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STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVATHØYSKOLELOVEN
Vedlagt følger en oppdatert oversikt over studietilbud som private høyere utdanningsinstitusjoner er tildelt
eksamensrett for og rett til å tildele grad etter privathøyskoleloven.
Tildeling av eksamensrett og grader er hjemlet i lov om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler (privathøyskoleloven), kap. 3, § 9: Godkjennelse av eksamener og grader
”Organ som nevnt i lov om universiteter og høgskoler §12 vurderer søknader om godkjennelse av
eksamener og grader. Departementet gir forskrift om saksbehandlingen.
Når kravene i kap 2 er tilfredsstilt og det godtgjøres faglig jevngodhet, skal en privat høyskoles eksamen
eller grad godkjennes som universitets- eller høyskoleeksamen eller -grad fastsatt med hjemmel i lov om
universiteter og høgskoler. Godkjennelse kan gis også om deler av utdanningen er fra en annen
institusjon.
Andre eksamener og grader kan godkjennes når de er på faglig nivå med dem som er fastsatt med
hjemmel i loven nevnt i andre ledd.
Organ som nevnt i første ledd gir godkjennelse for eksamener, mens Kongen gir godkjennelse for grader
etter denne bestemmelse.
For høyskole som får godkjennelse etter andre eller tredje ledd, kan Kongen bestemme at lov om
universiteter og høgskoler § 42b og kap 10a, helt eller delvis skal gjelde tilsvarende.
Kongen kan gi forskrift om oppnevnelse av sensorer.”

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT - som fatter vedtak om eksamensrett og foretar
saksforberedelse vedrørende tildeling av grader. NOKUT er et uavhengig, statlig organ og ble opprettet
med virkning fra 1. januar 2003. Gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem,
institusjoner og studietilbud, skal NOKUT kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning i
Norge. NOKUT kan også godkjenne endringer i eksisterende eksamensrett, gi desentralisert eksamensrett,
og behandler dessuten søknader om godkjenning av utenlandske utdanninger.
Tildelingen av eksamensrett innebærer ikke noen automatisk godkjenning av eksamenen eller graden som
del av generell grad eller som jevngod med grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram som gis
ved universitet eller statlig høgskole.
Lov om universiteter og høgskoler § 48 har slik formulering om godkjenning av utdanning fra institusjoner
som ikke er omfattet av loven:
”1. Den som har grad eller utdanning fra utenlandsk eller norsk institusjon som ikke går inn under denne
lov, kan søke organ for akkreditering og evaluering om å få utdanningen generelt godkjent som jevngod
med grad, del av grad eller utdanning som gis ved institusjonene med hjemmel i §§45 og 46. Departementet kan gi forskrift om godkjenning og klageadgang jf. § 13 nr 4.

2. Det tilligger den enkelte institusjon under denne lov å avgjøre søknader om godkjenning som faglig
jevngod med grad, del av grad eller utdanning institusjonen gir. Godkjenning etter denne bestemmelsen
gir rett til å bruke tittel som er fastsatt for den grad eller yrkesutdanning som det er jevnført med.
3. Eksamen eller grad som er godkjent etter lov om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler
§9, skal godskrives studenten ved institusjoner under denne lov med samme antall studiepoeng.
4. I særlige tilfeller kan godkjenning gis helt eller delvis på grunnlag av kunnskaper som er dokumentert
på annen måte enn ved eksamen. Prøve til kontroll av de dokumenterte kunnskaper eller tilleggsprøve
kan kreves avlagt.”

I forskrift fastsatt med hjemmel i privathøgskolelovens § 9, fastsettes det hvilke grader og yrkesutdanninger
den enkelte institusjon kan gi og bestemmelser om beskyttelse av tittel og normert studietid. For de private
høgskolene er det bare graden cand.theol. ved to institusjoner som er unntatt fra nytt gradssystem. Enkelte
mastergrader med normert studietid kortere enn to år og som tidligere er opprettet som ledd i internasjonalt
samarbeid eller med sikte på økt internasjonalisering, er videreført med uendret betegnelse og normering.
De nye gradene bachelor, master og ph.d. er, med unntak av graden MBA, jf foran, fastsatt uten fagspesifikke tilleggsbetegnelser i tråd med departementets forslag i St. meld. nr. 27. Tilleggsbetegnelser som angir
nærmere fagområde for gradene, kan høgskolen fastsette selv. For utdanninger innenfor sosial- og helsefag som følger sentralt fastsatte rammeplaner, har departementet i brev 21.10.02 gitt anbefaling om bruk av
tilleggsbetegnelser.
I St. meld. nr 27 er det forutsatt at det fastsettes norske faglige tilleggsbetegnelser. Ved behov for oversettelse og utstedelse av Diploma Supplement vil institusjonene kunne oversette de spesifikke betegnelsene til
engelsk.
Det faglige grunnlaget for de fastsatte gradene fremgår av departementets brev til den enkelte høgskole i
juli 02. Nye fag kan inngå i bachelorgraden under forutsetning av at;
- høgskolen selv har fått eksamensrett for faget
- kravene til bredde og dybde i høgskolens reglement for bachelorgraden blir overholdt.
For mastergrader innen nye fagområder må høgskolen søke om eksamensrett for hele studiet.
For nærmere informasjon om grader ved private høyskoler vises det til Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved høyskoler med eksamensrett etter privathøyskoleloven (FOR
2002-10-11 nr.1125).
Vi gjør oppmerksom på at endringer fortløpende legges inn i den elektroniske utgaven av rundskrivet.
Rundskrivet ligger på www.ufd.dep.no. Klikk først på rundskriv og deretter på F 04-02.

