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Høringssvarfra Høgskolen i Bergen: Forslagtil endring i universitets- og
høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Vi viser til mottatte høringsforslag datert 20.04.15 vedrørende endringer i universitets- og

høyskoleloven (uhl) og egenbetalingsforskriften.

Høgskolen i Bergen har følgende kommentarer:

Nasjonaledeleksamener
Departementet foreslår å innføre en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og/eller fagmiljø å

avholde nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet har tidligere (den 03.02.15) også sendt ut høringsbrev i forbindelse med

forslag om endringer i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn og 5.-

10.trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon, slik

at nasjonale deleksamener kan gjennomføres.

I høringsbrevet fra høgskolen (04.05.15) kom følgende oppfatning til uttrykk:

Hvordan emner utformes og eksamener avlegges er et faglig anliggende, og har vært opp til
institusjonene selv å vurderefordi de har kompetanse til det. Høgskolenmener at å innføre nasjonale
prøver ikke er i samsvar med den akademiskefriheten den enkelte institusjon har.

Høgskolen opprettholder dette synet, og støtter dermed ikke forslaget om endring av uhl.

Kravom lovlig oppholdsomvilkårfor studierett
Departementet foreslår å innføre en bestemmelse om at vilkår for studierett er at studenten har

lovlig opphold. Studieretten vil falle bort dersom dette vilkåret ikke er oppfylt.
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Slik høgskolen forstår forslaget, forutsettes det at utlendinger som har rett til å søke

oppholdstillatelse fra Norge, har lovlig opphold i landet mens søknaden er til behandling, og dermed

studierett inntil saken er endelig avgjort.

Forutsatt at forslaget ikke innebærer at det settes strengere krav enn gjeldende rett for studenter

hjemmehørende i land utenfor EØS/EU, som ønsker å søke opptak til høyere utdanning i Norge,

støtter høgskolen denne bestemmelsen.

Når det gjelder departementets forslag om håndheving av kontroll av oppholdstillatelse, mener

høgskolen at det ikke er naturlig at det er utdanningsinstitusjonene som skal gjennomføre kontroll av

oppholdstillatelse.

Beregningav tjenestetidfor stipendiater
Departementet foreslår å endre universitets- og høyskoleloven, slik at departementet også kan

fastsette i forskrift at tid til egen doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid i forhold til

lov om statens tjenestemenn §§ 9 og 10. Høgskolen støtter dette forslaget.

Endringav egenbetalingsforskriften—innføringav krav om egenPCfor studenter
Departementet forslår, etter innspill fra Universitets- og høgskolerådet, å endre forskriften slik at

egen PC kan defineres som læremiddel. Høgskolen støtter forslaget.
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