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Referat fra møte 24.11.14
Til stede:
Signe Knappskog, Marianne Bø Larsen, Elisabeth Lysebo (leder), Judith A. Morland,
Susanne Ostendorf, Ingrid Solhøy
Referent: Ingrid Solhøy
Innkalling og dagsorden godkjent.
1. Referat fra møtet 10.11.2014 er godkjent
2. Definisjon og avgrensing av sakstyper - notat
Notatet ble gjennomgått og enkelte punkter presisert.
3. Klargjøring av kartlegging av valideringsarbeidet på fakultetene - omfang, rutiner
og behov
Vedlegg: Forslag til henvendelse til fakultetene
Notatet ble gjennomgått. Når vi henvender oss til fakultetene vil vi be om å bruke
tall fra 2013. Spørsmålene bør skille tydelig mellom studieadministrasjon og
personaladministrasjon, siden det er ulike seksjoner/personer som svarer på
spørsmålene.
Notatet omarbeides litt og sendes ut i begynnelsen av desember. Svarfrist blir
én uke før jul slik at det blir minst 2 ukers tid for fakultetene for å svare.
4. Status av de andre oppgavene (muntlig gjennomgang)
 Finne ut hvorvidt nasjonale planer, f.eks. nasjonal vitnemålsdatabase
(NVB), nasjonalt masteropptak (MSO), kan ha relevans
Judith har undersøkt dette nærmere.
NVB: kommer om ca 2 år. Gjelder kun norsk utdanning og har derfor
ikke relevans for vår rapport. Lenger frem i tid kan det tenkes at andre
land innfører like databaser og at det samarbeides om tilgang og
utveksling av informasjon.
MSO: Det er UHR som utreder nasjonalt masteropptak. Det er stor
oppslutning blant institusjonene om Samordna masteropptak og
sentralisert validering. Tidsrammen for innføringen skal etter planen
bestemmes i løpet av desember. Denne ordningen vil ha stor betydning
for vårt arbeid og vår rapport.
Signe refererte om NOKUT sin nye turbo-ordning for vurdering av
utenlandsk høyere utdanning. Etter forespørsel fra arbeidsgivere og
utdanningsinstitusjoner og med samtykke av personen det gjelder, kan
NOKUT foreta raske vurderinger (innen 5 dager) av nivå og omfang av
høyere utdanning. Dette omfatter imidlertid ikke sjekk av dokumenter.
NOKUT varsel likevel dersom de har mistanke om falske opplysninger.


Forespørsel til andre institusjoner om deres rutiner og organisering av
valideringsarbeidet.
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Det tar vi på neste møte.


Forankring i loven? Hjemmel?
Hvilke krav finnes det til vurdering av utdanning, kvalitetssikring,
arkivering i lover og forskrifter
Marianne og Susanne har funnet frem til relevante lover og forskrifter og
har bedt en jurist om å se gjennom det.
Når det gjelder UiB sin studieforskrift så mener Judith at den mangler en
paragraf om sanksjoner ved manglende eller falsk dokumentasjon.
 Dette må inn som en anbefaling i vår rapport.

Neste møte 9.12. kl 9-10, rom 1064 Realfagbygget

Bergen 28. november 2014
Ingrid Solhøy

