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Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet 

 

Departementet har foretatt en vurdering av universiteter og høyskolers samarbeid med 

eksterne aktører om organisering og gjennomføring av studier i utlandet. Vi viser til omtale og 

rapporteringskrav i tildelingsbrevet for 2013 pkt. 4.3 samt i brev datert 26. februar 2013.  

 

Internasjonalisering er et sentralt politisk satsingsområde og det er viktig at institusjonene har 

et utstrakt internasjonalt samarbeid og utveksling av studenter. Organisering av ordinære 

utdanningsløp for norske studenter i utlandet er etter departementets oppfatning ikke i 

samsvar med hva som er godt faglig samarbeid, hvor det bør stilles krav til gjensidighet i 

institusjonelt samarbeid, kvalitet og relevans. Departementet stiller spørsmål ved om den 

faglige kvalitetssikringen av disse studiene er god nok. Det er også i flere tilfeller fremstått 

som uklart om institusjonene har overholdt reglene om egenbetaling og offentlige 

anskaffelser.  

 

Departementet ber om at alle institusjoner avvikler sitt samarbeid med eksterne virksomheter 

om organisering av studietilbud i utlandet, med mindre det er særskilte og tungtveiende 

faglige grunner for at samarbeidet videreføres. Departementet understreker at dette gjelder 

uavhengig av om studietilbudene er organisert som oppdrag eller som ordinære studietilbud 

ved institusjonen. Departementet legger til grunn at institusjonene vil kunne ha juridiske 

forpliktelser både overfor de eksterne aktørene og overfor studentene som allerede er tatt opp 

på studietilbudene. Departementet forutsetter at tilbudene fases ut så raskt som mulig, men i 

tråd med de juridiske forpliktelser institusjonene har. 

 

Departementet ber om en redegjørelse fra de institusjonene som har denne type samarbeid, 

med en oversikt over hvilke studier det gjelder og med en konkret plan for avvikling av 
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tilbudene. Tilbakemeldingsfrist til departementet settes til 8. september 2014. Dersom 

institusjonene mener at det er særskilte og tungtveiende faglige grunner for at enkelte 

studietilbud bør opprettholdes i samarbeid med eksterne aktører, ber vi i så fall om en 

vurdering av dette innen den nevnte fristen.  

 

Vi viser i denne sammenhengen til forarbeidene til universitets- og høyskoleloven, Ot.prp. nr. 

79 (2003-2004), hvor det er forutsatt at kvalitetssikringen av den virksomhet som norske 

institusjoner er ansvarlig for, må skje i Norge, og at tildeling av grader og avvikling av 

eksamen har et tydelig fundament i virksomheten i Norge. I tillegg er det en absolutt 

forutsetning at NOKUT kan kontrollere at alle sider av institusjonenes akkrediterte 

utdanningstilbud er kvalitetssikret. 

 

Departementet vil, dersom det anføres at enkelte studier bør videreføres, spesielt understreke 

behovet for at de forutsetninger som det er vist til ovenfor, må ivaretas. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Øystein Holmedal-Hagen 

 seniorrådgiver 
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