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Svar på internhøring - forslag til ny forskrift om tilsyn med 
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Viser til overnevnte sak, og melder med dette tilbake synspunkt fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet. Fakultetet har deltatt på høringsmøte som ble arrangert tidligere i 
november, og har videre vært i dialog med instituttene om saken. 

Fakultetet har vurdert forskriften opp mot de endringer som tidligere har vært signalisert av NOKUT, 
blant annet studenten i sentrum, sterkere programnivå, og styrking av programstyreleders rolle. I 
tillegg må endringer i forskriftene sees i sammenheng med de endringer som nå skjer innen for 
utdanningsfeltet, med større fokus på studentens læringsutbytte og endrede lærings- og 
undervisningsformer. NOKUT sier selv i sitt høringsnotat: «Endringsforslaget er en følge av 
endringer i uhl. og studiekvalitetsforskriften og av utviklingen for øvrig innen høyere utdanning både 
nasjonalt og internasjonalt».

Både utdanningsutvalget og andre fora har diskutert nødvendigheten av at våre grader får større 
samfunnsrelevans, både som synlige elementer i utdanningsløpet (f.eks. praksis), men også gjennom 
tettere dialog med eksterne aktører og andre mottakere av våre kandidater. Samfunnsrelevans blir 
sterkere vektlagt i forskriften, noe som også er i tråd med interne diskusjoner ved UiB. Videre mener vi 
det er positivt at kvalitetsutviklingsfokuset blir vektlagt, mer enn kvalitetssikring.

Fakultetene er nå i gang med en stor revisjon av læringsutbyttebeskrivelser, der vurderingsformer og 
aktiviserende og variert undervisning vil bli en del av diskusjonen. Når NOKUT nå legger dette inn som 
viktige elementer i den nye forskriften, mener vi dette er et skritt i riktig retning i forhold til de 
endringene som nødvendigvis må komme i vårt interne arbeid. Forskriften støtter opp under mer 
aktiviserende undervisning og bruk av mer egnede vurderingsformer 

Det ble i høringsmøte påpekt at forskriften på noen områder var utydelig og lite konkret. I vår vurdering 
har vi valgt å ikke spesifikt gå inn i de enkelte detaljer, men vi mener at  uklarhetene også kan være 
frihet til å tolke forskriften slik at den passer godt til UiB sin aktivitet. Dersom vi selv gis litt frihet i 
tolkningen av forskriften, vil det gi oss større spillerom når vi skal tilpasse vår aktivitet til de skjerpede 
kravene. Imidlertid er det også være slik at en ytterligere detaljeringsgrad av forskriften vil kunne sette 
strenge begrensinger på hvordan vi kan utøve vår utdanningsaktivitet, som i neste omgang kan gå ut 
over utdanningskvaliteten.
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Fakultetet er av den oppfatning at intensjonen med forskriften er god, men vil understreke behovet for 
institusjonenes og fagmiljøenes autonomi og handlingsrom dersom intensjonene skal kunne 
realiseres. Omfattende rapporterings- og dokumentasjonskrav innenfor feltet vil kunne gå på 
bekostning av ambisjonene for økt kvalitet i høyere utdanning.

Vennlig hilsen

Harald Walderhaug
Prodekan for utdanning Eli Neshavn Høie
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