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Høring: Revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for
høgre utdanning
I samsvar med lov om universiteter og høgskoler utfører NOKUT evaluering av
kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten i alle institusjoner som gir høgre utdanning.
Hver institusjon skal evalueres minst hvert sjette år, og evalueringene skjer etter kriterier som
fastsettes av NOKUT.
På bakgrunn av erfaringer som er gjort i første syklus og anbefalinger fra den eksterne
evalueringen av NOKUT i 2007/8 vil NOKUT revidere kriteriegrunnlaget for evalueringene. Etter
anbefalinger fra en arbeidsgruppe med internasjonal representasjon og representasjon fra
sektoren fastsatte NOKUTs styre 28. august 2008 et forslag til revidert kriteriegrunnlag som med
dette sendes på høring.
Det legges til grunn at revidert kriteriegrunnlag ikke på noen vesentlig måte skal endre de
forventningene som stilles til et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem. Kriteriegrunnlaget er
likevel i sin form så mye omarbeidet at institusjonene og andre interessenter bør ha anledning til
å uttale seg om det før endelig kriteriegrunnlag fastsettes.
Ved revisjonen av kriteriegrunnlaget har NOKUT særlig lagt vekt på:
• at institusjonene ved andre gangs evaluering vil ha hatt et operativt system i flere år, og
at hovedfokus derfor bør forskyves fra selve systemets oppbygning og over til den nytten
institusjonen gjør seg av det for å sikre og forbedre kvaliteten i studiene. Vurdering av
om selve systemet er tilfredsstillende er likevel fortsatt en del av evalueringen.
• at fagpersonalets og studentenes systematiske involvering i kvalitetsarbeidet er av vital
betydning, og derfor bør betones og synliggjøres på en klarere måte enn i gjeldende
kriterier. Fagpersonalets og studentenes synspunkter er særlig viktig for å sikre at
kvalitetsarbeidet relateres til oppnåelse av de oppsatte læringsmålene for studiene.
• at institusjonenes kvalitetssikringssystemer bør være innrettet mot stadig utvikling og
forbedring av studiekvaliteten, og ikke bare mot å avdekke åpenbare svakheter.
Forslaget som sendes på høring er bygd opp på en annen måte enn gjeldende kriterieskriv.
Blant annet er den europeiske standarden (Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area) integrert i de øvrige kriteriene. Kriteriegrunnlaget har tre
deler:

•

•

•

I den første delen trekkes det fram noen viktige sider/forhold ved kvaliteten i studiene
som systemet bør omfatte. En slik konkretisering av sentrale elementer i
kvalitetsbegrepet finnes ikke i dagens kriterieskriv.
Den andre delen omhandler selve kvalitetssikringssystemet og det systematiske
kvalitetsarbeidet som dette skal utløse. Denne delen er i prinsippet en omskriving av de
eksisterende ti kriteriene, men med noe mer utførlige forklaringer av hva kriteriene
innebærer.
Den tredje delen angir i hovedtrekk hensikt, mål og metode i NOKUTs evalueringer av
kvalitetssikringssystem, slik at disse skal være forutsigbare for institusjonene.

Det presiseres at hele kriterieskrivet vil gjelde som grunnlag for evalueringene, og at det foretas
en samlet vurdering ut fra dette grunnlaget.
Høringsinstansene mottar denne sendingen elektronisk og i papirutgave. Dokumentene vil også
bli lagt ut på NOKUTs hjemmesider (http://www.nokut.no/høringer). Høringsuttalelsene kan
sendes i papirutgave eller elektronisk til postmottak@nokut.no. Frist for uttalelse om forslaget til
nytt kriteriegrunnlag er 26. november 2008.
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