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Forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og Kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning -forslag om å fjerne krav om bekreftede dokumenter
ved NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning m.m. - høring

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 14. oktober 2013, der det foreslås endringer i forskrift om
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning som gjelder NOKUTs
generelle godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Til forskriften § 6-1 annet ledd
I § 6-1 annet ledd foreslås det å stryke første setning om at søknad om generell godkjenning skal
inneholde bekreftede dokumenter fra den aktuelle utdanningsinstitusjon eller offentlig attesterte kopier av
slik dokumentasjon. Forslaget begrunnes med at kravet om bekreftede kopier er foreldet ut fra dagens
teknologi, der det å produsere troverdige dokumenter på egen pc er enkelt; videre at bekreftede kopier i
dag er lite egnet til å sikre dokumenters autentisitet. NOKUT har erfart at det er mange søkere som ikke
er klar over hva som menes med «rett kopi>>,og NOKUT bruker mye tid på å veilede søkere og sjekke
dokumentkopier. NOKUT skal om få år begynne med elektroniske søknader, og dette vil også gjøre
kravet om bekreftede dokumenter foreldet.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har erfart mye av det samme som NOKUT i vår behandling av
søknader ved lokalt opptak (f.eks. til videreutdanninger og masterstudier) ved høgskolen. For en stor del
er det derfor ikke lenger noe krav om bekreftede kopier ved lokalt opptak til HiOA. l stedet brukes bl.a.
vitnemåls-/dokumentkontroll når studenter er blitt tatt opp, slik det også gjøres i kjølvannet av det
nasjonale/samordnede opptaket.

Situasjonen er imidlertid noe annerledes ved søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning
som fagligjevngod med grad/utdanning som tilbys ved HiOA når søkeren ikke søker om opptak til eller
allerede er student ved høgskolen. Dette er en situasjon som likner mer på den som gjelder ved søknad til
NOKUT om generell godkjenning. Søkeren gjennomfører ikke noe studium der hun/han prøves opp mot
kravene for tildeling av en grad - godkjenning som generelt likestilt eller fagligjevngod med en grad blir
i stedet gitt på grunnlag av framlagte dokumenter, eventuelt supplert med opplysninger som
godkjenningsinstansen innhenter direkte fra feks. søkerens utenlandske institusjon.

Ved søknader om faglig godkjenning fra HiOA gjelder kravet om bekreftede dokumenter. Når det
vurderes som nødvendig, krever høgskolen også at det legges fram originaler. Eventuelt innhentes også
andre opplysninger. Høgskolen vil - i hvert fall inntil videre - fortsette denne praksisen.

l og med at kravet om bekreftede dokumenter ved søknad til NOKUT om generell godkjenning nå
foreslås fjernet, burde departementets høringsbrev ha redegjort nærmere for hvordan en ser for seg at de
nye kravene til søknad og dokumentasjon skal utformes når det i fremtiden søkes om slik godkjenning.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Postadresse: Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse: Pilestredet 46, Telefon: 67 23 50O0, postmottak@hioa.no, www.hioa.no



Selv om dagens system ikke kan forhindre at forfalskninger skjer, må det forutsettes at en ny
dokumentasjonsordning i hvert fall ikke fører til at vi får et økende problem med falske dokumenter, men
i stedet kan bidra til at antall forfalskninger holdes på et absolutt minimum.

Med disse kommentarene støtter Høgskolen i Oslo og Akershus forslaget.

Til forskriften § 6-1 fjerde ledd
l § 6-l fjerde ledd foreslås det å erstatte nåværende bestemmelse om at NOKUT skal sørge for at vedtak
om generell godkjenning gjøres offentlig tilgjengelig, med en bestemmelse om at NOKUT skal sørge for
at vedtak om generell godkjenning gjøres tilgjengelige for universiteter og høgskoler. Forslaget
begrunnes med at man vurderer det som viktigst at NOKUTs vedtak er enkelt tilgjengelige for
saksbehandlere ved universiteter og høgskoler. Det utvikles nå en database over godkjenningsvedtak
fattet av NOKUT og de høyere utdanningsinstitusjonene, og det tas sikte på at databasen skal være et
lukket verktøy til bruk for saksbehandlere ved universiteter og høgskoler. Andre interesserte vil likevel
kunne få innsyn i godkjenningsvedtak etter bestemmelsene i offentlighetsloven.

Høgskolen i Oslo og Akershus støtter forslaget.

Med hilsen
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