Norsk Studentunion
-stiftet 1936 -

Høringsuttalelse
Thorvald Meyers gate 7, 0555Oslo
Tlf: 22044950. Fax: 22044969
E-mail: nsu@nsu.no
Web: www.nsu.no

HØRING – FORSKRIFT OM GODSKRIVING AV HØYERE GRAD
Norsk Studentunion (NSU) takker for muligheten til å komme med innspill til
denne høringen. Høringsforslaget har vært behandlet i NSUs arbeidsutvalg og i
samråd med fagpolitisk komité.
NSU støtter forslagene knyttet til nytt vitnemål og tilknytning til institusjonen for
utskriving av grad, men vi ønsker i tillegg å gi følgende kommentarer:
En av kvalitetsreformens målsettinger er blant annet økt mobilitet og
internasjonalisering. Dette medfører at studenter i større grad enn før studerer ved
flere ulike læresteder. For å nå målsettingen er det viktig at rammene for avleggelse
av grader er tilrettelagt for mobilitet mellom institusjoner. NSU ser likevel
nødvendigheten med tilknytningsformer mellom student og institusjoner for
fullføring av studium og vi mener at studentens fagkompetanse fra andre
institusjoner må tilsvare norske læresteders formelle krav. Faget må også la seg
kombinere i de fastlagte studieprogrammene ved norske institusjoner. Dette er en
forutsetning for inntak av studenten.
Når studenten da er tatt opp til studier ved en institusjon ser NSU departementets
bedømmelse om 60 studiepoeng som riktig, for at studenters rett til utstedt vitnemål
for fullført utdanning, eller for tildeling av ny grad, opprettholdes. Videre mener
NSU at terskelen for ny grad hovedsakelig bør settes ut fra faglige kriterier om
fordypning i emnet, og ikke brukt tidsløp ved institusjonen. Studenter bør få ta
utdanning med den faglige vinklingen de ønsker og dersom man ønsker å signalisere
at bachelorgraden er et anvendelig kompetansenivå i yrkesøyemed, bør man
tilrettelegge for at studenten uteksamineres med en grad som omfatter den
kompetansen de ønsker å ha på dette nivået. Alternativet er at studenten
uteksamineres med en faglig orientering som personen er misfornøyd med, eller at
studenten må studere i lengre tid på et høyere nivå enn opprinnelig planlagt.

NSU mener at forskriften må understreke at godskriving av utdanning også må
gjelde internt ved en institusjon og ikke kun mellom institusjoner, slik at studenter
ved ulike fagmiljø får lik utteling i studiepoeng for samme studiearbeid, slik
paragrafen § 3-4 første ledd i Universitet- og høyskoleloven fastslår. Dette er i våre
øyne en presisering av intensjonen i lovparagrafen.
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Lov om universiteter og høyskoler, § 3-4. (1): ”Utdanning fra en institusjon som går inn
under denne lov, skal godskrives studenten ved de andre institusjonene med samme antall
studiepoeng. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme
faginnhold”.
NSU har med dette ingen andre merknader til høringen.
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