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Mål for parallellsesjonen

• Hva gjør NOKUT med akkrediteringsprosessen, og hvorfor?

• Hva gir dette av muligheter og utfordringer for sektoren?



Bilde: Christa Dodo / Unsplash



En forenklet akkrediteringsprosess

MÅL:

• “rett kontroll til rett tid”

• kortere saksbehandlingstid

• mer veiledning og tilsyn



En forenklet akkrediteringsprosess (2)

Tilleggsgevinster for fagskolene:

• Større grad av likebehandling 

• Utdanningskvalitet fremfor “søknadskvalitet”



Vi forenkler akkrediteringen på to måter

• Når skal kravene være oppfylt?

• Når NOKUT akkrediterer?

• Når utdanningen er i drift?



Vi forenkler akkrediteringen på to måter (2)

• En enklere og raskere saksbehandlingsprosess

• Færre krav

• Sakkyndige paneler



Hvilke krav skal NOKUT vurdere?

• Dagens prosess: Alt skal vurderes – før akkreditering

• Ny prosess: Hva skal vurderes når – og hvordan?

• Piloten: Et kompromiss – videreutvikles 



NOKUT har gjennomført en pilot i høst

• Ni søknader fra fem fagskoler. Alle innenfor tekniske fag.

• Sakkyndig panel: Tre sakkyndige med teknisk kompetanse + 

studentrepresentant (panelleder)



NOKUT har gjennomført en pilot i høst (2)

• NOKUT har vurdert søknadene opp mot tidligere praksis

• Panelet har fått NOKUTs vurderinger 

• NOKUT gjør ferdig rapporten



Videre arbeid med ny akkrediteringsprosess

• 31. oktober: Åtte tilsagn om akkreditering og ett varsel om 

avslag

• November 2019: Evaluering



Videre arbeid med ny akkrediteringsprosess (2)

• Våren 2020: Revidert pilot

• Våren 2020: Innspill fra berørte aktører 

• I løpet av 2020: Utvikle en ordinær ny prosess



Hva er førsteinntrykket deres?

1. Hva er de største utfordringene og styrkene dere ser med 

denne prosessen?  (5 min.)

2. Hvordan kan NOKUT og fagskolene sikre utdanningenes 

yrkesrelevans med denne prosessen? (5 min.)

3. Hvordan kan NOKUT og fagskolene holde 

fagområdeakkreditering attraktiv? (5 min.)



Oppsummering

Bilde: Marc Schaefer / Unsplash



Innspill?

Innspill eller problemstillinger som 

NOKUT bør ta med seg?

Send dem til

fagskole@nokut.no

mailto:fagskole@nokut.no


Takk for meg!



Krav og dokumentasjon vi vurderte i piloten

Opptakskrav – fagskoleforskriften § 7

• Opptakskrav 

Omfang, overordnet læringsutbytte, navn, konvensjoner –

fagskoletilsynsforskriften §§ 3-1 femte ledd, 3-2, 3-3 første ledd 

og fagskoleforskriften § 47 fjerde ledd

• Antall studiepoeng 

• Overordnet læringsutbyttebeskrivelse

• Navn på utdanningen

• Standarder, konvensjoner eller avtaler som Norge er forpliktet til å 

følge



Krav og dokumentasjon vi vurderte i piloten (2)

Studieplan - fagskoletilsynsforskriften § 3-3 fjerde ledd 

• Studieplan 

Samarbeid med aktører i yrkesfeltet – fagskoletilsynsforskriften 

§ 3-1 andre ledd 

• Hvilke samarbeidsavtaler søkerne har 



Krav og dokumentasjon vi vurderte i piloten (3)

Fagmiljø og sensorer - fagskoletilsynsforskriften §§ 3-5 og 3-6 

andre ledd):

• Kompetansekrav til undervisningspersonalet, inkludert faglig og 

pedagogisk ansvarlig og sensorer og praksisveiledere

• Total årsverksinnsats og forholdstall mellom 

undervisningspersonell og studenter 


