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Høringssvar: Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning

NSF takker for mottatt høring om forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
og fagskoleutdanning, og har følgende innspill: 

NOKUTS tilsynsvirksomhet og oppnevning av sakkyndige
NSF er positiv til endringer som bidrar til å effektivisere akkreditering og tilsyn av høyere utdanning. Det forutsettes at 
tilsynet utføres med hjemmel i universitets- og høyskoleloven med tilhørende forskrifter, og andre lover og forskrifter 
som er relevant for det aktuelle studietilbudet. NOKUT kan fastsette kriterier for de sakkyndige sin kompetanse og 
mandat, og i visse tilfeller utføre tilsyn uten bruk av sakkyndige. NSF anbefaler at der det ved konkrete krav inngår en 
skjønnsmessig vurdering oppnevnes faglige sakkyndige, som avgir rapport om evalueringen og anbefalinger til NOKUT.  
NSF støtter forslag om tilsyn som bidrar til å heve kvalitet i akkrediterte studier på alle nivå i høyere utdanning. 

Systematisk kvalitetsarbeid
Universiteter og høyskoler skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor 
mulige søkere til avslutning av studiet.  Det må gå klart frem hvordan sviktede kvalitet i studietilbudene avdekkes, plan 
for utbedring og krav til tilfredsstillende dokumentasjon av dette. NSF støtter forsalget til endringer i §2-1, og anbefaler 
nasjonale kriterier for evaluering og utvikling av kvalitet som er i tråd med europeiske standarder og retningslinjer for 
kvalitet i høyere utdanning.

Akkreditering av studier
NSF støtter endringsforslag som gjelder akkreditering av studietilbud §3.1 

Når det gjelder akkreditering av mastergradsstudier  §3.2. har NSF følgende kommentar. Ulike fagmiljø kan ha 
forskjellig vurdering av «tilstrekkelig antall ansatte for å dekke de fag og emner studiet består av og om fagmiljøet består 
av ansatte med relevant og riktig kompetanse». For å sikre et solid fagmiljø og tilfredsstillende kvalitet i studietilbudet, 
anbefaler NSF alternativ 2 hvor det fremgår et minimumskrav til ressurser og kompetanse i fagmiljøet. Der fagmiljøet 
etter en helhetsvurdering anses å ha tilstrekkelig kvalitet og bredde i kompetansen og etableringen av studiet er 
begrunnet i nasjonale hensyn kan kravene fravikes der. I slike tilfeller må vurderingene dokumenteres slik at NOKUT 
kan bruke dem i sitt arbeid. 

§3.3. Akkreditering av doktorgradsarbeid.  
Hvis forslaget innebærer krav om at alle institusjoner som skal kunne tilby doktorgradsutdanning i sykepleie også må 
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kunne tilby bachelorutdanning i sykepleie, vil dette utelukke vårt høyest rangerte universet i  Norge, nemlig UIO da 
disse ikke har bachelorutdanning i sykepleie. Både master- og doktorgradsutdanning for sykepleiere ved UIB og UIO 
må da legges ned. Dette er svært uheldig  da UIO pr i dag har et sterkt og anerkjent forskningsmiljø i sykepleievitenskap 
i Norge. NSF anbefaler ikke at robuste fagmiljøer med høy vitenskapelig kompetanse og muligheter for tverrfaglig 
samarbeid legges ned pga. manglende tilbud om bachelorutdanning. 

Når det gjelder bredde og antall ansatte i fagmiljøet støtter NSF forslag nr. 2. For å sikre objektiv vurdering bør det være 
6-8 årsverk med førsteamanuensis eller professorkompetanse, hvor minst 4 er professorer. Om dette ikke lar seg gjøre 
kan det åpnes for samarbeid med andre institusjoner om å tilby doktorgradsstudier for å imøtekomme kravet om antall 
årsverk. 
 
Krav til akkreditering av stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. NSF støtter forslag til endringer i § 3-4.

Akkreditering av institusjoner
NSF støtter endringsforslagene i §3-5, §3-6, §3-7 og § 3-8.

Revidering av akkreditering
Akkrediterte studier. NSF støtter forslaget under forutsetning av at det iverksettes tiltak slik at studentenes rettigheter til 
å fullføre studier ivaretas.

Søknad om akkreditering. NSF støtter forsalget til karantene for institusjoner dom gjentatte ganger ikke fyller 
grunnleggende forutsetninger for akkreditering.

Sluttbestemmelser.
Når ny forskrift er trådt i kraft vil søknader om institusjonsakkreditering følge NOKUTs ordinære søknadsprosedyrer. Til 
da er det nødvendig med en overgangsperiode for eksisterende studietilbud slik at institusjonene får tid til å gjennomgå 
porteføljen og sikre at eksisterende studier oppfyller de nye skjerpede kravene. NSF støtter forslaget om en 
overgangsperiode for å kunne tilpasse eksisterende master- og doktorgradsstudier til nye krav. Nye studier må innrette 
seg kravene fra ikrafttredelsestidspunktet. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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