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Høringssvar – utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder 
akkreditering av doktorgrader 
 
Kreftregisteret sender med dette sitt høringssvar på utkast til endring av forskriftsbestemmelser som 
gjelder akkreditering av doktorgrader av 31.08.2010. Kreftregisteret er positive til at 
Kunnskapsdepartementet ønsker å presisere kriteriene ved akkreditering av doktorgradsstudier, slik 
at man kan ivareta det faglige nivået ved slike studier. 
 
Kunnskapsdepartementet foreslår i høringen å endre NOKUT-forskriften på to punkter: 

1. Et sett kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og et annet for revidering av 
akkrediterte doktorgradsstudier 

2. Krav til størrelsen på fagmiljøet knyttet til et doktorgradsstudium og doktorgradsstudiets 
rekrutteringspotensial 

 
Vedrørende punkt 1  
Kreftregisteret har ingen innvendinger mot at det etableres to sett av kriterier, et for akkreditering og 
et annet for revidering. 
 
Vedrørende punkt 2 
Kreftregisteret anser kravet om at fagmiljøet rundt nye akkrediterte doktorgradsutdanninger skal 
bestå av minst 8 faglige ansatte med høy kompetanse som fornuftig. Det er viktig å ha et sterkt 
faglig miljø knyttet til doktorgradsstudiene.  
 
Finansiering av til enhver tid 20 doktorgradsstipendiater kan være vanskelig, særlig innenfor felt 
hvor man i hovedsak er avhengig av ekstern finansiering. Mindre forskningsinstitusjoner vil ha 
problemer med å få og opprettholde eksterne midler til 20 doktorgradsstipendiater. Det burde være 
mulig for smale forskningsfelt å få akkreditert et doktorgradsstudium, selv om det til enhver tid ikke 
er 20 doktorgradsstudenter. Kreftregisteret ønsker videre å poengtere at enkelte forskningsmiljøer 
er pålagt andre hovedaktiviteter enn utdanning av doktorgradsstudenter. Også av denne grunn kan 
20 doktorgradsstudenter være en for stor portefølje å følge opp. 
 
Konklusjon: 
Kreftregisteret ser viktigheten av at doktorgradsutdanningen foregår i forskningsmiljøer av god 
kvalitet, og at dette inngår som minimumskrav ved akkreditering av nye doktorgradsstudier. Selv om 
doktorgradsstudenter er en viktig del av et forskningsmiljø, er Kreftregisteret ikke sikker på om en 
nedre grense på antall doktorgradsstudenter er veien å gå i denne sammenhengen. 
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