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Forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning 

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og 
teknologer med over 80 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/ 
universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse, deriblant ansatte ved landets universiteter og 
høgskoler. 

NOKUTs tilsynsvirksomhet og oppnevning av sakkyndige 

NITO er positiv til en forskriftsendring som gir NOKUT en sterkere rolle i kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling ved norske universiteter og høgskoler. Det er viktig at universiteter og høgskoler har 

et faglig og politisk uavhengig organ som vurderer utdanningene og setter felles kriterier for kvalitet. 

Kvalitetsbegrepet i UH-sektoren er vanskelig å definere, og for ulike fagdisipliner kan kvalitet defineres 

ulikt. Det er derfor nødvendig at NOKUT jobber tett sammen med institusjonene, for å unngå å bli en 

ren kontrollinstans.  

§1-7. Oppnevning av sakkyndige  
Forslaget til endringer i §1-7 A-D sikrer at evalueringer av institusjonene inkluderer sakkyndige som 
utreder på vegne av NOKUT. NITO mener det er viktig å sikre at sakkyndige er habile for sin rolle i 
evalueringen.  
 
I de tilfeller hvor NOKUT gjennomfører tilsyn uten sakkyndige må NOKUT redegjøre for sin habilitet for 

å sikre en uavhengig evaluering.  

Systematisk kvalitetsarbeid 

NITO støtter departementets forslag om å dreie NOKUTs tilsynsvirksomhet fra evaluering av 

institusjonenes kvalitetssikringssystemer til et bredere tilsyn med institusjonenes samlede 

kvalitetsarbeid.  

NITO anbefaler at det utvikles et felles elektronisk verktøy som gjør det enklere for institusjonene å 

dokumentere systematisk kvalitetsarbeid. 

§2-1 Krav til systematisk kvalitetsarbeid. 
NITO mener det er uheldig at det foreslås å fjerne praksisstudier i ordlyden under § 2-1. Erfaringer 
tilsier at det er ulik tolkning av hvem som har det faglige, praktiske og økonomiske ansvaret for 
utforming av og kvalitet i praksisstudier i profesjonsutdanninger. NITO foreslår derfor følgende 
presisering i ordlyden: 
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(1) Universiteter og høyskoler skal ivareta ansvaret for kvaliteten i utdanningen ved å ha et 

systematisk kvalitetsarbeid som skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. 

Videre skal institusjonen sikre løpende utvikling, avdekke sviktende kvalitet i studietilbudene og 

gi tilfredsstillende dokumentasjon. Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har 

betydning for studiekvaliteten, inkludert praksisstudier, fra informasjon overfor mulige søkere 

til avslutning av studiet. 

Akkreditering av studietilbud  

§ 3-2. Krav til akkreditering av mastergradsstudier 
Departementet har sendt på høring to alternative forslag til bestemmelse om bredde og antall ansatte i 
fagmiljøet. NITO mener Alternativ 1 er å foretrekke. Denne løsningen åpner for skjønnsmessig 
vurdering av hva som er tilstrekkelig og forutsetter at man benytter sakkyndige i evalueringen av 
mastergradsstudier. 
 
Profesjonsstudier stiller krav til yrkesrelevant kompetanse hos undervisningspersonellet. Som 

eksempel kan nevnes økt behov for klinisk relevante masterprogrammer innen helseprofesjoner. 

Forslaget til forskriftsendring inneholder kun krav til akademisk kompetanse. NITO mener det i 

ordlyden også må ligge et krav om faglig relevans og foreslår følgende tillegg i andre setning: 

(2) Mastergradsstudiet skal ha et fagmiljø som er stabilt og består av tilstrekkelig antall ansatte 
med høy faglig kompetanse innen utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og 
faglig utviklingsarbeid innenfor hele bredden av studiet. Det skal gjennomføres en helhetlig 
vurdering av om fagmiljøet har tilstrekkelig antall ansatte for å dekke de fag og emner studiet 
består av og om fagmiljøet består av ansatte med relevant og riktig kompetanse, herunder 
yrkesrelevant kompetanse der dette er nødvendig. Vurderingene skal dokumenteres slik at 
NOKUT kan bruke dem i sitt arbeid.  

NITO mener at det, både ved høyere og lavere grads studier, må stilles krav til at en viss andel av de 

tilsatte har relevant faglig bakgrunn/yrkestilknytning til den aktuelle profesjonsutdanningen. Dette har 

betydning for studentenes utvikling av yrkesidentitet og profesjonstilknytning, og ikke minst for 

utviklingen av et profesjonelt faglig skjønn. 

§3-3. Krav til akkreditering av doktorgradsstudier 
For doktorgradsstudier mener NITO (5) Alternativ 1 er det mest hensiktsmessige, og har ingen øvrige 
kommentarer til punktet. 

Akkreditering av institusjon 

NITO støtter forslaget til endinger i forskriften som angår standarder for akkreditering av institusjoner.  
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