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Norsk studentorganisasjons innspill til ekspertgruppen for 
akkreditering av universiteter 

 
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å sende skriftlig innspill til ekspertgruppen 
som skal vurdere kravene for akkreditering som universitet.   
 

Hva bør være politikkens rolle i etablering av universiteter?  
NSO mener at politikkens rolle i akkrediteringen som universitet bør være så liten som mulig. For NSO er 
det avgjørende at det er det faglige nivået på fagmiljøene og kvaliteten i utdanningene som skal avgjøre 
hva slags utdanninger institusjonene kan tilby. Vi mener derfor det ikke bør være politiske vurderinger 
som er utslagsgivende for hvilke institusjoner eller utdanninger som blir akkrediterte.   
 

Studentene skal vite at universitetet de studerer ved overholder de nødvendige faglige kravene, og 
slippe å måtte forholde seg til hvorvidt utdanningen kun eksisterer som følge av politiske interesser.  
  
Bruk av kvalitative og kvantitative kriterier, og hva kan være egnede kriterier?  
Prinsipielt mener NSO at kriteriene må ivareta kvalitet, sterke fagmiljøer og nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid. Vi mener det som et minimum bør ligge krav om kvalitetssikring av utdanningene fra et 
faglig uavhengig tilsynsorgan, som har ansvar for å godkjenne institusjonenes systematiske 
kvalitetsarbeid. Så lenge disse prinsippene og kravene blir ivaretatt har vi ingen sterke formeninger om 
fordelingen av kvalitative eller kvantitative kriterier.   
 

Videre mener vi at arbeidet med å vurdere dagens kvalitative og kvantitative kriterier, må ses i 

sammenheng med tillitsreformen. Tillitsreformen har en målsetting om å ikke ha for detaljert mål- og 
resultatstyring.    
  
Kommentarer til punktene i ekspertgruppens mandat   
I mandatet bes ekspertgruppen vurdere hvor myndigheten for ulike bestemmelser skal plasseres 
(institusjon, NOKUT, departement, regjering og Storting), og om krav til universitet som i dag er regulert 
i forskrift, bør løftes til lovs nivå. Det er i all hovedsak NOKUT som har ansvaret for prosessene 
institusjonene som søker universitetsstatus må igjennom. Vi mener at det bør være NOKUT som faglig 
uavhengig tilsynsorgan, som skal fortsette å ha ansvaret for å sjekke om kriteriene for å 
universitetsstatus er oppfylt. Vi ønsker å vektlegge at NOKUTs rolle som faglig uavhengig tilsynsorgan er 
viktig i slike beslutninger, da det er kvaliteten som skal være avgjørende, og ikke politiske avveininger og 
vurderinger.   
 

Videre bes ekspertgruppen å se på om det er mulig å effektivisere systemet og prosessen uten at det går 
ut over kvaliteten. NSO støtter effektivisering, men mener at prinsipper som kvalitet, gjennomsiktighet 
og studentinvolvering i prosessene må vektlegges tyngre enn effektivitet.   

 


