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Handelshøyskolen BI har n prinsipiell innvending mot det fremlagte forslaget til ny forskrift.
Det savnes en klar definisjon av begrepet "kvalitet". En svakhet ved utkastet er at mens
formålet er å fremme og sikre kvalitet, faller en ned på klassiske målbare elementer, uten å
fokusere på hva som gir god læring. Etter BIs oppfatning er kvalitet i utdanning å sikre at de
som studerer faktisk lærer noe. Forskriften bør derfor ha et innledende og overordnet fokus på
at kravene til kvalitet forstås slik at de primært bidrar til institusjonenes pedagogikk og
læringsprosesser, i tillegg til de administrative systemer som oftest forbindes med
kvalitetssikring. Forut for en omtale av hvilke variabler som påvirker kvalitet, bør dette
begrepet operasjonaliseres.

BI foreslår å ta inn i §§ 1-7 og 2-1 en presisering av at kvalitet avhenger av faktisk
læringsutbytte. Videre bør dette momentet utdypes i § 3-3 med et krav om at institusjonen
driver pedagogisk utviklingsarbeid og har fokus på kontinuerlig utvikling av læreprosesser.
Koplingen av kvalitet og faktisk læringsutbytte kan også presiseres i § 5-3 om kvalitetssikring
av prosessene. Forskriften må ha som hovedformål å være et instrument for at institusjonen
utvikler gode systemer som fører til faktisk læring hos sine studenter.

BI stiller seg positiv til tydeliggjøring av NOKUTs ulike roller, herunder forholdet til
departementet. BI støtter også intensjonen om å fokusere mer på kvalitetsutvilding fremfor
kontroll, men finner at utkastet bærer preg av mye vektlegging på kontroll og avdekking av
svikt. Forskriften kunne balanseres mer mot å være en pådriver for identifisering og spredning
av gode eksempler på positiv kvalitetsutvikling ("best practices"). BI slutter seg helt og fullt
til forslaget til ny § 6-2 (2) om at NOKUT skal ha en mer markert rolle i godkjenning av
høyere (utenlandsk) utdanning.
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