
 

Forankring i lov? Hjemmel? Hvilke krav finnes det til vurdering av utdanning, 

kvalitetssikring, arkivering i lover og forskrifter 

Aktuelle lover: 

 Lov om universiteter og høyskoler (uhl.) (LOV -2005-04-01-15) 

 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 

(Forskriften)FOR-2010-02-01-96) 

 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) (FOR-2013-

02-28-237) 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) (LOV-1967-02-10) 

 Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (FOR-2012-02-16-872) 

 Lov om behandling av personopplysninger (popplyl.) (LOV-2000-04-14-31) 

 

Oppsummering og konsekvenser for UiB og delprosjekt 9: 

 Som akkreditert virksomhet kan UiB selv vurdere/validere utdanning  

(Hjemmel for dette er gitt til UiB i Uhl. § 3-5) 

 Hvis UiB vurderer/validerer utdanning med hjemmel i Uhl §3-5 er UiB pålagt å ha et tilfredsstillende 

internt system for kvalitetssikring (Dette kravet er presisert i Uhl. §1-6) 

 I de nærmere krav til kvalitetssikring for validering av utdanning står det blant annet: 

UiB må følge nasjonal samordnet praksis utarbeidet av NOKUT. NOKUT er et faglig uavhengig statlig 

forvaltningsorgan som skal 

- føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning 

- gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning etter søknad fra enkeltpersoner og gi 

akkrediterte institusjoner som UiB hjemmel til selv å validere utdanning 

- evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring 

- bistå institusjonene i deres utviklingsarbeid – standard for nasjonal praksis 

 

UiB er også pålagt å rapportere sine avgjørelser i forbindelse med valideringer til NOKUT. Videre må UiB søke 

råd hos NOKUT hvis UiB trenger bistand i forbindelse med valideringen. NOKUT sin generelle godkjenning er for 

øvrig en vurdering i forhold til gradsstruktur, ikke faglig innhold. NOKUT er kun oppmerksom på ev. 

uriktigheter/forfalskninger. 

 Personopplysningsloven kommer til anvendelse i forhold til arkivering av dokumentasjon som UiB 

avgjør med hjemmel i Uhl. §3- 5.  I personopplysningsloven fremkommer nærmere regler for vilkår og 

krav for å kunne behandle personopplysninger.  


