikke fortalte NOKUT…
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NHH I 2018

• Statlig vitenskapelig høyskole grunnlagt i 1936

• 3460 studenter på bachelor- og masternivå

• 400 ansatte inkludert 257 forskere 

• Samarbeid med 170 universitet og 

handelshøyskoler i over 50 land

• Campus i Bergen og i Oslo

• NHH-miljøet inkluderer SNF, AFF og NHHS



KONTEKST TILSYN

• Juni 2016: NHH vedtar endret 

ledelsesmodell fra august 2017

• Mars 2017: Pilot ny tilsynsordning

• Aug 2017: Ny organisasjonsstruktur 

operativ

• Feb 2018: Dokumentinnsending

• April 2018: Tilsynsbesøk
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STUDIEPROGRAMMENE

5

3-årig PhD-program

2-årig 

Master i

økonomi og administrasjon

3-årig bachelor

i økonomi og administrasjon

Executive

MBA

(deltid)

CEMS

MIM

2-årig 

Master i

regnskap og revisjon

Ca 160 

studenter
Ca 1600 

studenter

Ca 1750 

studenter

Ca 100

kandidater



6

• Tradisjon for fokus på utdanningskvalitet

• Satt av ressurser til utdanningsledelse

• Tverrfaglighet og studentrepresentasjon

• Felles arenaer og møteplasser

• Fokus på av-privatisering av 

undervisning og studentaktiv læring med 

ny pedagogikk

• Teaching and Learning Lab og best 

practice

• Bruk av internasjonale akkrediteringer

«På NHH handler kvalitetskultur om å 

skape en bevissthet hos alle ansatte om at 

kvalitet skal stå i høysetet i arbeidet med 

programmer og kurs på alle nivåer. 

Ledelsen har likevel et spesielt ansvar for 

å utvikle kultur for kvalitet både direkte og 

indirekte.» 

Hva vi sa til NOKUT
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• Kvalitetsarbeidet godt forankret

• Studentforeningen viktig

• Åpen og demokratisk prosess, tross ny 

modell

• Bra med mange møteplasser – anbefaler 

enda flere

• Noen mer spesifikke tilbakemeldinger og 

tilrådinger på PhD veiledning og 

midtveisevalueringer

«Komiteens oppfatning er at NHH har en 

organisasjonsstruktur hvor demokratiske 

prinsipper som inkludering, åpenhet og 

medbestemmelse blir vektlagt»

Hva NOKUT sa til oss
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• Endring i ledelsesmodell et lykketreff

• Ny versus eksisterende kvalitetskultur

• «Felles nok» kvalitetskultur

• Studentforeningen og tradisjonen enda 

viktigere enn vi trodde

• Organisatorisk plassering av 

«kvalitetsfolka» er viktig!

Takk for meg!

Kjetil Sudmann Larssen

E: kjetil.larssen@nhh.no

T: 55 95 97 15

Hva vi ikke fortalte NOKUT – refleksjoner i ettertid…


