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Godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge – Høringssvar 
 
Det vises til brev av 30.01.2007 om høring av Innstilling fra Utredningsutvalg for godkjenning og 
godskriving av høyere utdanning i Norge av 5. januar 2007.  Videre vises det til telefonsamtale med 
Inger Tveite-Strand 23.04.2007 der Høgskolen i Telemark (HiT) fikk utsatt fristen for å komme med 
høringsuttalelse til 10.04.2007. 
 
HiT er generelt positiv til tiltak som vil kunne bidra til effektivisering av arbeidet med godkjenning og 
innpassing av utenlandsk utdanning. Slik effektivisering vil også bidra til å fremme rekruttering og 
integrering av utenlandsk arbeidskraft på samfunnsområder hvor slik kompetanse og arbeidskraft er 
etterspurt. Dette vil være en fordel både for arbeids- og utdanningssøkende personer med utenlandsk 
opprinnelse. 
 
HiT vil videre generelt peke på at spørsmål knyttet til godkjenning og godskriving av utenlandsk 
høyere utdanning er et komplekst saksfelt. Det er derfor viktig at arbeidsoppgaver og kompetanse 
innenfor dette feltet i størst mulig grad samles, for eksempel i NOKUT. HiT har ellers følgende 
merknader til utvalgets forslag, jf. utredningens pkt. 1.4.2 Utvalgets forslag: 
 
Til Kapittel 3. 
Pkt. 3.1 Nasjonal database for godkjenning av høyere utdanning (NAG). 
HiT har pr. i dag ikke lagt inn informasjon i NAG. HiT er imidlertid av den oppfatning at en slik 
database vil være et nyttig redskap for å oppnå likebehandling av søknader og, mer generelt, for 
effektivisering av arbeidet med godkjenning av høyere utenlandsk utdanning. På denne bakgrunn 
støtter HiT forslaget om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede hvordan basen best kan 
utformes for å fungere etter sin hensikt. 
 
Pkt. 3. 3 Godskriving av høyere utdanning mellom norske utdanningsinstitusjoner. 
HiT merker seg at utvalgets forslag til lov- og forskriftsendringer på dette området åpner for større 
frihet for institusjonene både når det gjelder tilknytningskrav til vitnemålskrivende institusjon, og når 
det gjelder hvilke fag som skal kunne godskrives i en grad. HiT støtter forslaget. 
 
Til Kapittel 5. 
Liste med krav til generell studiekompetanse og tilleggskrav for søkere med utenlandsk 
utdanning (GSU-listen). 
HiT vil peke på at GSU-listen er et viktig redskap i arbeidet med opptak av søkere med utenlandsk 
utdanning, i arbeidet med godkjenning av utenlandsk utdanning og i forbindelse med veiledning for 
studier i utlandet. HiT merker seg at det er noe uenighet i utvalget om organisering og ressursbruk 
knyttet til vedlikehold og videreutvikling av listen. HiT tar ikke stilling til de ulike forslagene, men vil 
støtte at arbeidet med GSU-listen styrkes, og at listen gis en formell og tydelig status. 
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Til Kapittel 6. 
HiT ser at det i dag er mange ulike instanser som gir informasjon om godkjenning og autorisasjon av 
utenlandsk utdanning m.v., og at det er behov for koordinering og kvalitetssikring av denne 
informasjonen. På dette grunnlag støtter vi utvalgets forslag om å opprette et nasjonalt senter lagt til 
NOKUT. 
 
 
 
Med hilsen 
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