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Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning 
 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gir sin støtte til 

hovedlinjene i forslaget til endring av forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskning. Vi merker oss at forslagene er 

en oppfølgning av de nye Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (ESG). Det er positivt at NOKUTs tilsynsrolle 

tydeliggjøres, at det stilles krav til at det gjennomføres periodiske evalueringer av 

studietilbudet og at kravene til akkreditering av studieprogram skjerpes.  

 

Det er videre positivt at det legges til grunn at NOKUTs tilsynsarbeid skal bidra til 

at institusjonenes kvalitetsarbeid orienteres mot systematisk kvalitetsarbeid for 

hele utdanningsløpet. Det legges også vekt på at institusjonene har 

oppmerksomheten rettet på i hvilken grad kvalitetsarbeidet faktisk bidrar til å 

forbedre kvaliteten. Når det gjelder begrepsendringen, fra «kvalitets-

sikringssystem» til «kvalitetsarbeid», finner NMBU det imidlertid vanskelig å 

vurdere konsekvensene av endringen. Dette fordi forslaget ikke gir informasjon 

om hvordan NOKUT definerer kvalitetsarbeid eller hvilken tilsynsmetodikk som 

skal brukes. NMBU ønsker i denne sammenhengen å understreke viktigheten av 

at tilsynsmodellen må være transparent (tilgjengelig for institusjonene), og at 

kvalitetsindikatorene er stabile over tid, slik at det er mulig å måle effekter av 

langsiktig kvalitetsarbeid. Dette vil bidra til ønsket og rimelig grad av 

forutsigbarhet for institusjonene.  

For å oppnå målet om at tilsynet skal bidra til heving av kvaliteten, er det også 

viktig at konklusjonene (NOKUTs kommentarer etter tilsyn) er tydelige slik at de 

kan brukes inn i institusjonens arbeid med å øke kvaliteten. Dette handler i stor 

grad om å sikre en god kommunikasjon mellom NOKUT og institusjonene i 

forkant, under og i etterkant av tilsynet. 
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Under henholdsvis §3-2 punkt 2 og § 3-3 punkt 5, er det skissert to alternative 

løsninger. NMBU vil med dette tilbakemelde at alternativ 1 synes å være mest 

hensiktsmessig, både når det gjelder krav til akkreditering av masterstudier (§3-

2 punkt 2) og når det gjelder krav til akkreditering av doktorgradsstudier (§3-3 

punkt 5).   
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