RETNINGSLINJER FOR ETABLERING OG AKKREDITERING AV NYTT STUDIEPROGRAM VED NORD UNIVERSITETET
Fastsatt av gjennom rektorvedtak 15/1015-13 den 18. mars 2016. Justert gjennom rektorvedtak 19/00440-1 den
den 06.02.2019. Bestemmelsene hadde opprinnelig navn Reglement for etablering av studier og godkjenning av
studieplaner ved Nord universitet. I de nye retningslinjene er godkjenning av studieplaner tatt ut (hjemlet i
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet), mens begrepet akkreditering er tatt inn samt bruk av
ekstern fagekspertise. Retningslinjene inngår som en del av universitetet kvalitetssikringssystem.

Styrende bestemmelser for etablering og akkreditering av nytt studieprogram
Nord universitet har selvakkrediteringsrett, dvs rett til selv å akkreditere nye studietilbud. Dette
gjelder alle nivåer opp til og med doktorgradsnivået. Likevel er det en rekke styrende bestemmelser,
der den til enhver tid siste versjon er gjeldende:
•
•
•
•
•
•

LOV-2005-04-01-15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
FOR-2017-11-08-1846: Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og
om henvisningen til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (Forskrift om
NKR og EQF)
FOR-2006-06-30-859: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
FOR-2010-02-01-96: Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften)
FOR-2017-02-07-137: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften)
NOKUTs veileder til Studietilsynsforskriften: https://www.nokut.no/siteassets/akkreditering-hu/1704127-2_sokerveiledning_akkreditering_studietilbud.pdf

•
•
•
•
•

FOR-2005-12-16-1574: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert
studietid ved universiteter og høyskoler
FOR-2005-12-01-1392: Forskrift om krav til mastergrad
FOR-2017-01-06-13: Forskrift om opptak til høyere utdanning
FOR-2017-06-22-1197: Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Aktuelle nasjonale rammeplaner og eventuelle forskrifter og retningslinjer til disse

Etableringsprosessen for nye studier er todelt; første trinn er selve etableringen og deretter andre
trinn selve akkrediteringen, det vi den faglige godkjenningen av nytt studieprogram.

Etablering av nytt studieprogram
Disse bestemmelsene gjelder ved etablering av studieprogrammer på lavere grad og opp til og med
mastergrad.
LOV-2005-04-01-15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) slår fast i
§ 3-3 (om faglige fullmakter) at institusjoner som er akkreditert som universitet, har fullmakt til selv å
bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for en grad eller
yrkesutdanning fastsatt med hjemmel i lovens § 3-2 (om grader, yrkesutdanninger og titler).
FOR-2005-12-16-1574: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid
ved universiteter og høyskoler slår fast i § 9 Nord universitet sine rettigheter til å tildele grader og
yrkesutdanninger med normert tid som angitt:

Grader:
1. Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2. Bachelor, normert studietid 3 år.
3. Master, normert studietid 1 ½–2 år.
4. Master, normert studietid 5 år.
5. Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
6. Doctor philosophiae (dr.philos.)
Yrkesutdanning:
1. Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
2. Faglærerutdanning, normert studietid 4 år.
FOR-2017-06-22-1197: Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet inneholder flere
bestemmelser som berører etablering og akkreditering av nytt studieprogram;
§ 2.1 Grader og yrkesutdanninger (Nord universitet kan tildele grader og yrkesutdanninger i tråd med ovennevnte forskrift om grader og yrkesutdannninger. Nord
universitet kan i tillegg tilby studier av annet omfang, blant annet videreutdanninger
og påbyggingsstudier som bygger på avsluttet 2-årig, 3-årig eller 4-årig utdannning)
§ 2.3 Krav til graden høgskolekandidat (oppnås ved fullført 2-årig utdanning på 120
studiepoeng med egen studieplan godkjent av rektor)
§ 2.3 Krav til graden bachelor (konkrete krav til fagspesifikk bachelor og sammensatt
bachelor)
§ 2.4 Krav til graden master (henviser direkte til forskrift om krav til mastergrad)
§ 3.2 Studieportefølje: Her framgår at styret vedtar etablering av alle studieprogram
på mer enn 30 studiepoeng. Dekan ved det enkelte fakultet vedtar etablering av
studieprogram på 30 studiepoeng eller mindre. Videre framgår at alle studieprogram
må tilfredsstille gjeldende krav for akkreditering av studier fastsatt av NOKUT.
§ 3-3 Studieplaner: Her framgår at rektor vedtar akkreditering av nye
studieprogrammer ved Nord universitet (over 30 studiepoeng), mens dekan ved det
enkelte fakultet akkrediterer studieprogrammer på 30 studiepoeng eller mindre.
Videre framgår av forskriften at studieprogrammer regulert av nasjonale
rammeplaner kan fastsettes av dekan. Akkreditering av studieprogrammer ved
nasjonale rammeplaner skal, etter dette reglement, likevel godkjennes av rektor.
Styret behandler søknad om etablering av nytt studieprogram (over 30 studiepoeng) senest 1 år før
planlagt oppstart, slik at nytt studieprogram kan inngå i studieporteføljen for kommende studieår.
Søknad oversendes av dekan på aktuelt fakultet til Studieavdelingen.
Som grunnlag for søknaden utarbeider fakultetet en SEFØ-analyse (strategi, etterspørsel, faglig
bærekraft, økonomi), som vedlegges søknaden. Videre må søknaden inneholde en god beskrivelse av
studieprogrammet og det faglige innholdet, samt en vurdering av følgende forhold;
• Overordnet strategi
• Etterspørsel
• Fagmiljø
• Økonomi
Dekan behandler etablering av nytt studieprogram på 30 studiepoeng eller mindre i god tid før vedtak
av studieporteføljen for kommende studieår. Grunnlag for etableringen er samme som for
studieprogrammer over 30 studiepoeng.

Akkreditering av nytt studieprogram
Alle nyetablerte studieprogram over 30 studiepoeng skal gjennomgå en full akkrediteringsprosess i
henhold til alle nasjonale krav i Studiekvalitets- og Studietilsynsforskriften og veiledning til denne.
Dekan ved det aktuelle fakultet har ansvar for søknad om akkreditering. Søknad godkjennes av rektor
etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget. Ved akkreditering skal det trekkes inn ekstern
fagekspertise.
Alle nyetablerte studieprogram på 30 studiepoeng eller mindre skal gjennomgå akkrediteringsprosess i
henhold til nasjonale krav i Studiekvalitets- og Studietilsynsforskriften og veiledning til denne.
Prosessens omfang tilpasses studiets omfang og nivå. Akkrediteringssøknad godkjennes av dekan ved
det aktuelle fakultet etter behandling i fakultets lokale Utdanningsutvalg.