Med hilsen
Jan S. Levy
ekspedisjonssjef
Borghild Abusland
avdelingsdirektør
Utdannings- og forskningsdepartementet
Universitets- og høgskoleavdelingen

OVERSIKT OVER EKSAMENSRETT OG RETT TIL TILDELNING AV GRADER
FOR STUDIER VED PRIVATE HØGSKOLER
Institusjon/studietilbud

Eksamensrett
dato

Normert
studietid.
[Tidligere
NKUanbefaling
(vekttall)]

Ansgar Teologiske Høgskole
Grunnfag i kristendomskunnskap

21.03.97

20 vt

Mellomfag i kristendomskunnskap (gjelder
eksamen avlagt etter studieplan 1994 og
senere)

21.03.97

30 vt

Semesteremne i koiné-gresk og hellenistisk
kultur

16.04.98 (eks.retten gjelder også
desentralisert virksomhet i Kvinesdal
(13.04.00))

Semesteremne i bibelhebraisk språk og
livstolkning

16.04.98

Grunnfag i kristendomskunnskap med
religions- og livssynskunnskap

29.06.99 (eks.retten gjelder også
fjernundervisning (17.02.01))

Semesteremne i kristendomskunnskap med
religions- og livssynskunnskap

11.07.00 (eks.retten gjelder også
desentralisert virksomhet i Skien (12.09.00),
Kvinesdal (12.07.01) og fjernundervisning
(17.12.01) og Larvik (30.07.02))

Praktisk kirkelig årsstudium

15.12.00

Examen philosophicum/examen facultatum

26.09.01

Semesteremne i musikk

06.11.01

Bachelor

11.10.02

Atlantis medisinske høgskole
1-årig studium i medisinske fag (gjelder
eksamen avlagt etter studieplan fra h-1997
og senere)

05.05.98

Grunnfag i medisin (navneskifte for 1-årig

22.09.99 (eks.retten gjelder også Marbella

3 år

studium i medisinske fag)

(27.11.00) og desentralisert virksomhet i
Bergen (14.04.00))

1/2-årig studium i anatomi/fysiologi

09.03.01

1/2-årig studium i kost og ernæring

22.03.02

Baptistenes teologiske seminar
Grunnfag i kristendomskunnskap

13.12.00

Bergen arkitektskole (BAS)
Master

11.10.02

5 år

5-årig arkitektutdanning

Sivilarkitekt. Kronprinsreg. res. 27.07.90
(Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2006/07)

100 vekttall

Betanien sykepleierhøgskole (Bergen)
3-årig grunnutdanning i sykepleie
(Sykepleierutdanning)

30.05.94 (godkjenning etter ny rammeplan
17.12.01)

Cand. Mag.-grad

26.02.01 (Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom 2004/05)

1-årig videreutdanning i sykepleie til eldre og 30.05.94
kronisk syke med langvarig funksjonessvikt
1-årig videreutdanning i pleie av og omsorg
for kreftsyke

19.12.96

Tverrfaglig videreutdanning i aldring og
eldreomsorg

24.07.00

1-årig videreutdanning i kreftsykepleie

20.09.01

Bachelor

11.10.02

BI - se handelshøgskolen BI

3 år

Den norske balletthøgskole
2-årig studium

16.11.88

20 vt

3-årig studium/balettpedagogutdanning

16.11.88

60 vt

Bachelor

11.10.02

3 år

Den norske eurytmihøyskole
4-årig eurytmiutdanning (godkj. Som
eksamen faglig på nivå med 3-årig
faglærerutd.)

27.06.89

Bachelor

11.10.02

3 år

Den Polytekniske Høgskolen - se Norges informasjonsteknologiske høgskole

Det Teologiske Menighetsfakultet
Dr.theol.-grad

Kgl res. 30.03.90. Opphevet ved kgl.res.
11.10.02. Overgangsordning tom. 2007/08.

Cand. theol.-grad

Kgl. res 11.10.02.

Cand. philol.-grad

17.11.88 Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2006/07.

Cand. mag.-grad

12.12.01 Opphevet ved Kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2004/05

Master of Philosophy

11.07.00. Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom 2006/07.

1-årig kateketseminar

29.02.88

6 år

10 vt
(gjelder
eksamen
avlagt etter
studieplan
for studieårene
1988/891996/97)

Grunnfag i kristendoms-, religions- og
livssynskunnskap (G1+G2)

17.11.88

20 vt

Mellomfagstillegg i kristendoms-, religionsog livssynskunnskap

17.11.88

10 vt

Hovedfag i kristendomskunnskap

17.11.88

Forberedende prøve i gresk for filologer

08.01.90

Semesteremne i koiné-gresk og jødiskhellenistisk kultur

17.11.95

Første del av kristendoms-, religions- og
livssynskunnskap grunnfag (G1) (rev.
Studieplan 1996 og senere)

11.07.97

1/2-årig videreutdanning i kristendoms-,
religions- og livssynskunnskap (SKRL)

06.04.98 (eks.retten gjelder også regional
virksomhet (25.09.00))

Semesteremne i bibelhebraisk

19.01.00

Semesteremne i nytestamentlig gresk

19.01.00

1/2-årig videreutdanning i kristendoms-,
religions- og livssynskunnskap 2 (KRL 2)

14.12.00

Semesteremne i religion og estetikk

05.02.01

Bachelor

11.10.02

3 år

Master

11.10.02

2 år

Philosophiae doctor (ph.d.)

11.10.02

3 år

10 vt

Diakonhjemmets høgskole
Cand. Mag.-grad

01.12.92 Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2004/05.

