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Forord 

Dette dokumentet ble utarbeidet som informasjon til et møte på Høgskolen i Oslo og Akershus 10. 

april 2014. Det inneholder 

- en kort orientering om institusjonsakkreditering og NOKUTs behandling av slike søknader 

- en gjennomgang av kravene i forskrift fra Kunnskapsdepartementet og fra NOKUT 

- deler av NOKUTs forskrift som gjelder krav til kompetanse for sakkyndige komiteer som skal 

evaluere for akkreditering av institusjon 

I løpet av mai 2014 vil det foreligge en veileder for høyskoler som søker om å bli akkreditert som 

universitet. I et slikt veiledningsdokument tydeliggjør NOKUT kravene til søknaden.   
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1 Akkreditering 

1.1 Om akkreditering og institusjonsstatus 

Status som universitet gir institusjonen fullmakt til selv å etablere nye studier på alle nivå. Det er 

Kongen i statsråd som vedtar om en institusjon skal få endret status.  

For å kunne søke Kunnskapsdepartementet om endret status, må institusjonen først ha en 

institusjonsakkreditering fra NOKUT. I universitets- og høyskoleloven forstås akkreditering som 

« … en faglig bedømming av om en høyere utdanningsinstitusjon og de studier denne tilbyr, fyller et 

gitt sett av standarder. Akkrediteringen skal baseres på evaluering foretatt av eksterne sakkyndige 

oppnevnt av NOKUT» (§ 3-1 (1)).  

Institusjonen søker NOKUT om akkreditering, og evalueres i henhold til krav satt gjennom standarder 

og kriterier. 

Lovgrunnlag for institusjonsakkreditering: 

- Lov om universiteter og høyskoler 01.04.2005  

- Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 

(forskrift om kvalitet i høyere utdanning) fastsatt 01.02.2010 av Kunnskapsdepartementet 

- Forskrift om tilsyn med utdanningsvirksomheten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 

fastsatt 28.02.2013 av NOKUT 

1.2 Søknad om akkreditering 

Gjennom en søknad skal institusjonen beskrive og begrunne hvordan den tilfredsstiller standarder og 

kriterier som er satt i forskriftene.  

NOKUT utarbeider retningslinjer for utforming av søknad.  

1.3 Saksgangen for søknadsbehandling 

1. Søknaden er registrert av NOKUT  

Saksbehandler vurderer om søknaden er komplett, og om den oppfyller 

dokumentasjonskravene for sakkyndig vurdering.  

2. Komplettering av søknad 

Dersom søknaden ikke er komplett, eller ikke oppfyller dokumentasjonskravene for sakkyndig 

vurdering, får søkeren mulighet til å komplettere søknaden. Fristen for komplettering settes ut 

fra hvilken dokumentasjon som skal framskaffes, men er på maksimalt tre uker. NOKUT kan 

avvise søknader som ikke er egnet til sakkyndig vurdering. 

3. Oppnevning av sakkyndig komité 

Når søknad foreligger vil NOKUT starte arbeidet med å nominere en sakkyndig komité. 

Institusjonen får forslaget til uttalelse. Dersom institusjonen har innvendinger, vil NOKUT 
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vurdere disse og eventuelt gjøre endringer. NOKUTs styre ved styreleder oppnevner 

sakkyndig komité.  

4. Innledende sakkyndig vurdering av søknaden 

De sakkyndige vurderer innledningsvis om det er forhold som klart tilsier at søker ikke fyller 

kravene som er satt i standarder og kriterier. I så fall gjennomføres ikke institusjonsbesøk og 

de sakkyndige utarbeider rapport på grunnlag av tilsendt dokumentasjon. Sakkyndige kan 

gjennom hele prosessen be om dokumentasjon utover det som framgår i veiledningen for 

søknadsutforming.  

5. Forberedelse av institusjonsbesøk 

Etter at komiteen har funnet at det er grunnlag for institusjonsbesøk, forberedes besøket 

gjennom at det settes dato og utarbeides program. All kontakt mellom institusjon og 

sakkyndige går gjennom saksbehandler i NOKUT.  

