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Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om grader og
yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter
og høyskoler

Vi viser til ovennevnte horingsnotat vedlaet Utkast til forskrift om endringer i forskrift om
erader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og
høyskoler. sendt fra Kunnskapsdepartementet ved brev av 01.02.12.

I høringsdokumentene foreslar departementet en presisering i forskriften som innebærer at
yrkestitlene sivilingeniør og siviløkonom fortsart skal være beskyttede titler, men at
utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele mastergrad i henholdsvis teknologiske og
økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning. kan anvende disse
yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål. Forslaget begrunnes med at departementet
er kjent med at titlene sivilingeniør og siviløkonom fortsatt blir brukt som tilleggstiftel på
vitnemålene av enkelte institusjoner. Som en videreforing av dagens praksis ønsker
Kunnskapsdepartementet derfor å fremme ovennevnte forslag.

Universitets- og hingskolerådet har bedt Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NROA) vurdere departementets forslag
og begrunnelse. UF1Rs høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av synspunktene i disse to
fagstrategiske enhetene.

UHR støtter forslaget fra Kunnskapsdepartementet om at yrkestitlene sivilingenimr og siviløkonom
fortsatt skal være beskyttede titler, og at utdanningsinstitusjonene med rett til å gi utdanning
innenfor fagområdene selv kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.

UHR mener imidlertid at departementets presisering om at det skal være mastergrader i
henholdsvis teknologiske og økonomiske og administrative fagmed korrela figsammenseminger
for upresis.

• NRØA foreslår således at det i forskriften formuleres en presisering der det heter at
fagsammensetningen skal være i henhold til NROAs vedtatte plandokurnenter. dvs Plan for
bachelor i økonomi og administrasjon, vedtatt 17. oktober 2011 og Plan for toårig
masterstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt 20. oktober 2009.

• NRT ønsker ingen rammeplan for shilingeniørutdanning men ser behovet for å synliggjøre
forskjellen på en master i teknologi — sivilingenior, en eventuell master i teknologi som
ikke gir tilleggstittel sivilingeniør og master i realfag. NRT foreslår at det utarbeides
kriterier for hva som karakteriserer norsk sivilingeniffutdanning.
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Begge de fagstrategiske enhetene er opptatt av at det ikke bør skje en utglidning av tittelbruken og
uttrykker bekymring for hvordan det vil bli kvalitetssikret at yrkestitlene kun brukes for
masterstudiene med tilstrekkelig faglig bredde og fordypning.
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