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Høringsuttalelse om Utkast til forskrift om endring i forskrift om
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk har behandlet forslaget om
endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning.

Høgskolen i Molde er enige i forslagene i § 3-3, og mener at endringene er klargjørende.

Forslaget til endring i §4-1 er klargjørende for fellesgrader mellom norske institusjoner.

Høgskolen i Molde vil bemerke at det fremdeles er noe uklart hvordan regelverket skal
tolkes i forbindelse med akkreditering av fellesgrad med en utenlandsk institusjon . Vil det
være slik at den norske institusjonen må oppfylle alle de standarder og kriterier for
akkrediteringer av studiet i §3-1 i NOKUT-forskrifta alene?

NOKUTs forslag til forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning §4-2
4 står det at de(n) delen(e) som tilbys av den/de norske institusjonen(e) skal tilfredsstille
standarder og kriterier for akkreditering av studier i §4-9.

Slik vi tolker dette må ikke den norske institusjonen alene måtte oppfylle alle kravene i
§4-1 c Institusjonen skal ha et stabilt og kompetent fagmiljø tilpasset studiet i
tilsynsforskrifta, men kan også vise til at den samarbeidende institusjonens fagmiljø.

Hvis det er slik at norsk institusjon alene må tilfredsstille alle kravene for akkreditering
(§4-1) av fellesgrad med en utenlands institusjon , er det urimelig at denne
akkrediteringen ikke skal "telle" med i forbindelse med institusjonsakkreditering jfr.
forslag til endring i §3-3 (i NOKUT-forskrifta).

Det er ønskelig at departementet presiserer dette.

Med vennlig hilsen

Solfrp Vatne
Rektor
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