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Vurdering av ph.d-utdanninger og fullmaktsområde 

Vi viser til brev fra NOKUT datert 24. februar vedrørende hvorvidt fire ph.d.-utdanninger gir selvakkreditering-

srett for grunnskolelærerutdanninger på masternivå (GLU-mastere), samt tilsvar fra Høgskolen i Bergen, 

Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge datert henholdsvis 14., 16., 

14. og 15. mars 2016. 

De fire ph.d.-utdanningene er: 

 Høgskolen i Bergen, ph.d. i studier av danning og didaktiske praksiser  

 Høgskolen i Hedmark, ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag  

 Høgskolen i Oslo og Akershus, ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning  

 Høgskolen i Sørøst-Norge, ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole  

Med NOKUTs eksperters vurderinger og råd lagt til grunn, sammen med institusjonens kommentarer og 

presiseringer, er NOKUTs helhetlige vurdering at Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Oslo 

og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge har fullmakt til selv å akkreditere mastergradsutdanninger i 

grunnskolelærerutdanning. Vi viser til vedlagte rapport, kapittel 6.2. 

På grunn av den spesielle situasjonen med utviklingen av ny grunnskolelærerutdanning, vil NOKUT igangsette 

prosesser for å kvalitetssikre akkrediteringene av nye grunnskolelærerutdanninger. Når den nye rammeplanen er 

trådt i kraft og de nye femårige grunnskolelærerutdanningen er opprettet og igangsatt, vil NOKUT føre tilsyn 

med alle grunnskolelærerutdanningene. Det gjelder både de som er akkreditert av NOKUT og de som er 

akkreditert på egen fullmakt. NOKUT vil varsle i forkant før dette settes i gang.  

 

Med hilsen 

 

Øystein Lund  

tilsynsdirektør Bjørn Ragnar Stensby 

 seksjonssjef 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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Vedlegg:  Vurdering av fullmaktsområde for fire ph-d.docx 

 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Høgskolen i Bergen            Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høgskolen i Hedmark            Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Oslo og 

Akershus 

           Postboks 4, St. Olavs 

plass 

0130 OSLO 

Høgskolen i Sørøst-

Norge 

           Postboks 235 3603 KONGSBERG 
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