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HØRINGSUTTALELSE FRA HANDELSHØYSKOLEN BI-  
Forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter 
lov om universiteter og høyskoler  
 
 
Det vises til departementets rundskriv av 18.05.2005, ref. 200501130-/ALO, hvor en 
rekke instanser inviteres til høring av det utsendte forslag til revidert forskrift.  
 
Handelshøyskolen BI (heretter BI) har ingen tungtveiende innvendinger mot det frem-
lagte forslag til revidert forskrift.  Vi noterer oss at denne i betydelig grad er en vide-
reføring av gjeldende forskrift.  Vi vil derfor begrense oss til følgende ytringer vedrø-
rende nye bestemmelser og prinsipper i forhold til gjeldende forskrift.  
 
 
Til § 2-2 Saksbehandling:  

BI støtter forslaget i 2.ledd om at NOKUT kan utarbeide retningslinjer for ut-
formingen og behandlingen av søknader om akkreditering av studietilbud og 
institusjoner. 
 
Ut fra egen erfaring kan BI forsikre om at slike retningslinjer vil være til stor 
nytte i utarbeidelsen av denne type søknader. I tillegg vil en felles mal for søk-
nadene bidra til at innhold og datainnsamling enklere kan gjøres sammenlign-
bart institusjonene imellom. Selv om et hovedsiktemål med denne type akkre-
diteringer bør være institusjonenes egenutvikling av kvalitet og kapasitet, dan-
ner grunnlagsmaterialet for akkrediteringene en verdifull basis for å sette opp 
sammenlignbare konkurransemål (”bench marking”) mellom institusjonene. 
 



 I det skjerpede konkurransemarkedet for høyere utdanning som de nye lov-
bestemmelsene om kvalitetsutvikling og akkreditering frembringer, vil imple-
mentering av det foreliggende forslaget om felles retningslinjer gi en tilleggs-
effekt som, etter BIs mening, dypest sett også vil ha stor nytteverdi for institu-
sjonenes egenutvikling.    
 
 BI ville derfor ikke hatt noe å innvende mot at formuleringen ”NOKUT kan 
utarbeide retningslinjer..” ble endret til ”NOKUT utarbeider retningslinjer..”.         

 
 
Til § 4-1 Akkreditering av studietilbud: 

BI ønsker med stor tilfredshet velkommen forslaget i 5.ledd om at NOKUT nå 
også skal fastsette akkrediteringsstandarder for desentraliserte studietilbud.  
Med dette vil BIs modell for distribuert undervisning  møte den anerkjennelse 
som ligger i å bli seriøst vurdert.  Forutsatt at adekvate krav til studieformer, 
distribuert undervisning og studieorganisering blir utarbeidet, så kan dette for-
slaget vise seg å bli banebrytende også for innovasjon og utvikling innen høy-
ere utdanning generelt her til lands. 
 
BI vil i denne sammenheng sterkt fremholde viktigheten av at prinsippet om 
likeverdighet blir oppfyll både i utformingen av forskriften og i den konkrete 
oppfølging og praktisering av denne.         
 
BI har mer enn 20 års erfaring med desentralisert undervisning gjennom regi-
onale studiesteder som fungerer som et leverandørnettverk av kvalitetssikret, 
distribuert undervisning. Hvis ønskelig, bidrar BI gjerne med sin erfaring på 
dette feltet hva angår adekvate studieformer og studieorganisering.  
 
 

Til § 5-1 Institusjonenes adgang til å gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid  
med andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader):  
Bestemmelsen om felles grader også med institusjoner utenfor Norge, vil være 
et viktig instrument i institusjonenes internasjonaliseringsbestrebelser.  Dette 
er en operasjonalisering av sentral Bologna-strategi. BI har eksempel på at 
mangelen av en slik bestemmelse har skapt usikkerhet omkring verdien av 
programsamarbeid over landegrensene.  ”Joint degrees” er en stadig mer be-
nyttet internasjonal samarbeidsmekanisme.   
 
BI gir således sin fulle tilslutning til bestemmelsen om fellesgrader. 

 
 
 
Med vennlig hilsen, 
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