RETNINGSLINJER FOR REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAMMER VED NORD UNIVERSITET
Fastsatt av gjennom rektorvedtak 17/01202-2 den 29. desember 2016. Justert første gang gjennom
rektorvedtak 17/01202-6 den 29. desember 2017 (tatt inn bestemmelser om reakkreditering som følge av
utviklingsarbeid/endringer). Justert andre gang gjennom rektorvedtak 17/01202-9 den 06.02.2019 (tatt inn
bestemmelser om selvevaluering og ekstern fagekspertise).Retningslinjene inngår som en del av
universitetet kvalitetssikringssystem.

1. Alle eksisterende studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års
syklus. Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller nasjonal evaluering av NOKUT, og fra
denne fått godkjenning tilsvarende akkreditering, vurderes som reakkreditert.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for reakkreditering
av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av rektor etter behandling i det
sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny behandling i
Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis det
framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette besluttes av rektor i
samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle studieprogrammet, etter
behandling i Utdanningsutvalget.
5. Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig utviklingsarbeid, endring i
studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser mv, kan fakultetet melde inn studieprogram
for vurdering i forhold til reakkreditering. Det foretas da en selvevaluering, se punkt 7
nedenfor. Etter dialog med prorektor for utdanning og studiedirektøren, legges saken fram
for rektor, som beslutter hvorvidt reakkreditering er nødvendig eller ikke i aktuelt tilfelle.
Sentralt Utdanningsutvalg informeres om beslutningen. I vurderingen vektlegges grad av
endring i;
•
•
•
•
•

Studieprogrammets læringsutbytte
Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging (studieprogramdesignet)
Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring

6. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende bestemmelser
for akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus).
7. Reakkreditering av et studieprogram skal innledes med en selvevaluering fra det ansvarlige
fakultet om programmets status i forhold til eksisterende nasjonale kvalitetskrav. På
bakgrunn av dette bestemmes hvilket omfang en reakkreditering skal ha, herunder om
ekstern fagekspertise skal trekkes inn. Selvevalueringen skal bestå av en gjennomgang i
henhold til bestemmelsene i Studietilsynsforskriftens kapittel 2, og en kort oppsummering av

status og tilrådning om den videre reakkrediteringsprosessen. Tilrådingen om videre prosess
godkjennes av prorektor for utdanning.
8. Hvis et eksisterende studieprogram ikke oppfyller kriteriene for akkreditering, skal rektor gi
det ansvarlige fakultet ved dekan inntil ett års frist til å rette opp manglene knyttet til
studieprogrammet. Unntaksvis kan rektor i særskilte tilfeller gi lenger frist.
9. Hvis et studieprogram etter fristen ikke kan oppfylle kriteriene for akkreditering, skal rektor,
enten a) stanse opptak til studieprogrammet til kriteriene er oppfylt, eller b) legge fram sak
for universitetsstyret om nedlegging av studieprogrammet.

