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NMBUs høringsuttalelse - endringer i universitets- og
høgskoleloven
Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 16.09.2015 med forslag til
endringer i universitets- og høyskoleloven (UH-loven). Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) har følgende merknader:
1. Vitnemålsbank
NMBU ser helt klart intensjonen med en vitnemålsbank og at dette vil være med
på å forhindre bruken av falske vitnemål og karakterutskrifter. NMBU støtter
forslaget om at en slik bank opprettes, og at dette vil fremgå og bli nærmere
beskrevet i UH-lovens § 14-3. NMBU ser nødvendigheten av en vitnemålsbank, et
system for å kunne hente resultater i form av vitnemål og karakterutskrifter fra
utdanningsinstitusjonenes databaser. Helt avgjørende for en slik ordninger er,
som det fremgår av forslaget til ordlyd i paragrafens første ledd, en tidsbegrenset
tilgjengeliggjøring på initiativ fra eieren av dokumentene.
2. Klageordning for SIUs tildelingsvedtak
NMBU slutter seg til forslaget om at det i UH-loven tas inn en ny paragraf, § 5-4,
som omhandler klageordning for Senter for internasjonalisering av utdanning
(SIU). Og, at klageinstansen ikke kan overprøve SIUs konkrete faglige vurdering
av de faktiske forhold i forbindelse med tildeling av midler.
3. NOKUTs akkrediterings- og tilsynsmodell
NMBU ser at forslagene til endring i UH-loven på dette punktet er en tilpasning til
de nye ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area). Når det gjelder begrepsendringen
«kvalitetssikringssystem» til «kvalitetsarbeid», jf. UH-lovens § 2-1, tredje ledd,
finner NMBU det vanskelig å vurdere dette endringsforslaget ut fra at vi ikke har
kjennskap til hvordan NOKUT definerer «tilfredsstillende kvalitet» eller hvilken
metodikk som skal brukes. Det er videre vanskelig å skulle kunne vurdere
effektene av en endring i begrepsbruken, og hva dette vil ha å si for utviklingen
av kvaliteten.
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4. Klagefrist ved forprøver
NMBU støtter forslaget om at institusjonene kan fastsette kortere klagefrist enn
tre uker ved ikke bestått forprøver, og at klagefristen i slike tilfeller ikke kan
settes kortere enn én uke, slik det fremgår av forslag til ordlyd i §§ 5-2 og 5-3.
5. Økonomiske og administrative konsekvenser
NMBU har ingen merknader under dette punktet.

Med vennlig hilsen
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