3-årig sosionomutdanning

01.12.92

3-årig grunnutdanning i sykepleie
(sykepleierutdanning)

01.12.92

1-årig utdanning i diakoni (4. studieår,
påbyggingsåret)

01.12.92

60 vt

20 vt

Grunnfag i kristendomskunnskap (teologiskdiakonale studier)

12.03.96

20 vt

1-årig studium i organisasjon og ledelse
(tidligere: i administrasjon)
(studieplan av 1988 eller senere planer)

01.12.92

20 vt

1-årig videreutdanning i aldring og
eldreomsorg

01.12.92

20 vt

1-årig videreutdanning i familieterapi/
systemisk samhandling (1. avdeling)

01.12.92

20 vt

1-årig videreutdanning i familieterapi
(2. avdeling) (studieplan v-1997)

12.08.97 (eks.retten gjelder også
fjernundervisning (14.07.00))

1/2-årig videreutdanning i metodisk sosialt
barnevern

01.12.92

10 vt

1/2-årig videreutdanning i teori og metode i
faglig veiledning

01.12.92

10 vt

1-årig videreutdanning i gruppemetode i
sosial- og helsesektoren

01.12.92

20 vt

Studium i administrasjon for kontoransatte i
kirken (studieplan fra 1993)
Gjelder t.o.m. eksamen desember 1998

16.03.94 Opphevet 12.09.97 med virkning fra
01.01.99

10 vt

1-årig studium i kirkeadministrasjon
(gjelder studieplan 1997 og senere)

12.09.97

1-årig videreutdanning innen kommunehelsetjenesten (2-årig deltidsstudium)
(studieplan fra 1993)

16.03.94

20 vt

1-årig videreutdanning for behandlere i
rusmiddelomsorgen (2-årig deltidsstudium)
(studieplan fra 1993)

16.03.94

20 vt

1-årig videreutdanning innen rusfeltet
(erstatter 1-årig videreutdanning for
behandlere i rusmiddelomsorgen, se over)
(første kull tas opp h-1998)

16.04.98

1-årig videreutdanning i teori og metode i
nettverksintervensjon (studieplan fra 1993)

16.03.94

1-årig videreutdanning i psykiatrisk
sykepleie

03.10.94

20 vt

1-årig videreutdanning i psykisk helsearbeid
(erstatter videreutdanning i psykiatrisk
sykepleie, se over)
(første kull tas opph-1998)

06.04.98

1/2-årig videreutdanning i personalledelse
(for frivillige virksomheter)

27.03.95

Videreutdanning i helse- og sosialfag for
lærere i videregående skole
(Statens lærerkurs, sommerkurs 1994-96)

09.06.95 (midlertidig, for stud. Som er i gang
med studiet)

1-årig studium i diakoni (erstatter 1-årig
diakoniutdanning godkjent av KUF 01.12.92)

10.06.98

1-årig videreutdanning i barnevern

09.11.00

1/2-årig grunnstudium i veiledning

09.11.00

1/2-årig fordypningsstudium i ledelse

24.11.00

1/2-årig videreutdanning i systemisk
grunnlagsforståelse og familieteori

28.02.01

1/2-årig videreutdanning i familieterapi og
systemisk konsultasjon

22.08.01

10 vt

(De 1/2-årige videreutdanningene i
henholdsvis systemisk grunnlagsforståelse
og familieterapi og systemisk konsultasjon
er til sammen godkjent som 1-årig
videreutdanning.)
1/2-årig teori og metode i
behandlingsorientert nettverksintervensjon

10.08.01

Bachelor

11.10.02

3 år

Diakonissehjemmets høgskole (Bergen)
3-årig grunnutdanning i sykepleie
(sykepleierutdanning)

31.05.94

Cand. mag.-grad

05.07.00 Opphevet ved kgl.res. 11.10.03.
Overgangsordning tom. 2004/05.

1/2-årig videreutdanning i veiledning for
helsepersonell (studieplan av 1990-91 og

31.05.94

10 vt

senere)
Påbyggingsstudium til veilederutdanningen
(over), såkalt 2. studieenhet (gjelder
studieplan av 1994/95 og senere)

16.10.95

1/2-årig studium i livssyn og etikk

21.08.98

Bachelor

11.10.02

10 vt

3 år

Dronning Mauds Minne
Cand. mag.-grad

21.11.88 Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom.2004/05.

Spesialpedagogikk, 2. avdeling

18.04.96

3-årig førskolelærerutdanning

21.11.88

60 vt

Bachelor

11.10.02

3 år

Administrasjon og ledelse/Administrasjon
med forvaltning

21.11.88

10 vt

Bilde med drama og musikk

21.11.88

10 vt

De eldste førskolebarna

21.11.88

10 vt

Drama

21.11.88

10 vt

Drama I - II

21.11.88

10 vt

Forming

21.11.88

10 vt

Førskolepedagogikk

21.11.88

10 vt

Kristendomskunnskap I

21.11.88

10 vt

Kristendomskunnskap II

21.11.88

10 vt

Halvårsenheter

Leikpedagogikk med veiledning

21.11.88

10 vt

Mediekunnskap

21.11.88

10 vt

Musikk

21.11.88

10 vt

Musikk med drama og fysisk fostring

21.11.88

10 vt

Norsk med barnelitteratur

21.11.88

10 vt

Pedagogisk utviklingsarbeid/pedagogisk
veiledning

21.11.88

10 vt

Spesialpedagogikk (gammel og ny ordning)

21.11.88

10 vt

Småbarnspedagogikk m/musikk og
bevegelse

21.06.96

Videreutdanning i pedagogisk arbeid på
småskoletrinnet I

16.04.98

Videreutdanning i pedagogisk arbeid på
småskoletrinnet II

16.04.98

Videreutdanning i organisasjon og ledelse I

16.04.98

Flerkulturelt arbeid med vekt på å kvalifisere
for arbeid med flyktninger

13.11.00

Drama 3

28.02.01

Utefag

30.05.01

Pedagogisk veiledning II

09.01.02

Kunst og håndverk

13.06.02

Encefalon, Høgskole i grunnmedisin
1-årig studium i grunnmedisin
Navneendring til Grunnfag i medisin
godkjent 05.07.01

16.01.97

1/2-årig studium i anatomi og fysiologi

04.08.98

1/2-årig studium i sykdomslære og

04.08.98

10vt

samfunnsmedisin
1/2-årig studium i funksjonell anatomi

10.07.01

1/2-årig medisinsk grunnstudium

11.04.02

Fjellhaug misjonshøgskole
1-årig studium i kristendomskunnskap

21.02.96

1/2-årig påbyggingsstudium i
kristendomskunnskap

15.07.97

1/2-årig studium i gresk (Gresk I og II)

