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Høringsuttalelse 

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke Kunnskapsdepartementet (KD) for 

muligheten til å svare på høringen om forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. 

 

NSO stiller seg bak de fleste forslagene, men har merknader til noen av de foreslåtte 

endringene. 

 

NOKUTs tilsynsvirksomhet og oppnevning av sakkyndige 

NSO støtter ikke forslaget om at NOKUT kan gjennomføre evalueringer uten bruk av 

sakkyndige. NSO forstår at endringen er foreslått for å få mer effektive prosesser, men kan 

ikke stille seg bak, da det gjør NOKUT og dets arbeid mindre representativt. NSO ønsker at 

det skal være studentrepresentasjon i alle sakkyndige organer, uavhengig av om organet 

skal vurdere en institusjon, et studieprogram eller studentrettigheter eller sammensetning 

av et styre, som er forslag listet opp i høringsbrevet. 

 

Systematisk kvalitetsarbeid 

NSO støtter forslaget om å endre ordlyden fra «kvalitetssikringssystem» til 

«kvalitetsarbeid», og «evaluere» til «føre tilsyn med», da den nye begrepsbruken 

tydeliggjøre at NOKUT har ansvaret for å føre tilsyn med hele kvalitetsarbeidet. Forslaget 

om å presisere i forskriftens § 2-1 om at institusjonenes ansvar for kvalitetssikring endres, 

er også positivt for det helhetlige kvalitetsarbeidet ved institusjonen, ettersom det vil sikre 

og videreutvikle kvaliteten i hver enkelt utdanning.  

 

I forslaget om å forskriftsfeste at institusjonene skal gjennomføre periodiske vurderinger av 

studietilbudene sine, mener NSO det er svært positivt at studenter skal inkluderes i 

evalueringsarbeidet. NSO anser det også som positivt at resultatene skal offentliggjøres, da 

dette bidrar til å skape gjennomsiktige og transparente prosesser. 

 

Dersom NOKUT skal forlenge perioden mellom tilsynene til enkelte institusjoner, stiller NSO 

seg bak presiseringen til KD om at NOKUT i perioden mellom tilsynene, må følge 

institusjonenes kvalitetsutvikling på en annen måte. 

 

Akkreditering av studier 

Akkreditering av studietilbud § 3-1 

NSO støtter KDs tydeliggjøring om at selvakkrediteringsretten innebærer at institusjonen før 

etablering av nytt studietilbud må vurdere studietilbudet utfra de samme standardene og 

kriteriene som NOKUT benytter ved akkreditering av nye studietilbud. Dersom institusjonen 

ønsker å opprette en grad utenfor et fagmiljø med selvakkrediteringsrett, mener NSO at 

institusjonene må søke KD, som vurderer søknaden på bakgrunn av en sakkyndig 

vurdering gjort av NOKUT. Departementet skal også vurdere søknader basert på hensyn til 

faglig konsentrasjon, arbeidsdeling og samfunnsoppdrag sett i nasjonal kontekst, og 

hvordan opprettelsen av et nytt studieprogram/fagmiljø vil påvirke disse hensynene. Dette 
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skal motvirke inflasjon i studietilbudene, og føre til en mer spisset sektor i tråd med 

ambisjoner om en konsentrert og arbeidsdelt sektor som fremmer kvalitet. 

 

NSO kan ikke støtte at institusjoner med ett akkreditert studietilbud, rettmessig kan bruke 

betegnelsen høyskole. NSO mener at dette vil skape forvirring rundt de ulike 

utdanningstypene vi har i Norge, og at det er viktig at egenarten til de ulike 

institusjonskategoriene styrkes.  

 

Akkreditering av mastergradsstudier § 3-2 

NSO støtter KD om at alternativ 1 foretrekkes fremfor alternativ 2, grunnet større fleksibilitet 

for institusjonene. Et stabilt fagmiljø er for NSO et fagmiljø som skal tilstrebe å være 

internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en 

hensiktsmessig grad av samarbeid og arbeidsdeling med andre relevante institusjoner i 

landet. 

 

Akkreditering som høyskole 

NSO støtter ikke forslaget til endring i § 3-6 tredje ledd om at institusjoner som søker 

akkreditering som høyskole skal ha akkreditering for minst ett studietilbud som gir rett til å 

tildele bachelorgrad alene. NSO mener at det bør stilles høyere krav til å bli akkreditert som 

høyskole, og mener at hele institusjonens virksomhet skal ha innfridd de samme kravene 

for å bli høyskoleakkreditert, og ikke kun ett enkelt studieprogram. 

 

Revidering av akkreditering 

I likhet med forslaget om NOKUTs tilsynsvirksomhet og oppnevning av sakkyndige, stiller 

ikke NSO seg bak forslaget om at NOKUT kan føre tilsyn med kvantitative krav og 

grunnleggende forutsetninger fra universitets- og høyskoleloven uten å oppnevne 

sakkyndige. Dette begrunnes igjen med at den foreslåtte endringen vil skape mindre 

gjennomsiktighet, samt utelukke studentenes røst. 

 

NSO støtter presiseringen i bestemmelsen om revidering av akkrediterte studier i § 3-9 

tredje ledd, som innebærer at NOKUT gis en eksplisitt hjemmel til å trekke tilbake 

akkreditering for deler av et doktorgradsstudium eller tilsvarende doktorgradsprogram. 

 

Søknad om akkreditering 

NSO støtter KDs forslag om at institusjoner som ikke fyller grunnleggende forutsetninger for 

akkreditering bør omfattes av samme karantenebestemmelse som ved akkreditering av 

studietilbud. 

 

Sluttbestemmelser  

NSO stiller seg positive til at institusjonene får en overgangsperiode for å kunne tilpasse 

eksisterende master- og/eller doktorgradsstudier til nye krav, samt for andre akkrediterte 

studer. 


