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NOKUTs høringsuttalelse - Endring i forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 

 
Det vises til høringsbrev av 26.10.2010 med utkast til forskrift om endring i forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Forslaget til endring 
gjelder presisering av vilkårene for akkreditering av fellesgrader og akkreditering av institusjoner 
 
Endringene i § 3-3 første ledd bokstav e, § 3-3 annet ledd bokstav e og § 3-3 tredje ledd bokstav 
e og f tydeliggjør at fellesgrader ikke skal telle med ved vurderingen av vilkårene for 
institusjonsakkrediteringer. Det er slik NOKUT hittil har oppfattet bestemmelsen, men det er 
positivt at dette er gjort enda tydeligere. NOKUT går ut fra at denne presiseringen inkluderer det 
felles stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som er institusjonsovergripende. Det 
vises til forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 4-3 og 
kommentar til paragrafen “Når en institusjon bidrar med del av et institusjonsovergripende 
kunstnerisk stipendprogram, er dette i praksis å regne som del av fellesgrad på 
doktorgradsnivå.” NOKUT har ingen innvendinger mot forslaget. 
 
Ny formulering er tatt inn i § 4-1 annet ledd. Endringen gjelder nasjonale fellesgrader. En 
fellesgrad forutsetter at studiet opprettes i samarbeid mellom institusjoner. Den nye ordlyden 
fastslår at det ved akkreditering av nasjonale fellesgrader forutsettes at institusjonene oppfyller 
standardene og kriteriene samlet sett. I høringsbrevet står det at NOKUT skal vurdere det 
samlede fagmiljøet ved akkreditering av nasjonale fellesgrader. En akkreditering av en nasjonal 
fellesgrad vil derfor heretter være en samlet vurdering av alle medvirkende institusjoners bidrag i 
henhold til NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering. Med dette som prinsipp, er 
endringen uproblematisk for NOKUT.  
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