12.03.96

Grunnfag i kristendomskunnskap med
religions- og livssynsorientering

28.09.99

Semesteremne i nytestamentlig gresk

28.09.99

Semesteremne i teologi

11.11.99

Årsenhet i missiologi

06.11.01

Semesteremne i praktisk teologi

06.11.01

Semesteremne i bibelhebraisk

07.11.01

Grunnfag i musikk

26.11.01

Bachelor

11.10.02

Frikirkens teologiske høgskole
1-årig studium i kristendomskunnskap

10.02.99

1/2-årig påbyggingsstudium i
kristendomskunnskap

10.02.99 (eks.retten gjelder også
desentralisert virksomhet i Kristiansand
(23.05.00))

Semesteremne i jødisk tradisjon og jødiskkristne relasjoner

30.01.01 (eks.retten gjelder også
desentralisert virksomhet i Kristiansand
(21.02.01))

10 vt

3 år

Handelshøyskolen BI
(her inngår flg. Nåværende og tidligere enheter: BI høyskolene, Norges Markedshøyskole, Norges
Varehandelshøyskole, Oslo Handelshøyskole, Oslo Markedsføringshøyskole, Bankakademiet)

Philosophiae doctor (ph.d.)

11.10.02

3 år

Doctor oeconomiae

Kgl.res.26.02.98 Opphevet ved kgl.res.
11.10.02. Overgangsordning tom. 2007/08.

Master of Science

Kgl. res. 30.06.95. Opphevet ved kgl. Res.
11.10.02. Overgangsordning tom. 2006/07.

Master of Buisness Administration

Kgl. res 30.06.95.

Master of Management

Kgl. res. 09.11.09. Opphevet 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2006/07.

Master

11.10.02

11/2-årig høyere revisorstudium

02.02.00

3-årig revisorstudium

16.11.88 (eks.retten gjelder også de to første
årene som fjernundervisning (26.09.02))

60 vt

1-årig studium i bedriftsøkonomi
(enten som 2-årig kvelds-/deltidsstudium
(plan av 1983-84) eller 1-årig dag/heltidsstudium)

16.11.88 (eks.retten gjelder også
fjernundervisning (06.11.95), BI Tromsø
(26.06.00) og BI Agder (26.06.00))

20 vt

3-semesters studium i bedriftsøkonomi

16.11.88

30 vt

Bachelor

11.10.02

3 år

4-årig siviløkonomstudium

16.11.88. Opphevet ved kgl. res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2007/08.

80 vt

Høgskolekandidat

11.10.02.

2 år

1-årig studium i bedriftsøkonomi + 1-årig
påbygning innen økonomisk-administrative
fag) (2. år har ikke separat NKU-anbefaling
og heller ikke egen eks.rett)

(eks.retten gjelder også fjernundervisning
(06.11.95), BI Tromsø (26.06.00) og BI Agder
(20.04.01)

2 år

1 - 1 ½ år

2 år

3-årig "diplomøkonomistudium" (består av
2-årig høgskolekandidatstudium + 1-årig
påbygning innen øk.-adm.fag)
(3. år har ikke separat NKU-anbefaling og
heller ikke egen eks.rett) (inkluderer ikke
godkj. Av tittelen "diplomøkonom")

05.10.94 (eks.retten gjelder også BI Tromsø
(26.06.00) og BI Agder (20.04.01). 3. studieår
godkjent som fjern-undervisning (20.04.01))

60 vt

1-årig studium i eiendomsmekling
(bygger på 1-årig studium i bedriftøkonomi)
(inkluderer ikke godkj. Av tittelen
"eiendomsmekler")

05.10.94

20 vt

2. år av 3-årig studium i reiseliv
(bygger på 1-årig studium i bedr.økonomi)

11.07.94

20 vt

3. år av 3-årig studium i reiseliv
(jf. Forrige) (eks.retten gjelder for hvert av
de to årsstudiene)

11.07.94

20 vt

1-årig studium i kommuneøkonomi og
-forvaltning

08.03.95 (eks.retten gjelder fjernundervisning)

20 vt

1/2-årig studium i ledelse for helsepersonell
(studieplan v-1996 og senere)

17.02.97 (eks.retten gjelder fjernundervisning)

2-årig påbyggingsstudium i økonomiske og
forretningsjuridiske fag (studieplan v-1997
og senere)

05.12.97

3-årig studium i bedriftsøkonomiske og
informasjonsteknologiske fag

26.11.98 (eks.retten gjelder også BI Agder
(26.06.00), BI Bergen (26.06.00), BI Tromsø
(28.03.01) og BI Vestfold (20.04.01))

1/2-årig fordypningsstudium i helseledelse

06.04.99 (eks.retten gjelder fjernundervisning)

1-årig studium i helseledelse

06.04.99 (eks.retten gjelder fjernundervisning)

1-årig studium i logistikk

07.04.99 (eks.retten gjelder BI Telemark)

1-årig studium i internasjonal og strategisk
logistikk

07.04.99 (eks.retten gjelder Bi Telemark)

1/2-årig studium i internasjonal strategi og
ledelse

30.11.99 (eks.retten gjelder NMH)

1/2-årig studium i ledelse

31.05.00 (eks.retten gjelder fjernundervisning)

2-årig påbyggingsstudium i
eiendomsmegling

29.01.01 (eks.retten gjelder BI Oslo)

3-årig studium i økonomi og næringslivs-

29.11.01

journalistikk.
3-årig studium i økonomi og administrasjon
på engelsk

31.07.02

Institutt for markedsføring (IFM)
Diplomstudium i markedsføring og markedskommunikasjon (21/2-årig deltidsstudium)
(gjelder t.o.m. eksamen etter studieplan for
1989-91) (avviklet)

04.07.88

20 vt

Diplomstudium i markedsføring og markedskommunikasjon (1-årig heltidsstudium)
(gjelder t.o.m. eksamen etter studieplan for
1989-90) (avviklet)

04.07.88

20 vt

21/2-årig studium (deltid) i informasjon og
samfunnskontakt med diplomoppgave
(avviklet)