6. Institusjonsbesøk 

Sakkyndig komité gjennomfører institusjonsbesøk med intervju med ulike grupper på 

grunnlag av det oppsatte programmet. Komiteen vil normalt ha samtaler med studenter, 

ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, administrasjon, ledelse, utvalg og råd ved 

institusjonen samt styremedlemmer. Komiteen kan også be om å få møte andre grupper eller 

enkeltpersoner. 

7. Rapportutkast fra sakkyndig komité 

Komiteen begrunner sine vurderinger og konklusjoner i en rapport. Et rapportutkast uten 

konklusjoner sendes institusjonen, som bes om å kommentere faktiske feil og misforståelser.  

8. Institusjonen mottar rapport fra sakkyndig komité 

Etter at rapportutkastet er justert for eventuelle feil og mangler skriver komiteen sine 

konklusjoner og avgir rapport til NOKUT. Rapporten er da et offentlig dokument. NOKUT 

sender den til institusjonen som gis mulighet til å kommentere alle sider ved rapporten. 

Institusjonens kommentarer inngår i NOKUTs tilsynsrapport, som publiseres.  

9. NOKUTs vedtak 

NOKUTs styre fatter vedtak om akkreditering på bakgrunn av rapporten fra den sakkyndige 

komiteen og institusjonens kommentarer.   

 

1.4 Hva må en søker gjøre for å få endret institusjonell status? 

Når NOKUT har fattet positivt vedtak må institusjonen selv søke Kunnskapsdepartementet om endret 

status.  
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2 Krav til akkreditering som universitet  

Kunnskapsdepartementet har i forskrift om kvalitet i høyere utdanning satt sju standarder for å bli 

akkreditert som universitet (§ 3-3 (3)). 

NOKUT har i sin studietilsynsforskrift utarbeidet utfyllende kriterier til seks av standardene (§§ 5-1 til 

5-6).  

De sju områdene som angis av standardene er:  

1. Institusjonens primærvirksomhet 

2. Institusjonens organisering og infrastruktur 

3. Krav til forskning- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet relatert til fagområder 

4. Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

5. Krav til rekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon 

6. Krav til forskerutdanning eller tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 

7. Tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk  

En akkreditering forutsetter at alle standarder og kriterier er tilfredsstillende oppfylt.   

 

 

2.1 Institusjonens primærvirksomhet 

§ 3-3 (3) a) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og 

faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling 

Institusjonens primærvirksomhet skal være tydelig avgrenset fra annen virksomhet 

 

Kommentar: For søkere som er akkrediterte høyskoler anses disse kravene som oppfylt.    
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2.2 Institusjonens organisering og infrastruktur 

§ 3-3 (3) b) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset 

virksomheten 

§ 5-2  

Institusjonens organisering skal være tilpasset primærvirksomheten 

Institusjonen skal 

a) ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og informasjon til studentene 

b) ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og bibliotek som er tilpasset 

primærvirksomheten og som utgjør et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og 

ansatte 

c) ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier 

d) ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de ansattes kompetanseutvikling knyttet til 

primæroppgavene 

e) legge til rette for studentdemokrati og studenters deltakelse i beslutningsprosesser 

 

2.3 Krav til forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet relatert til 
fagområder 

§ 3-3 (3) c) Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk 

utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til sine fagområder 

§ 5-3 

Institusjonens forsknings- og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i samspill 

med utdanningsvirksomheten.  

Vitenskapelig produksjon skal være stabil og på nivå med sammenliknbare universiteter. 

Faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal være dokumentert og av høy kvalitet.  

Ad kriteriet «Faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal være dokumentert og av høy kvalitet».  

I veiledning for søknad om akkreditering som høyskole er dette kriteriet kommentert slik: Den faglige 

eller kunstneriske utviklingsvirksomheten skal være systematisk og dokumentert for å få betydning for 

akkrediteringen. Det er institusjonene som bestemmer og eventuelt begrunner formen på 

dokumentasjon ut fra virksomhetens art.  
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2.4 Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

§ 3-3 (3) d) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de 

fagområder som inngår i studiene 

§ 5-4 

Det skal være tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings- og 

utviklingsoppgavene i institusjonens fagområder.  

