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Høringssvar forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk  for høyere
utdanning
Høgskolen i Lillehammer har gjennomgått rapporten og ser at det nye rammeverket vil være
en ytterligere forsterkning og hjelp til å tydeliggjøre forskjellene mellom bachelor- og
masternivået i høyere utdanning. Høgskolen er derfor positiv til hovedtrekkene i forslaget til
nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høgere utdanning. Rapporten gir et godt
utgangspunkt for det videre arbeid med studieplaner ved høgskolen.

ad. Kunstutdanningne  Høgskolen i Lillehammer vil peke på at det er viktig at det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket er utformet på en måte som er hensiktsmessig for hele bredden av
fag i høyere utdanning. Rapporten påpeker at deskriptorene på de forskjellige nivåene skal
passe til alle typer høgere utdanning "...også utøvende kunstutdanning. Det siste byr på
spesielle utfordringer, og selv om beskrivelsene har vært forelagt representanter for aktuelle
miljøer, kan det  være  behov for en ekstra gjennomgang for å se om de bedre kan tilpasses
kunstutdanningenes egenart uten at det går på bekostning av andre hensyn".

Høgskolen er tilfreds med at dette omtales og blir tatt hensyn til i den videre behandlingen

Ad. Tidsaspektet  Vi vil påpeke  at det er viktig at en får god tid til å implementere revisjoner
av studieplaner tilpasset det nye rammeverket.  Samtlige studieplaner ved institusjonen er
revidert de  siste årene for å imøtekomme kvalitetsreformens krav til nye  lærings og
vurderingsformer . Vi ønsker  at en tempoplan for en hensiktmessig overgang til det nye
kvalifikasjonsrammeverket tar hensyn til innspill til en realistisk implementeringstid fra
sektoren. Tre til fire  år er en ramme for implementering av rammeverket som vil medføre at
implementeringen kan bli en naturlig del av den løpende revidering av studieplaner ved
høgskolen.
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