04.07.88

20 vt

21/2-årig studium i informasjon og
samfunnskontakt og "mellomfagstillegg" i
markedskommunikasjon (avviklet)

04.07.88 (eks.retten gjaldt bare i komb. Med
ett av 20-vt-studiene med eks.rett)

30 vt

Påbyggingsstudium ("mellomfagstillegg") i
markedskommunikasjon (avviklet)

(eks.retten gjaldt bare i komb. Med ett av 20vt-studiene med eks.rett)

10 vt

Norges markedshøgskole (NMH)
1-årig studium i markedsøkonomi

05.10.94 (eks.retten gjelder også BI
20 vt
Stavanger (17.01.96), BI Trondheim
(11.07.96), BI Kristiansund (17.06.97), BI Møre
(17.06.97), BI Nordland (17.06.97), BI
Skedsmo (17.06.97), BI Vestfold (17.06.97), BI
Østfold (26.06.00), BI Agder (26.06.00), BI
Tromsø (26.06.00) og fjernundervisning
(26.06.00))

1-årig studium i markedsføring (avviklet)
(erstattet med 1-årig studium i markedsføring og internasjonalisering fra studieåret
1993-94, jf. Ndf.

Midlertidig eks.rett gitt 28.06.91 opphevet
05.10.94

"Mellomfagstillegg" i markedsføring
(avviklet, jf. Ndf)

Midlertidig eks.rett gitt 28.06.91 opphevet
12.01.93

1-årig studium i markedsføring og internasjonalisering (studieplan 1993 og senere)

14.09.94 (eks.retten gjelder også BI
20 vt
Stavanger (14.09.94), BI Møre (14.09.94), BI
Kristiansund (14.09.94), Bi Rana (14.09.94), BI
Buskerud (14.09.94), BI Telemark (14.09.94),
BI Bergen (14.09.94), BI Gjøvik (14.09.94), BI
Trondheim (14.09.94), BI Vestfold (19.02.96),
BI Østfold (11.06.96), BI Skedsmo (07.05.98),

20 vt

fjernundervisning (26.06.00) og BI Agder
(20.04.01)
Spesiell variant av årsstudium i markedsføring og internasjonalisering gjelder
studieåret 1995-96)
(inngår som 2. årskurs og danner overgangs-/innfasingsstudium for studentkullet
1994-95 på sivilmarkedsførerstudiet)

02.08.95 (gjelder studieåret 1995-96)

20 vt

1-semesters studium (frittstående) i
markedsføring og internasjonalisering
(studieplan av 1993 og senere)
(ikke NKU-anbefalt eller godkjent/eksamensrett som "mellomfagstillegg" til det
ordinære årsstudiet med samme
betegnelse) (avviklet)

14.09.94 (eks.retten gjelder også BI Bergen
(14.09.94), BI Gjøvik (14.09.94) og BI
Trondheim (14.09.94))

10 vt

1-årig studium i markedsføring, internasjonalisering og ledelse (består av semesterstudiet i markedsføring og internasjonalisering (over) + diplomsemester)

10.02.95 eks.retten gjelder også BI Bergen
(10.02.95), BI Gjøvik (10.02.95), BI Trondheim
(10.02.95), BI Telemark (07.05.98), BI
Buskerud (28.06.99), BI Kristiansund
(28.06.99), BI Møre (28.06.99), BI Nordland
(28.06.99), BI Skedsmo ( 28.06.99), BI
Vestfold (28.06.99), BI Østfold (28.06.99) og
BI Agder (20.04.01)

20 vt

1-årig studium i markedskommunikasjon
(avviklet) (erstattet med ny studiemodell/
studieplan fra studieåret 1993-94, jf. Ndf.)

Midlertidig eks.rett gitt 28.06.91, opphevet
05.10.94

20 vt

1-årig studium i markedskommunikasjon
(studieplan 1993-94 og senere)

05.10.94 (eks.retten gjelder også BI Buskerud
(07.05.98), BI Gjøvik (07.05.98), BI Trondheim
(07.05.98), BI Vestfold (07.05.98), BI Østfold
(07.05.98), BI Kristiansund (28.06.99), Bi
Telemark (28.06.99), BI Skedsmo (26.06.00)
og fjernundervisning (20.04.01))

20 vt

3-semsters studium i
markedskommunikasjon (1 semesters
påbygging i kombinasjon med årsstudiet
(over) (semesterstudiet har ikke separat
NKU-anbefaling og eksamensrett)

05.10.94

30 vt

2-årig studium i markedskommunikasjon
(ytterligere 1 semesters påbygning til 3semesters studiet (over) (studieplan 1992 og
senere planer)

08.03.95 (eks.retten gjelder også BI Oslo
(08.03.95), BI Bergen (08.03.95), BI Gjøvik
(28.06.99), BI Kristiansund (28.06.99), BI
Trondheim (28.06.99), BI Vestfold (28.06.99),
BI Østfold (28.06.99), BI Buskerud (26.06.00)
og BI Skedsmo (20.04.01))

40 vt

1-årig studium i informasjon og
samfunnskontakt (studieplan for 1993-94 og
senere)

05.10.94

20 vt

3-semesters studium i informasjon og

05.10.94

30 vt

samfunnskontakt (1 semesters påbygning i
kombinasjon med årsstudiet (over)
(semesterstudiet har ikke separat NKUanbefaling og eksamensrett)
2-årig studium i informasjon og samfunnskontakt (ytterligere 1 semesters påbygning
til 3 semesters studiet (over)) (studieplan
1992 og senere planer)

08.03.95

40 vt

2-årig studium i markedsføring og ledelse
(studieplan 1993 og senere)
(utgjør 3.+4. studieår = 2. avd. av midlertidig
studieordning på 4-årig "sivilmarkedsførerstudium" - perioden 1993-97)

21.12.94
14.02.95
16.05.95 (anbef. Gjelder t.o.m. studieperioden
1995-97)
(eks.retten gjelder t.o.m. studieperioden 199597)

40 vt

Nytt 4-årig integrert studium med vekt på
markedsføring (sivilmarkedsførerstudiet)

05.05.95 Midl. Eks.rett. Gjelder kull h-95/v-99.
Omfatter også rett til tittelen "sivil-markedsfører" 02.05.96 (Kgl. Res. 12.04.96) eks.rett
for studium etter rev. Studieplan 1995 og
senere. Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2006/07.

