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Informasjon om fastsettelse av ny forskrift
Kunnskapsdepartementet har 1. februar 2010 fastsatt forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning med hjemmel i universitets- og
høyskoleloven og fagskoleloven. Forskriften erstatter forskrift 8. september 2005 nr. 1040
om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler og
forskrift 23. april 2008 nr. 391 om godkjenning etter fagskoleloven. Forskriften trer i kraft
straks. Vedlagte rundskriv redegjør nærmere for innholdet i forskriften, med merknader
til de enkelte bestemmelsene. Rundskrivet erstatter Rundskriv F-09-05.
Flere har i forbindelse med høring av utkast til ny forskrift, pekt på at det hersker tvil om
fortolkningen av og intensjonene bak kategorien vitenskapelig høyskole, og at
departementet bør tydeliggjøre kriteriene for akkreditering i denne kategorien.
Departementet vil på denne bakgrunnen gjennomgå kriteriene, og vurdere om det er
behov for presisering av kriteriene.
Samtidig vurderer departementet spørsmålet om det er behov for å presisere forskriftens
bestemmelser om akkreditering av fellesgrader.
Departementet vil komme tilbake med eventuelle forslag til presiseringer av kriteriene for
akkreditering som vitenskapelig høyskole og kriteriene for akkreditering av fellesgrader.
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Kunnskapsdepartementet sendte ved brev av 6. oktober 2009 et notat om mulige
alternativer for justering av kriteriene for doktorgradsutdanning på høring. Departementet
utreder nå saken videre på bakgrunn av de innspill som har kommet inn. Dersom det blir
aktuelt å foreslå endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning, vil dette bli sendt som egen høringssak til berørte
aktører.
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