
 

Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning, § 3.1 (3).  

 

Endringen gjelder § 3-1 om akkreditering av studier. Endringen gjelder tredje ledd. 

 

Forslag til nytt tredje ledd: endringer i kursiv 

 

(3) Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende 

minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte 

forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må 

videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 

doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne 

sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 

doktorgradsstudenter. Kravet om et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter 

gjelder ikke for Samisk høgskole. Samisk høgskole må sikre at stipendiatene får et godt faglig 

miljø med høy kvalitet, blant annet gjennom forpliktende samarbeid med andre institusjoner. 

 

Forslag til merknad til § 3-1 tredje ledd 

 

Det samiske folket har en særskilt stilling i Norge i kraft av at de er et urfolk. Samisk 

høgskole er tillagt et særskilt ansvar for å utvikle institusjonen slik at det faglige ansvaret for 

samisk språk og kultur ivaretas. Den samiske befolkningens størrelse tilsier at det vil bli 

vanskelig å oppfylle det krav som stilles til antall stipendiater ved doktorgradsutdanninger. På 

bakgrunn av disse forholdene gis Samisk høgskole dispensasjon fra det kvantitative kravet til 

antall doktorgradsstudenter i forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-1 tredje ledd første 

og annet punktum.  

 

Dispensasjonen forutsetter at høyskolen må sikre at stipendiatene får et godt faglig miljø. 

Unntaket fra kravet om 15 doktorgradsstudenter må aktivt kompenseres ved at høyskolen 

inngår avtaler med andre institusjoner som gir tilsvarende stipendiatutdanning, ved at det 

legges opp til mobilitet mellom institusjonene, og ved at det stilles krav om at stipendiatene 

oppholder seg ved andre institusjoner underveis i utdanningsløpet. Det er viktig at 

doktorgradsarbeidet får et bredt nedslagsfelt, og avhandlinger, vitenskapelige artikler og 

liknende som inngår i doktorgradsarbeidet må derfor gjøres tilgjengelig, i alle fall i 

sammendragsform, på et annet språk enn det språk de er skrevet på.  

 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanningen) fører tilsyn med at de særskilte 

kravene for dispensasjon fra det kvantitative kravet til doktorgradsstudenter etterleves, i tråd 

med universitets- og høyskoleloven § 3-1 og forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 