Norges varehandelshøgskole (tidl. Varehandelens Høyskole)
(en del av BI fra 01.01.00)
2-årig diplomstudium (gjelder eksamen
avlagt v-92 og senere) Endret våren 1995
betegnelse til "Høgskolestudiet"

04.07.94 Eks.retten gjelder også BI Bergen
(25.07.02)

40 vt

1-årig påbyggingsstudium i strategisk
ledelse og internasjonalisering
("Diplomstudiet")

12.03.96 Eks.retten gjelder også BI Bergen
(25.07.02)

20 vt

Grunnstudium bank - integrert modell

15.02.96

20 vt

Bankøkonomeksamen (bygger på
grunnstudiet)

15.02.96

20 vt

Bankøkonomstudium - ny modell (deltids/fjernundervisning)

15.02.96

20+20+10
vt

3-årig heltidsstudium i bankøkonomi/ bankfag (studieplan 1994-95 og senere planer)
(1. år av studiet utgjøres av ordinært årsstudium i bedriftsøkonomi; 2. år "bankkandidatstudiet"; og 3. år "bankøkonomstudiet")

29.06.95 (separat eks.rett for 2. og 3. studieår)

1. år 20 vt
2. år 20 vt
3. år 20 vt

Bankakademiet (del av BI fra 01.07.94)

Høgskulen på Jæren
1-årig studium i yrkesrettet
handlingskompetanse

12.11.02

1-årig studium i landbruksøkonomi og
ledelse

09.12.02

Lovisenberg diakonale høgskole ( tidl. Høgskolen for Diakoni og Sykepleie)
3-årig grunnutdanning i sykepleie
(sykepleierutdanning)

30.05.94

Bachelor

11.10.02

1-årig videreutdanning i eldreomsorg

30.05.94

Livssyn og etikk, 1. del

23.05.96

Livssyn og etikk, 2. del (påbygging)

06.03.98

Videreutdanning i aldersdemens

18.09.96

1-årig studium i diakoni (overført fra Norsk
diakonihøgskole)

07.10.97

1/2-årig videreutdanning i palliativ omsorg

30.11.99 Eks.retten gjelder også
desentralisert virksomhet i Bergen (12.09.00)

1/2-årig videreutdanning i aldring og
eldreomsorg

05.03.01

1-årig videreutdanning for
sterilforsyningsansvarlige

10.08.01

11/2-årig videreutdanning i
operasjonssykepleie

04.07.02

Høyskolen for Kristendom, Metodistkirkens studiesenter
1-årig studium i kristendomskunnskap

20.02.98 Eks.retten gjelder også
desentralisert virksomhet i Hamar (26.07.00)

Mellomfagstillegg i kristendomskunnskap

18.09.01

3 år

10 vt

IHM Business School - se Oslo Merkantile Høyskole

Høyskolen NKS

Bachelor

11.10.02

3 år

Høgskolekandidat

11.10.02

2 år

2-årig studium i økonomi og ledelse. Rett til
"høgskolekandidat"

Midl. eks.rett 18.12.87. Endelig avgj. 04.07.88.
Eks.retten gjelder også fjernundervisning.

40 vt

1-årig studium i bedriftsøkonomi

24.01.90 Eks.retten gjelder også fjernundervisning.

20 vt

1-årig studium i administrativ
databehandling (administrasjonsbehandling) (studieplan 1988-89 og senere)
(avviklet)

10.03.89
26.06.92 Eks.retten gjelder kun fjernundervisning.

10 vt

Norsk reiselivshøgskole (del av NKS)
2-årig heltidsstudium i reiseliv og
kommunikasjon (gjelder studieplan 1996 og
senere) Desentralisert 2. semester til Sevilla
godkjent i dept's brev 19.07.01

21.05.97

1-årig studium i salg og kunderelasjoner

12.03.98

Oslo Merkantile Høyskole (OMH Business
School) (heri inngår IHM Business School
og NKS Høgskole) – Nå del av NKS.
1-årig studium i internasjonal markedsføring
(studieplan 1995-96 og senere)

08.03.96

1-årig studium i markedsføring (studieplan
1995-96 og senere)

25.04.97 (eks.retten gjelder også
fjernundervisning)

1-årig studium i hotelladministrasjon
(studieplan 1996-97 og senere)

05.05.97

1/2-årig studium i reiselivsfag (studieplan
1995 og senere)

29.08.97 (eks.retten gjelder også
fjernundervisning)

Årsstudium i ledelse for sykepleiere

11.11.97 (eks.retten gjelder også
fjernundervisning)

2-årig studium i internasjonal
markedsføring. Rett til graden
"høgskolekandidat"

17.04.98 (eks.retten gjelder også Bergen
(28.05.01) og 3. semester Sevilla, Spania
(19.07.01)

1-årig studium i informasjonsteknologi

19.07.99 (eks.retten gjelder også
fjernundervisning)

1-årig påbyggingsstudium i relasjonsledelse
(eks.retten tildelt Høyskolen NKS)

12.11.01 (eks.retten gjelder også
fjernundervisning)

Tidligere Institutt for høyere markedsføringsutdannelse/IHM Business School
1-årig studium i markedsøkonomi

18.02.91

20 vt

1-årig studium i markedsøkonomi
m/spesialisering i reiseliv

14.07.92

20 vt

Bachelor

11.10.02

3 år

2-årig studium i journalistikk (første
studentkull opptatt h-97)

21.08.97

1-årig studium i mediekommunikasjon
(studieplan 1995-96 og senere)

11.10.96

Semesteremne i tverrkulturell
kommunikasjon

03.10.00 Eks.retten gjelder ved 6 ukers
studieopphold lagt til Andesregionen eller ØstAfrika/ Afrikas Horn)

Semesteremne i kommunikasjon og livssyn

15.01.01

Semesteremne II i tverrkulturell
kommunikasjon

01.10.01

Mediehøgskolen, Gimlekollen mediesenter

Menighetssøsterhjemmets høgskole

3-årig grunnutdanning i sykepleie
(sykepleierutdanning)

23.05.95

Bachelor

11.10.02

1-årig utdanning i diakoni (overført fra
Norsk diakonihøgskole) (eks.retten fornyet
02.05.00)

07.10.97

1-årig videreutdanning i kreftsykepleie

28.08.00

3 år

Metodistkirkens studiesenter - se Høgskolen for kristendom

Misjonshøgskolen i Stavanger
Philosophiae doctor (ph.d.)

