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HØRING - GODKJENNING OG GODSKRIVING AV HØYERE UTDANNING I 
NORGE 

Høgskolen i Tromsø har følgende kommentarer til innstillingen fra utredningsutvalget for 
godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge: 
 

 En videreføring av hovedlinjene i dagens system slik det framkommer i gjeldende lov 
om universiteter og høgskoler støttes, men informasjon til søkere må bli vesentlig 
bedre enn i dag. Utvalgets forslag om et nasjonalt informasjonssenter vil gjøre det 
enklere for søkere og andre aktuelle aktører å forholde seg korrekt til det norske 
systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning. 

 GSU-listen er det aller viktigste redskap for utdanningsinstitusjonene i forbindelse 
med opptak og godkjenning for yrkesutøvelse med utgangspunkt i utenlandsk 
utdanning. Listen må få en formell status og ressurser må stilles til rådighet for et 
kontinuerlig kvalitetssikret vedlikehold av listen. Utredningsutvalget foreslår at GSU-
listen skal være bindende for opptak og veiledende ved godkjenning. Høgskolen i 
Tromsø mener at GSU-listen må benyttes på samme måte ved opptak og godkjenning 
fordi:  

o En i begge tilfeller vurderer hvorvidt utdanninger er likeverdige. 
o En i begge tilfeller allerede har noe rom for å vurdere alternative måter for å 

tilfredsstille de krav som stilles. 
o Ulik bruk av GSU-listen i disse to sakstyper vil føre til at godkjenning for 

yrkesutøvelse ikke kan benyttes som grunnlag for opptak til høyere utdanning. 
For eksempel kan en se for seg at godkjenning for yrkesutøvelse som 
sykepleier ikke vil kunne gi adgang til videreutdanning for sykepleiere, i alle 
fall ikke uten grundig saksbehandling. Dersom GSU-listen benyttes på en 
ensartet måte vil også godkjenninger som gjelder yrkesutøvelse kunne gi 
grunnlag for opptak til høyere utdanning ved smidig og effektiv 
saksbehandling. 

 
 GSU-listen må basere seg på tid, alder og innhold/læringsutbytte. Vurdering av kun tid 

og alder ansees ikke å være tilstrekkelig. 

 Høgskolen i Tromsø stiller seg tvilende til at det vil være mulig å gjennomføre i 
praksis de ideelle målsettinger som ligger bak den nasjonale godkjenningsdatabasen 



 
 

NAG. Erfaringene så langt viser at det kreves meget omfattende registreringer i en slik 
database dersom nytten skal være i tråd med intensjonene. Utvalgets forslag om et 
nasjonalt informasjonssenter kan tenkes å omfatte også et kompetansesenter som vil 
kunne ivareta intensjonene med NAG på en god måte. 

 Utvalget foreslår at godkjenning av utenlandsk utdanning blir en del av 
vurderingskriteriene for utdanningsinstitusjonenes kvalitetssikringssystem. Utbygging 
av et nasjonalt informasjonssenter/kompetansesenter, samt god kvalitetssikring av 
GSU-listen bør gjennomføres så raskt som mulig.  Deretter bør det vurderes å 
inkludere godkjenning av utenlandsk utdanning som et vurderingskriterium for 
institusjonenes kvalitetssikringssystem. 
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