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Høringsuttalelse fra NSO 2010:
Høring - utkast til endring av forskriftsbestemmelser
som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier
(Kunnskapsdepartementet)

”Kvalitet måles nødvendigvis
ikke i kvantitative
beskrivelser.”

Høringssvar - utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av
doktorgradsstudier

Innledning
Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å svare på høringen angående
utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier.
NSO stiller spørsmålstegn ved at en kvantifisering av minimumskriterier skal inngå som en
del av de overordnede kravene. Det mest naturlige er om NOKUT får i oppgave å definere
de detaljerte kvalitetskravene i sine retningslinjer og i sitt arbeid.

Ulike kriterier for akkreditering av nye doktorgradsstudier og
revidering av akkrediterte doktorgradsstudier
a) NSO mener at NOKUT er et viktig organ for å sikre utdanningskvaliteten ved å
akkreditere og revidere høyere utdanninger. Dette gjelder også
doktorgradsutdanninger. Derfor er NSO fornøyd med at departementet inkluderer og
konkretiserer at NOKUT kan sette kriterier for akkreditering og revidering av disse
utdanningene. Det er også naturlig at man har ulike kriterier ved en revidering av et
studium, og NSO er enig i presiseringen som kommer i den nye forskriftsteksten.
b) NSO slutter seg til at NOKUT også skal kunne revidere doktorgradsstudier som er
opprettet ved institusjoner som har rett til å opprette sine egne doktorgradsstudier
etter universitets- og høyskoleloven §3-3. Det er viktig at NOKUT også får være med
å kvalitetssikre disse doktorgradsstudiene. Videre støttes merknaden som sier at
kriteriene som blir lagt til grunn ved akkreditering av nye doktorgradsstudier må være
egnet til å dokumentere det faglige potensialet ved det planlagte doktorgradsstudiet.
NSO er enig i at også kriteriene og standardene for revidering må være egnet til å
dokumentere den faktiske kvaliteten med hensyn til aktivitet og produksjon på det
etablerte doktorgradsstudiet. NSO mener at en god faglig kvalitet på aktivitet og
produksjon ikke nødvendigvis samsvarer med kvantiteten av produksjonen.

Minimumskrav til størrelsen på fagmiljøet og rekrutteringspotensialet
ved et doktorgradsstudium
a) NSO mener det er viktig å sikre god kvalitet ved samtlige studier ved norsk høyere
utdanningsinstitusjoner. Antallet faglig ansatte tilknyttet et fagmiljø kan være en god
indikator på en god faglig kvalitet ved fagmiljøet, men det er viktig at en god faglig
kvalitet kan forekomme uavhengig av et nøyaktig presisert antall ansatte. NSO
mener at smale miljøer godt kan representere en høy faglig kvalitet innenfor sitt
fagfelt. NSO mener også at antallet doktorgradsstudenter ved studiet ikke
nødvendigvis reflekterer kvaliteten ved studiet. 20 doktorgradsstudenter over fire år
er kun et kvantitativt mål som ikke trenger å si noe om den faglige kvaliteten annet
enn at den er god nok til å tiltrekke seg doktorgradsstudenter. NSO mener at
institusjoner med gode og brede doktorgradsutdanninger vil kunne ha et framtidig
rekrutteringspotensial som strekker seg utenfor sin egen institusjon. Dette
potensialet kan være vanskeligere å dokumentere enn rekruttering fra egen
institusjon, men bør være like viktig å få med når NOKUT skal akkreditere studiet.
Departementet oppfordrer i mange sammenhenger til at institusjonene skal fokusere
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på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Forslaget som er ute på
høring kan virke som det utelukker enkelte samarbeidsdoktorgrader og forskerskoler
når den legger så sterk vekt på et tallfestet antall doktorgradsstudenter ved en
institusjon. Disse doktorgradsutdanningene har kanskje totalt sett den kvantiteten
som Departementet her foreslår, og kanskje også mer, men hver enkelt institusjon
som er med i samarbeidet trenger nødvendigvis ikke å oppfylle kravet om 20
doktorgradsstudenter. En streng definisjon av kravet som stilles til institusjonene i
dette forslaget til endring vil derfor kunne motarbeide samarbeidsgrader på tvers av
institusjoner i enkelte tilfeller. NSO mener uansett at fokuset bør være på kvaliteten
og innholdet i studiene og ikke så mye på de kvantitative kravene.
b) NSO mener her igjen at antallet doktorgradsstudenter over tid ikke sikrer at
utdanningen holder hør kvalitet over den samme tiden. Det er også verdt å spørre
hvorvidt det er studentene på bachelor- og masternivå ved hver institusjon som er
det eneste rekrutteringspotensialet for institusjonenes doktorgradsutdanninger.
Mange doktorgradsutdanninger bør ha potensial til å rekruttere studenter også
utenfor egen institusjon. Det er derimot veldig viktig at studentene finner
fordypningsmuligheter innenfor et bredt fagområde.
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