11.10.02

3 år

Cand. theol.

Kgl.res. 11.10.02

6 år

Master

11.10.02

2 år

Bachelor

11.10.02

3 år

Grunnfag i kristendomskunnskap

31.07.90

20 vt

1-årig studium i "Kristendom og misjon"
(studieplan 1992 og senere planer)

08.02.95

10 vt

1/2-årig studium i helseetikk

06.08.96

Misjonsarbeidere i tjeneste (1/2-årig studium
gitt på deltid over 2 år)

10.10.96

Mellomfagstillegg i kristendomskunnskap

03.01.00

Grunnfag i kristendomskunnskap med
religions- og livssynsorientering

05.07.00

Halvårsenhet i helseetikk II

19.07.00

1-årig studium i interkulturell kommunikasjon
og globalt samarbeid

06.02.01

Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) (Her inngår flg. Tidligere og nåværende enheter:
EDB-skolen/Næringsakademiet, NHI-Datahøgskolen, NKI Datahøgskolen/Norsk Data-Institutt, NKI
Fjernundervisningen, NKI Ingeniørhøgskolen, Norges Høgskole for Informasjonsteknologi (NHI), Norges
Finanshøgskole, Norsk Informatikk Institutt og Saksbehandlerhøgskolen)
Bachelor

11.10.02

3 år

Høgskolekandidat

11.10.02

2 år

3-årig dataingeniørutdanning (gjelder
fagplan 1997-98 og senere). Rett til tittelen
"høgskoleingeniør". Tresemesters forkurs
for ingeniørutdanning godkjent 12.12.01

25.09.97

1/2-årig studium "Informasjonsnett"

08.05.98

1-årig studium i bedriftsøkonomi

03.06.99 (eks.retten gjelder også fjernstudium)

2-årig høgskolekandidatstudium i økonomisk-administrative fag. Rett til tittelen
"høgskolekandidat"

03.06.99 (eks.retten gjelder også fjernstudium)

3-årig studium i informasjonsteknologi

14.02.00

1-årig studium i mediedesign og IT

04.05.00

1-årig påbyggingsstudium i
informasjonsteknologi

08.08.01

1/2-årig studium Specialization program in
international online education

02.01.02

Avdeling for IT-fag (tidligere NHI-Datahøgskolen)
2-årig grunnstudium innen IT-fag,
studieretning for databehandling

24.03.95 Overføring til DPH godkjent 24.05.95 40 vt
(eks.retten gjelder også studiestedene
Stavanger og Bergen (17.02.98))

2-årig grunnstudium innen IT-fag,
studieretning for systemarbeid

24.03.95 Overføring til DPH godkjent 24.05.95 40 vt
(eks.retten gjelder også studiestedene
Stavanger og Bergen (17.02.98))

1-årig påbyggingsstudium ("diplomstudiet")

24.03.95 Overføring til DPH godkjent 24.05.95 20 vt
(eks.retten gjelder også studiestedene
Stavanger og Bergen (17.02.98))

Adb-kandidatstudiet (2-årig deltids-studium)

24.03.95 Overføring til DPH godkjent 24.05.95 20 vt

Avdeling for ingeniørutdanning (Tidligere NKI Ingeniørhøgskolen)

3-årig ingeniørutdanning (fra v-91 og
senere) Rett til "høgskoleingeniør", jf. Dept's
brev 30.03.95

Kgl. res. 03.12.93. Overføring til DPH
godkjent 24.05.95.

2-årig ingeniørutdanning + 1-årig
tilleggsutdanning Rett til "høgskoleingeniør",
jf. Dept's brev 30.03.95

Kgl. res. 03.12.93. Ooverføring til DPH
godkjent 24.05.95.

60 vt

Tidligere NHI-Datahøgskolen (Etablert 01.07.93 ved sammenslåing av tidligere NHI og NKI Datahøgskolen)
- fra 01.08.95 del av Den Polytekniske Høgskolen
2-årig grunnstudium innen IT-fag, studieretning for databehandling

24.03.95

40 vt

2-årig grunnstudium innen IT-fag, studieretning for systemarbeid og prosjektadministrasjon/studieretning for systemarbeid.

24.03.95

40 vt

1-årig påbygginngsstudium ("diplomstudiet")

24.03.95

20 vt

Adb-kadidatstudiet (2-årig deltidsstudium)

24.03.95

20 vt

2-årig heltidsstudium (eksamen avlagt etter
studieplan 1984 og senere planer) (avviklet)

16.11.8

40 vt

Tidligere NKI Datahøgskolen (Omfatter også tidligere Datahøgskolen/Norsk Datainstitutt a.s. (fra 01.07.93
ble NKI Datahøgskolen slått sammen med NHI-Datahøgskolen)
2-årig heltidsstudium (eksamen avlagt etter
studieplan 1984 og senere planer) (avviklet)

16.11.88

40 vt

NKI Datahøgskolens påbyggingsstudium (3.
studieår/"diplomstudiet") (avviklet)

20.06.91

20 vt

Tidligere Norges Høyskole for Informasjonsteknologi (NHI) (fra 01.07.93 slått sammen med NKI
Datahøgskolen til NHI-Datahøgskolen)
2-årig påbyggingsstudium (avviklet) (gjelder
bare for eksamen avlagt t.o.m. h-1994)

Midlertidig eks.rett gitt 28.06.91 opphevet
04.05.93 med virkning fra 01.07.93

40 vt

Tidligere Norsk Informatikk Institutt (NII) (fra 01.0.90 NHI)
2-årig grunnutdanning i informatikk (avviklet)

21.02.89 Opphevet 04.05.93 med virkning fra
01.07.93

30 vt

3. studieår etter studieplan fra 1989 og
senere planer (avviklet)

07.06.89 Opphevet 04.05.93 med virkning fra
01.07.93

20 vt

Tidligere Norges Finanshøgskole (virksomheten opphørt etter NKIs overtakelse av Næringsakademiet a.s.)

