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Horingsuttalelse - forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning
og fagskoleutdanning

Vi viser til departementets brev av 11.09.09 med utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere
utdanning og fagskoleutdanning

NTNU mener det er positivt at NOKUT i større grad skal bistå institusjonene i deres
utviklingsarbeid, men vi vil generelt bemerke at det er lite synliggjort i forskriften på hvilken måte
dette kan skje og hva institusjonene kan forvente av NOKUT på dette området.

Vi har følgende merknader til forskriftsutkastet:

§ 1-8
Formålet med lovendringen er å gi NOKUT større handlingsrom. For å oppnå dette kan NOKUT
benytte seg av andre virkemidler og gjennomføre andre tiltak enn det som fremgår eksplisitt av
loven fomtsatt at det er i tråd med formålet med NOKUTs virksomhet. Dette er gjentatt i forskriften
§ 1-8. Det er ikke presisert nærmere hvilke virkemidler eller tiltak dette gjelder, men at NOKUT
selv skal vurdere hvilke tiltak NOKUT anser som hensiktsmessig å anvende.

Forskriftsbestemmelsen bør konkretisere loven nærmere ved at forskriften synliggjør hvilke tiltak
som kan være aktuelle. Slik forskriften er formulert overlates det helt til NOKUT å vurdere hvilke
tiltak som er hensiktsmessige. I departementets merknader til bestemmelsen er det gitt eksempler på
hvilke tiltak dette kan være, f.eks mindre omfattende og mindre ressurskrevende tiltak enn de som
fremgar direkte av loven. Dette vil være aktuelt der lovens krav kan nås med mindre
ressurskrevende tiltak enn en bredt anlagt revisjon. I merknadene nevnes også eksempler som
undersøkelser, redegjørelser i enkeltsaker, frist for å rette opp mangelfulle forhold eller nærmere
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dialog med institusjonene for å rette opp mangler. Vi foreslår at det fremgår ved eksempler i
forskriften hvilke andre tiltak som kan være aktuelle uten at de tiltak som nevnes vil være
uttØmmende.

§ 1-9
Departementet foreslår at NOKUT skal fastsette kriterier for de sakkyndiges kompetanse. I
gjeldende forskrift er det eksplisitt nevnt at de sakskyndige skal ha kompetanse innenfor minst ett
av områdene evaluering, kvalitetssikring eller det fagområdet som skal evalueres eller annet
relevant fagområde. Vi foreslår at også den nye forskriften fastsetter hvilken kompetanse de
sakkyndige skal ha slik at det ikke bare blir opp til NOKUT å fastsette dette. Kravet etter den gamle
forskriften bØr viderefØres. I tillegg foreslår vi at det tas inn i forskriften at oppnevningen av de
sakkyndige bør skje etter dialog med de berØrte parter og fagmiljøet, jf. departementets merknad til
forskriften.

§ 1-11
Ifølge bestemmelsen skal NOKUT kunne kreve relevante opplysninger, redegjørelser og foreta
undersøkelser for å gjennomføre tilsynsoppgaver som følger av lov og regelverk. I merknadene sier
departementet at når det gjelder institusjonens bistand mht å fremskaffe informasjon må NOKUT
vurdere nytten av bistanden og opplysningene i eget arbeid opp mot den belastningen det vil være
for den aktuelle institusjon å yte bistand, fremskaffe informasjon og fremskaffe de aktuelle
opplysningene. Vi foreslår at dette tas inn i selve forskriften.

§2-1
Vi støtter forslaget om at praksisopplæring eksplisitt nevnes som del av kvalitetssikringssystemet.

Kvalitetssikringssystemet skal sikre at utdanningens innhold gir et læringsutbytte som er relevant
for senere arbeidsliv. Formuleringen overgangen til arbeidslivet er uklar. Overgangen til
arbeidslivet kan gi assosiasjoner til jobbsØkerkurs mv som vi mener vil være på siden av dette.
Vi foreslår i stedet at dette endres til utdanningens relevans for arbeidslivet.

Kvalitetssikringssystemet må også sees i nær sammenheng med kvalifikasjonsrammeverket som
skal beskrive det læringsutbytte kandidatene skal ha etter fullført utdanning. Vi foreslår at det tas
inn en setning som sier at kvalitetssikringssystemet skal sikre at læringsmålet etter
kvalifikasjonsrammeverket blir oppnådd.

§ 2-2
Vi støtter forslaget om endring av § 2-2 slik at NOKUT kan sette en kortere frist enn 6 mnd for å
rette opp mangelfulle forhold ved kvalitetssikringssystemet.
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§ 4-2
I studieprogram som fører frem til en fellesgrad, vil det ofte være flere enn to institusjoner som
samarbeider om å gi studieprogrammet. Slik § 4-2 (3) er formulert virker det som om studentene må
ha et opphold ved alle de institusjonene som inngår i samarbeidet. Så vidt vi er kjent med
praktiseres bestemmelsen slik at studenten må ha et opphold ved minst to av institusjonene. Vi
foreslår at bestemmelsen endres i samsvar med dette.

Videre foreslås en presisering i § 4-2 (4) første setning slik at det fremgår klart at den plikten
institusjonen har til å inngå avtale med andre institusjoner, om å iverksette tiltak dersom samarbeid
om fellesgrad opphører, bare omfatter de studentene som allerede er tatt opp til studiet.

Med hilsen

&Å-c-t flke%AaaQ
Berit Kjelds d
prorektor Anne Rossvoll

studiedirektØr


