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Svar på høringsbrev - Forslag til endring i forskrift om kvalitet i høyere 
utdanning - fra Universitetet i Nordland 

Vi viser til høringsbrev av 19.03.2015.  
 
Saken gjelder endring i forskriftens §3-1 tredje ledd som omhandler akkreditering av nytt 
doktorgradsstudium. Forskriften slår fast at institusjonene over tid må kunne sannsynliggjøre at de 
kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 studenter.  
 
Samisk høgskole har søkt NOKUT om å få akkreditert et doktorgradsstudium i samisk språk og 
litteratur. Søknaden har fått god vurdering av fagkomiteen, men bestemmelsen i forskriften er til 
hinder for en slik godkjenning. Forslaget til endring medfører at Samisk høgskole fritas fra dette 
kravet. Det heter videre at «Samisk høgskole må sikre at stipendiatene får et godt faglig miljø med 
høy kvalitet, blant annet gjennom forpliktende samarbeid med andre institusjoner.» 
 
Meld. St. 18 (Strukturmeldingen), viser til Butenschønutvalgets rapport «Langs lange spor – om 
samisk forskning og høyere utdanning», der det tilrås at det gjøres unntak fra 
akkrediteringskriteriene for Samisk høgskole.  
 
Universitetet i Nordland (UiN), som bl.a. har nasjonalt ansvar for lulesamisk språk, ser problemer 
med å innfri forskriftens krav for omfang av stipendiater. De øvrige kriteriene vil likevel stå fast slik at 
det sikres tilstrekkelig andel førstestillingskompetanse. I høringsbrevet blir det sagt at høyskolen må 
inngå avtaler med andre institusjoner som gir et tilsvarende tilbud og at stipendiatene må oppholde 
seg ved andre institusjoner som en del av utdanningsløpet. På denne bakgrunn har Universitetet i 
Nordland ingen innvendinger mot endringen i forskriften.  
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