Finansøkonomstudiet (21/2-årig
heltidsstudium eller 41/2-årig deltids/kveldsstudium) (avviklet)

Midlertidig eks.rett gitt 01.07.91

Tidligere NKI Ingeniørhøgskolen - fra 01.08.95 del av Den Polytekniske Høgskolen
2-/3-årig ingeniørutdanning 1977-91

28.04.89 (gjelder 2-årig ingeniørutdanning)

2-årig ingeniørutdanning + 1-årig
tilleggsutdanning ved Avd. for Bygg, elektro
og maskin

Også rett til "høgskoleingeniør", jf. Dept's brev
30.03.95

40 vt

Norges Markedshøyskole - se Handelshøgskolen BI

Norges Varehandelshøyskole - se Handelshøgskolen BI

Norsk diakonihøgskole
(nedlagt 01.08.98, virksomheten overført Høgskolen for Diakoni og Sykepleie og
Menighetssøsterhjemmets høgskole fra 01.08.98)
1-årig diakonifagskole (1-årig diakonifaglig
utdanning) (studieplan fra 1985-86 og
senere planer)

15.11.88

20 vt

Norsk høgskole for helhetsterapi
1/2-årig studium i ernæring

11.07.01

Norsk Lærerakademi - VH
Bachelor

11.10.02.

3 år

Master

11.10.02

2 år

Hovedfag i kristendomskunnskap

16.11.88.

2 år

Cand. philol.-graden

12.09.89. Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2006/07.

Hovedfag i pedagogikk

16.11.88.

Cand. polit.-graden

12.09.89. Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2006/07.

Hovedfag i religionsdidaktikk

29.09.00.

Cand. mag.-graden

12.09.89. Opphevet ved kgl.res. 11.10.02.
Overgangsordning tom. 2004/05.

1-årig pedagogikkstudium

16.11.88

20 vt

11/2-årig studium i pedagogikk

16.11.88

30 vt

1-årig studium i kristendomskunnskap

16.11.88

20 vt

Halvårsenhet i kristendomskunnskap (første
del av årsstudiet etter studieplan nov. 1996
og senere planer)

06.06.97

11/2-årig studium i kristendomskunnskap

16.11.88 Eks.retten gjelder også ved 4 ukers
opphold i Israel for studenter som på mellomfagstillegget tar valgenheten religion og
innenfor denne velger jødedommen eller islam
under historisk-aktuell del (14.04.00).

30 vt

2. avdeling/2. årsenhet i spesialpedagogikk
sammensatte lærevansker med utgangspunkt i psykisk utviklingshemming

23.06.95

20 vt

1/2-årig studium i skoleutvikling

02.12.96

Pedagogisk veiledning, 1. halvårsenhet

15.05.97

1-årig studium i menighetspedagogikk

12.01.98

1/2-årig studium i interkulturell forståelse

22.06.98 Eks.retten gjelder ved 6 ukers
studieopphold lagt til Andesregionen
(22.06.98), Øst-Afrika/Afrikas Horn (28.04.00)
eller Sør-Asia (28.04.00) eller 4 ukers
studieopphold på Balkan (10.12.01).

Semesteremne koiné-gresk og jødiskhellenistisk kultur

07.07.99

Førstesemesterstudium (Ex. Phil./Ex. Fac.)

23.08.99

Halvårsenhet i menighetspedagogikk 1

14.09.00

Halvårsenhet i menighetspedagogikk 2

14.09.00

Videreutdanning i informasjonsteknologi (IT)
for lærere 1

04.10.00

Semesteremne 2 i interkulturell forståelse

01.11.00

3-årig studium i kristendomskunnskap

17.12.02

Norsk Lærerakademi LH
4-årig allmennlærerutdanning (gjelder
opptak h-1995 og senere)

27.08.96

Bachelor

11.10.02

3-årig førskolelærerutdanning

06.03.98

Videreutdanning i informasjonsteknologi (IT)
for lærere 1

15.12.00

1/2-årig studium i organisasjon og ledelse

21.09.00

3 år

Rogaland Markedshøgskole
1-årig markedsøkonomutdanning

16.01.95

20 vt

1-årig studium i markedsføring, analyse og
planlegging

16.01.95

20 vt

Bachelor

11.10.02

3 år

3-årig grunnutdanning i vernepleie
(vernepleierutdanning)

14.10.94 Eks.retten gjelder også midlertidig
for desentralisert virksomhet i Lister-regionen
(13.12.01).

3-årig grunnutdanning i ergoterapi

07.06.00

Halvårsenhet i tilrettelegging for mennesker
med utviklingshemming i menigheten

19.06.00

Rogaland Høgskole

1-årig videreutdanning i trening av kognitive,
emosjonelle og sosiale ferdigheter

10.07.01

1-årig studium i yrkesrettet
handlingskompetanse

30.11.01

Rudolf Steinerhøyskolen
Bachelor

11.10.02

3-årig førskolelærerutdanning (Godkjent
som førskolelærerutdanning for arbeid i
Rudolf Steinerbarnehager. Utdanningen må
suppleres med tilleggsutdanning før den kan
gis generell godkjenning som førskolelærerutdanning.)

12.12.88

2-årig lærerutdanning (Godkjent for
undervisning i Steinerskoler)

12.12.88

3. studieår som påbygging til 2-årig
lærerutdanning

07.08.95

3 år

