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Høringsbrev - Forslag om endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 

høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) - en del av 

oppfølgingen av Meld St 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet 

 

Det vises til høringsbrev av 3.11.2015 om forslag om endring av forskrift om kvalitetssikring 

og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. 

 

LMD er i store trekk enige i de foreslåtte forandringene i forskriftene. Vi mener imidlertid at 

den foreslåtte innskjerpingen i §3.3. (6), hvor det forutsettes at minst halvparten av 

stipendiatene skal ha hovedarbeidsplass ved doktorgradstildelende institusjon er uheldig. 

Departementet har også en kommentar til definisjonen av "fagmiljø". 

  

LMD støtter forslagene om forenklinger når det gjelder bruk av sakkyndige for evalueringer i 

forbindelse med tilsyn. 

  

Departementet er også enig i at det er riktig å dreie tilsynet fra evaluering av institusjonenes 

kvalitetssikringssystemer til et bredere tilsyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid.  

  

Videre er LMD  enig i at det må stilles høye krav til kapasitet og rekrutteringspotensiale i 

tillegg til faglig dybde og bredde innenfor alle vesentlige deler av doktorgradsstudiet. 

Samtidig er vi opptatt av at disse kravene ikke settes så høyt, eller defineres så spesifikt at de 

vanskeliggjør, eller til og med ikke gir rom for, doktorgradsstudier innenfor relativt smale 

fagområder, noe en rekke av LMDs ansvarsområder er avhengige av. Institusjonene må derfor 

ha den frihet som alternativ 1 i forslaget gir både i §3-2 og §3-3. 



Side 2 

 

  

Vi er opptatt av at "fagmiljø" ikke oppfattes for snevert. LMD har en betydelige instituttsektor 

med behov for kontinuerlig tilførsel av doktorgradsutdannede, til dels innenfor relativt smale 

fagområder. Instituttene har kompetanse og kapasitet som er avgjørende for å sikre en 

nødvendig faglig base for et tilstrekkelig antall doktorgradsstudenter, og til dels også for 

masterstudier, på flere områder. Definisjonen av "fagmiljø" må derfor, i tillegg til 

vitenskapelig personale ved universiteter, også kunne omfatte forskere ved instituttene, 

forutsatt at de tilfredsstiller kvalifikasjonskravene. Den samlede kompetansen som nå bygges 

opp på Campus Ås, legger spesielt godt til rette for en slik bred vurdering av "fagmiljø". 

  

Det legges til grunn at institusjonen må dokumentere at den har rekrutteringspotensial og 

kapasitet til å knytte minst 15 stipendiater til studiet i løpet av fem år etter oppstart, og at den 

kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 stipendiater over tid. Vi har i 

utgangspunktet ingen kommentarer til dette. I tillegg foreslås imidlertid at minst halvparten av 

stipendiatene skal ha hovedarbeidsplass ved institusjonen, dvs ved doktorgradstildelende 

institusjon. Dette er en skjerping i forhold til gjeldende lovverk. Innenfor flere fagområder er 

LMDs instituttsektor større enn UoH-sektoren. En innskjerping som foreslått, vil derfor kunne 

begrense tilgangen på forskerutdannede innenfor viktige fagområder. LMD ønsker derfor ikke 

en slik innskjerping i forskriftenes §3.3 (6). 

  

  

  

 

 

Med hilsen  

 

 

Frøydis Vold e.f. (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Wenche Østrem 

 avdelingsdirektør 
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