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Det systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH er beskrevet i en overordnet system-
beskrivelse som gjelder alle studietilbud ved NHH. Utfyllende bestemmelser for NHHE, 
med tilhørende retningslinjer, rutinebeskrivelser og mandater, gir en mer konkret og 
detaljert beskrivelse av hvordan dette skal håndteres ved NHHE. 
Formål 
Formålet med dette dokumentet er å beskrive direktør NHHEs rolle og ansvar i det systematiske 
kvalitetsarbeidet, herunder de faglige fullmaktene som er gitt av rektor. Dokumentet legger til grunn 
at direktøren har førstekompetanse. 
 

Rolle 
Direktør NHHE er øverste faglige leder for NHHs etter- og videreutdanningstilbud, og har ansvar for 
at disse studietilbudene holder et høyt faglig nivå, at de tilfredsstiller relevante lover, forskrifter, 
retningslinjer og krav gitt av KD, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer, og at bestemmelser 
nedfelt i NHHs kvalitetssystem blir etterfulgt. Direktør NHHE rapporterer til rektor.  
 

Faglige fullmakter 
Innenfor direktør NHHEs faglige ansvarsområde er det noen aktiviteter som er regulert av faglige 
fullmakter gitt av rektor, som vist i tabellen under.  

AKTIVITET 
Gradsgivende 
studieprogram 

Spesialisering 
EMBA 

Ikke-gradsgivende 
studietilbud 

Kurs  
 

90 stp 90 stp > 15 stp ≤ 15 stp Uten stp 
Vurdere formelle krav ved 
opprettelse og reakkreditering av 
studietilbud, og ved vesentlige 
endringer 

SUK1 SUK SUK Direktør   

Vurdere faglig innhold ved 
opprettelse og reakkreditering av 
studietilbud, og ved vesentlige 
endringer 

Fagrådet2 Fagrådet  Fagrådet  Direktør  Direktør  

Fastsette studie-, modul-  og 
emneplaner, og godkjenne 
vesentlige endringer i eller av disse 

Rektor Rektor Rektor Direktør  Direktør 

Akkreditering og re-akkreditering 
av studieprogram Styret      

 

 

                                                           
1 Seksjon for utdanningskvalitet 
2 Fagrådet har eget mandat 



Ansvarsområder 
Direktør NHHE har ansvar for at 

1) studieportefølje er relevant 
2) studie-, modul- og emneplaner tilfredsstiller  

a. relevante lover, forskrifter og retningslinjer gitt av KD og NOKUT 
b. krav gitt av internasjonale akkrediteringsorganer 

3) vurdering av studietilbud og fastsetting av studie-, modul- og emneplaner blir gjennomført 
iht til tabellen over 

4) informasjonen til potensielle studenter er korrekt og tilfredsstillende, og at 
opptaksprosessen følger fastsatt regelverk  

5) undervisning, veiledning og vurdering blir gjennomført på en tilfredsstillende måte  
6) studentevalueringer blir gjennomført og fulgt opp for alle studietilbud 
7) tilfredsstillende AoL-system er etablert for alle gradsgivende program 
8) periodiske programevalueringer blir gjennomført iht til NHHs retningslinjer 
9) kvalitetskulturen ved NHHE videreutvikles, med fokus på kontinuerlig forbedring av 

studietilbudene og de studieadministrative prosessene 
10) rammekvaliteten for utdanningstilbudene er tilfredsstillende 

 
 

Råd og utvalg 
Direktør NHHE leder NHHE Strategic Board, som er et rådgivende utvalg for direktøren i saker som 
gjelder den strategiske og markedsmessige utviklingen av NHHEs studietilbud.  
 
Direktør NHHE er medlem av AoL-komitéen. 

 


