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Høring - forslag om endringer i fagskoleloven

UHR takker for brev av 26. juni d.å, der vi blir gitt anledning til å uttale oss om forslag til
endringer i § 5 i fagskoleloven.

UHR har ikke kommentarer til endringene som er gjort i § 5. Vi forutsetter at endringene ikke
får konsekvenser for fritak og innpassing i høyere utdanning.

Vi har imidlertid en kommentar til punkt 1.4 i høringsnotatet om utviklingen i høyere
utdanning.

Her står det følgende:
"En sentral problemstilling i utviklingen av kvalifikasjonsrammeverket for høyere
utdanning er hva slags student som skal beskrives i kvalifikasjonsrammeverket, og om
beskrivelsene er treffende for en student som har oppnådd dårligst ståkarakter (E) eller
som er en middels god student (C). Den samme problemstillingen vil dukke opp når
en skal utarbeide et kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene."

Vi stiller oss undrende til dette avsnittet fordi vi til nå har blitt fortalt at Departementet har
bestemt at det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning beskriver
minimumskravene til ferdige kandidater. I sitt høringsbrev av 10.07.07 skriver Departementet:

"Nivåbeskrivelsen har som mål å beskrive hvilke kunnskaper, ferdigheter og
kompetanse det kan forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det
aktuelle nivå, skal inneha."

En lignende formulering er i dag å finne på Departementets hjemmeside.

Denne forståelsen er også bekreftet i brev av 29.05.09 fra KD til UHR om karaktersystemet
og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Vi er derfor bekymret for at det nå skapes økt uklarhet
om hva rammeverket beskriver, og om det skal være noen direkte kobling mellom rammeverk
og karakterskala.

Vennlig hilsen
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