
Utkast til forskrift om endring i forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning 
 
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [sett inn dato] med hjemmel i 
lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 
3-1. 
 
 

I 
 

I forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning gjøres følgende endring: 
 
§ 3-3 første ledd bokstav e skal lyde: 
 

Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud som selvstendig gir 
rett til å tildele lavere grad alene, og ha uteksaminert lavere grads kandidater i minst to 
år. 

 
§ 3-3 annet ledd bokstav e skal lyde: 
 

Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud av minst fem års 
varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir selvstendig rett til å tildele 
høyere grad alene, og ha uteksaminert høyere grads kandidater i minst to år. 

 
§ 3-3 tredje ledd bokstav e skal lyde: 
 

Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem års 
varighet, samlet eller som integrerte studieløp, som gir selvstendig rett til å tildele 
høyere grad alene, samt lavere grads utdanninger innenfor flere fagområder. 
Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på de 
fleste av disse fagområdene. 

 
§ 3-3 tredje ledd bokstav f skal lyde: 
 

Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele 
doktorgrad alene på minst fire fagområder. To av disse skal være sentrale i forhold til 
regionale virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene har nasjonal 
betydning. Den ene av de fire doktorgradene kan utgjøres av stipendprogram for 
kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått akkreditering for, jf. § 3-1 tredje 
ledd. 
 



 
§ 4-1 annet ledd skal lyde: 

For studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad og som den enkelte 
institusjon ikke selv har myndighet til å etablere, gjelder akkrediteringsbestemmelsene 
etter denne forskrift § 3-1 så langt de passer. NOKUT kan i slike tilfeller akkreditere 
også deler av et studium. Fellesgradssamarbeid mellom norske institusjoner forutsetter at 
institusjonene samlet sett oppfyller de standarder og kriterier for akkreditering av studier 
som fastsettes av NOKUT.  
 

 
 

II 
 

Forskriften trer i kraft straks. 
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