De ansatte skal ha en relevant kompetanseprofil. 

I veiledning for søknad om akkreditering som høyskole er kriteriene kommentert slik: Det kreves at 

institusjonen skal ha det antall fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger som må til for å 

ivareta institusjonens primærvirksomhet. Det forventes at institusjonen selv gjør rede for hva som 

anses som tilstrekkelig og relaterer denne vurderingen til sammenliknbare fagmiljøer. Det skal også 

gjøres frede for de ansattes samlede kompetanse både med hensyn til faglig bakgrunn og nivå. Søker 

må sannsynliggjøre at fagmiljøet oppfyller kravene for akkreditering av studier.  

2.5 Krav til rekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon 

§ 3-3 (3) e) Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem 

års varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir rett til å tildele høyere grad 

alene, samt lavere grads utdanninger innenfor flere fagområder. Institusjonen skal ha 

uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på de fleste av disse 

fagområdene. 

§ 5-5 

Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende gjennomstrømming og 

kandidatproduksjon.  
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2.6 Krav til forskerutdanning eller tilsvarende stipendprogram for kunstnerisk 
utviklingsarbeid 

§ 3-3 (3) f) Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og rett til å tildele 

doktorgrad alene på minst fire fagområder. To av disse skal være sentrale i forhold til 

regionale virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene har nasjonal 

betydning. Den ene av de fire doktorgradene kan utgjøres av stipendprogram for 

kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått akkreditering for, jf. 3-1 tredje 

ledd [fjerde ledd i foreliggende forskrift] 

§ 5-6 

Institusjonen skal ha minst fire doktorgradsutdanninger med jevnlig opptak av et rimelig antall 

kandidater. 

For minst to av doktorgradsutdanningene kreves det at kandidater har disputert innen rimelig tid. 

For to av doktorgradsutdanningene er minstekravet at et rimelig antall kandidater i minst to år har hatt 

tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet.  

Kommentar: Fra 15. mars 2011 har Kunnskapsdepartementet i sin forskrift tallfestet krav til årsverk 

tilknyttet studiet og antall studenter for akkreditering av nye doktorgrader (§ 3-1 (3)). Evaluering for 

institusjonsakkreditering innebærer ikke revidering av akkreditering av studier, men søker må 

sannsynliggjøre at fagmiljøet oppfyller kravene for akkreditering av studier. Kravene fra 2011 vil 

måtte utgjøre et grunnlag for de sakkyndiges vurdering av hva som er «et rimelig antall kandidater», 

også for doktorgradsstudiene som er akkreditert før mars 2011.     

 

2.7 Tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk 

§ 3-3 (3) g) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk 

innenfor høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og 

skal delta i det nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning og eventuelt 

tilsvarende kunstnerisk stipendprogram. 
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3 Sakkyndiges kompetanse  

Fra kapittel 2 i studietilsynsforskriften: 

§ 2-1 Oppnevning av sakkyndige 

NOKUT oppnevner sakkyndige ved akkreditering og revidering av akkreditering av studier og 

institusjoner og ved evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring. Institusjonen skal gis 

anledning til å kommentere NOKUTs forslag om sakkyndige før oppnevning. 

§ 2-2 Sakkyndiges habilitet 

Sakkyndige skal ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere eller ha andre 

tilknytninger til institusjonen som kan medføre inhabilitet.  

… 

§ 2-5 Sakkyndig kompetanse ved akkreditering og revidering av akkreditering av institusjon 

Ved akkreditering av institusjoner og revidering av akkreditert institusjon, skal den sakkyndige 

komiteen ha slik kompetanse:   

a) Minst én skal ha erfaring fra ledelse av en høyere utdanningsinstitusjon på nivå med den 

kategori akkrediteringen gjelder 

b) Minst én skal ha tilknytning til relevant utenlandsk institusjon 

c) Minst én skal ha kompetanse fra samfunns- eller næringsliv 

d) En student, som har erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i 

studentorganisasjon 

e) [Minst én med førstestillingskompetanse ved akkreditering til høyskole] 

f) Minst én med professor- eller dosentkompetanse ved akkreditering til universitet og 

vitenskapelig høyskole 

 


