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Svar på høring - forslag til endring i forskrift om kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet (KD) har i brev av 19. mars 2015 sendt forslag om endring i forskrift om kvalitet i høyere

utdanning på høring. Endringsforslaget gir Samisk høgskole dispensasjon fra kravet i § 3-1 (3) om 15

doktorgradsstudenter.

Samisk høgskole søkte til søknadsfristen 1. november 2013 om akkreditering av doktorgradsstudium i samisk språk

og litteratur. Søknaden ble vurdert av en sakkyndig komité nedsatt av NOKUT, som vurderte at alle kravene i

studietilsynsforskriften var oppfylt, bortsett fra kravet om at søknadsinstitusjonen skal kunne sannsynliggjøre at

den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter. Dette er regulert gjennom

forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 2. januar 1996

(kvalitetsforskriften), § 3-1 (3).

Den sakkyndige komiteen bestod av anerkjente fagpersoner innen språk og litteratur. Da det samiske fagmiljøet er

smalt, ble det gjort en særskilt vurdering av sammensetning av komiteen. For å unngå habilitetsproblemer, ble

blant annet en britisk sakkyndig engasjert. Følgelig ble også prosessen gjennomført på engelsk. Den sakkyndige

vurderingen er svært positiv når det gjelder både studiets oppbygning og fagmiljø (inkludert forskning). De

sakkyndige kunne ikke anbefale akkreditering da Samisk høgskole ikke tilfredsstiller krav som settes for antall

doktorgradsstudenter. I tilsvaret til sakkyndig vurdering argumenterte høyskolen for et lavere antall

doktorgradsstudenter enn 15. NOKUT ba de sakkyndige ta stilling til dette, og de konkluderte positivt på at

høyskolen hadde sannsynliggjort at de kan opprettholde et doktorgradsmiljø på ni stipendiater. De sakkyndige

anbefaler at høyskolen gis unntak fra kravet om 15 stipendiater.

NOKUTs administrasjon har ikke fremmet akkrediteringssaken for NOKUTs styre, da KD 28. oktober 2014 ba NOKUT

om å la saken bero. Dette i påvente av departementets behandling av søknad fra Samisk høgskole om unntak fra

kravet om 15 doktorgradsstudenter.

NOKUT støtter endringsforslaget basert på Samisk høgskoles særstilling i det norske utdanningssystemet og de

forpliktelsene Norge har ovenfor urfolk og det at de sakkyndige vurderer det omsøkte studiet som et godt

doktorgradsstudium med forankring i et sterkt fagmiljø, og anbefaler unntak.

Henvisning til Samisk høgskoles særstilling, gjør at det ikke vil være mulig for andre institusjoner å søke om unntak.
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