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FORSLAG TIL ENDRINGER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLELOVEN –
HØRING
Vi viser til departementets brev 10.07.13 med forslag til endringer i universitets- og
høyskoleloven.
Høgskolen i Telemark (HiT) støtter alle endringsforslagene som er referert i høringsnotatet, og
vil dessuten gi uttrykk for følgende:
Ang. forslag 14 om behandlingen av klager over formelle feil ved eksamen: HiT støtter
alternativ 1, dvs. at det aktuelle fakultet behandler saken i første instans, og at institusjonenes
klagenemnd er klageorgan. Dette alternativet sikrer etter HiTs oppfatning en best mulig
behandling av saken både ut fra et kvalitets- og et tidsperspektiv.
Ang. forslag 15 om gjennomføring av klagesensur: HiT støtter her alternativ 2, og mener at
såkalt «blind sensur» er den mest hensiktsmessige måte å gjennomføre klagesensur på. Slik
sensur bidrar til å sikre mest mulig nøytral sensur og å skape tillit blant studentene, bl.a. ved at
det ikke oppstår mistanke om at klagesensor er lojal mot førstegangssensor. HiT er ellers
tilfreds med at KD nå foreslår å innføre kun en mulig ordning for gjennomføring av
klagesensur, og mener det er viktig av hensyn til lik praksis og likebehandling av alle
studenter.
Ang. forslag 16 om innstegsstillinger: HiT støtter forslaget om innstegsstillinger, og mener at
slike tilsettingsvilkår bør kunne brukes der det er behov for slike rekrutteringstiltak, og ikke
bare å omfatte de fagområder som opprinnelig var foreslått av regjeringen.
Når det gjelder spørsmålet om kriterier ved vurdering for fast tilsetting, støtter HiT forslaget
under alternativ 2, som åpner for en mer helhetlig vurdering. Det fortsettes naturligvis at også
slike vurderinger undergis de kravene til saklighet og etterprøvbarhet som ellers gjelder.
Styret for Høgskolen i Telemark behandlet saken i sitt møte 24.10.13 og sluttet seg enstemmig
til ovenstående synspunkter.
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