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PRESISERING/AVGRENSNING - MANDAT 

 

 

 

Hvilke krav finnes det til «vurdering av utdanning, kvalitetssikring, arkivering» i «lover og forskrifter» 

 

Høyere utdannelse 

(Bachelor/Master/Ph.d.) ved 

 rekruttering, opptak til studieplasser 

og til forskerutdanningen (ekskl. 

autorisasjon) 

- Grad (omfang/nivå) 

- Ekthet (riktighet) 

Gjeldende for 

Universitets- og 

høyskolesektoren 

Formelle, administrative krav  

All dokumentasjon som 

klargjør validering av 

grad/ekthet 



AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER 

 

• 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) 

 

 

 

 

 



LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER (UHL.) 

For hvem gjelder UHL -  UHL. §1-2, 1 ledd  

 Loven gjelder for universiteter og høyskoler som gir utdanningstilbud akkreditert 
etter denne lov eller som har oppnådd akkreditering, jf. § 3-1, som universitet,.. 

 

Hva er  formålet til UHL. – UHL §1-1 

 Legge til rette for at universiteter og høyskoler tilbyr utdanning, utfører forskning 
og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå 

  

Hva sier UHL. om kvalitetssikring -  UHL. §1-6, 1 og 2 ledd  

 Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for 
kvalitetssikring. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om krav til 
kvalitetssikringssystem i forskrift 

  Forskriften kap. 6 Godkjenning av annen høyere utdanning 

 



UHL. – KRAV TIL VURDERING AV UTDANNING  

Hva sier UHL. om NOKUT og NOKUT sin rolle i forhold til vurdering av utdanning –UHL §2-1 og 
Forskriften kap. 1 

• NOKUT er et faglig uavhengig statlig forvaltningsorgan som skal 

 - føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning 

 - gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning (Forskriften §1-5) 

  - søknad fra enkeltpersoner UHL §3-4 – gjelder grad 

  - gi akkrediterte inst. hjemmel til selv å validere utdanning (Uhl. § 3-5) 

 - evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring 

 - bistå institusjonene i deres utviklingsarbeid – standard for nasjonal praksis 

 

• Uhl. §3-5 , 3  , 4, 5 og 6 ledd gir akkrediterte institusjoner hjemmel til selv å validere 
utdanning, også i enkelte tilfeller mot vederlag, her står også at 

 - NOKUT må legge til rette for samordnet nasjonal praksis. Departementet kan i   
   forskrift gi regler om NOKUTs ansvar og myndighet  

   

 



KVALITETSSIKRING – VURDERING AV 

UTDANNING 
NOKUTs rolle ved kvalitetssikring og vurdering av utdanning når validering  skjer av 

UiB – Forskriften kap. 6 

 

 

 

Vår kommentar: 

NOKUTs generelle godkjenning: 

- Vurdering i forhold til gradsstruktur  

(ikke faglig innhold), men oppmerksom på ev. uriktigheter/forfalskning 



KRAV TIL VURDERING AV UTDANNING – UIB  

 

 

• Uhl. §3-2, 1 ledd henviser til forskrifter vedr. krav til omfang av grader 

 

•  Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (FOR-

2012-02-16-872) 

- §2-4 Krav til omfang og sammensetning av graden bachelor 

- §2-5 Krav til omfang og sammensetning av graden master 

- §2-6 Krav til omfang og sammensetning av graden cand.med og cand. Psyhol 

 

 

 

 



OVERORDNEDE ADMINISTRATIVE KRAV VED 

VURDERING AV UTDANNING 
For hvem gjelder fvl. – fvl .§1 

Et hvert organ for stat og kommune som driver virksomhet 

 

Hva er  formålet til fvl. – fvl .§1-1 

Sikre saksbehandling og prinsipper om «God forvaltningsskikk 

• Forsvarlig saksbehandling 

• Likhetsprinsippet 

• Saklighetsprinsippet 

• Kontradiksjon 

• Hensynet til effektivitet og rettsikkerhet 

 

Enkeltvedtak – gjelder rettigheter  og plikter til en eller flere bestemte personer – fvl. §2 første ledd 
bokstav B – skjerper krav til saksbehandling i forhold til varsling, begrunnelse  informasjon, klage 

 

 

  

 



KRAV TIL ARKIVERING 

Hva regulerer Personopplysningsloven  - popplyl. § §2  og 3 

• Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner 

• Enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, 
lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter  

• Behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske 
hjelpemidler 

For hvem gjelder Personopplysningsloven – popplyl § 4 

• Loven gjelder for behandlingsansvarlige som er etablert i Norge 

Hva er vilkåret for å behandle personopplysninger 

• Krever samtykke – popplyl. §2 samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring 
fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv, 

• Formålet med arkivering må være å utøve offentlig myndighet – popplyl.§8 

Popplyl. gir ellers informasjon om behandling av personopplysninger (kap. 3) og registrertes 
rettigheter (kap. 4) 

 



OPPSUMMERING 

KONSEKVENSER FOR UIB OG DELPROSJEKT 9 
 

- Som akkreditert virksomhet kan UiB vurdere/validere utdanning (Uhl. § 3-5) 

- UiB er pålagt å ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring (Uhl. §1-6) 

- Nærmere krav til kvalitetssikring for validering av utdanning – se Forskriften kap. 6 

- Ved vurdering/validering av utdanning med hjemmel i Uhl. §3-5 må UiB 

- Følge nasjonal samordnet praksis utarbeidet av NOKUT (Forskriften §6-2) 

- Rapportere til NOKUT om vedtak (Forskriften §6-2) 

- Søke råd hos NOKUT hvis man trenger bistand i godkjenningsarbeidet (Forskriften §6-2) 

- Forvaltningslovens regler kommer til anvendelse i vurdering/validering etter Uhl. § 3-5, jmf. Fvl. 
§§1 og 2.  

- Personopplysningsloven kommer til anvendelse i forhold til arkivering av dokumentasjon som 
UiB avgjør med hjemmel i Uhl. §3- 5 

 

 

 

 

 


