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v/  ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby 



Temaer 

• Kort om NOKUT  

• Forskjeller og likheter mellom høyere 

   utdanning og fagskoleutdanning 

• Godkjenning av maritim høyere utdanning 

• Godkjenning av maritim fagskoleutdanning 

• Tilsyn med godkjent maritim utdanning 
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Om NOKUT 

• NOKUT er et uavhengig, statlig forvaltningsorgan. 

 

•  NOKUT har 70 ansatte. 

 

• NOKUT oppnevner årlig cirka 250 sakkyndige for å 

   utføre faglige vurderinger. 
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Direktør 
 

Tilsynsavdelingen Analyseavdelingen 

 

Styre 

 

Kommunikasjon 

Juridiske tjenester    

Administrasjon 

 

Klagenemnd 
 

              Norsk utdanning         Utenlandsk utdanning 

Utenlandsavd. 
INVIA 

Informasjonssenter 

NOKUTs organisasjonskart 



Tilsynsavdelingen 
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Studium Fagskole 

Avdelingsdirektør 

4 maritime  

skoler 

15 maritime 

skoler 

Kvailitetssikrings- 

system 

Institusjon 



Det norske utdanningssystemet 
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Master 

Bache-

lor 

Ph.d. 

Fag- 

skole-

utdanning 

Tertiært 

Sekundært 

Primært 
Ungdomsskole 

Barne- og mellomtrinn 

Generell 

studiekompetanse 

Fag-, svennebrev 

og yrkeskomp.  



Det norske utdanningssystemet 
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Master 

Ph.d. 

Fag- 

skole-

utdanning 

Tertiært 

Sekundært 

Primært 
Ungdomsskole 

Barne- og mellomtrinn 

Generell 

studiekompetanse 

Fag-, svennebrev 

og yrkeskomp.  

Bache-

lor 



Maritime utdanningssteder 
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= 4 høyere utdanning 

= 15 fagskoleutdanning 



Faglige fullmakter i høyere utdanning 

Universitet Høyskole /  

Vit. høyskole 

Ikke-

akkreditert  

høyskole 

Bachelor 

Master 

Ph.D 
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Fullmakt til å etablere nye studietilbud på ulike nivå 

= Fullmakt når Ph.D 



| 10 

Plan 

Gjennom-
føring 

Kunnskaps-
innhenting 

Analyse og 
vurdering 

Tiltak 

KS i kvalitetssirkelen 



Forholdet skole, Sjøfartsdirektoratet og NOKUT 

Høyere utdanning 
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-Sertifisering 

-KS for utdanningen 
-KS for skolen 



Forholdet skole, Sjøfartsdirektoratet og NOKUT 

Fagskoleutdanning 
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-Sertifisering 

-KS for utdanningen -Krav som fagskoleutdanning 

-Sakkyndighet 

-Sertifisering 



Formålet med fagskoleloven 

§ 1. Formål og virkeområde  
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Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av 

høy kvalitet gjennom en offentlig godkjennings- 

ordning. Loven skal bidra til at studenter ved  

fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår. 

 

Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av 

høy kvalitet gjennom en offentlig godkjennings- 

ordning. Loven skal bidra til at studenter ved  

fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår. 

 



Studium 
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Plan 

Fagmiljø Støttefunksjoner 

Infrastruktur 

Grunnleggende forutsetninger 

(KS, § m.m.) 

Undervisning og  

øvrig tilrettelegging 

for læring 

(Studiets gjennom- 

føring) 

Lærings- 

utbytte 

Hva vurderer NOKUT på studienivå? 

= nye tilbud = eksisterende tilbud 



Gangen i en godkjenningssak, fagskole 
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•Kvalitetssikringssystem 

•Styringsordning og reglement 



Styringsordning 

• Styret har ansvar 

o for studentene 

o overfor NOKUT 

o for utdanningene 
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Krav til reglement 
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• Opptaksreglement 

• Eksamensreglement 

• Klagebehandling 

• Forståelighet 
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Tilbydere videre til sakkyndig vurdering  

46 % 

Våren 2011 

33 % 

Våren 2010 

55 % 

Våren 2012 



Gangen i en godkjenningssak, fagskole 
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Faglig vurdering 

•Kvalitetssikringssystem 

•Styringsordning og reglement 



Grunnleggende forutsetninger 

Sertifiseringskrav og sakkyndighet 

| 20 



Faglig vurdering – typer kriterier 

• Læringsmål og kvalifikasjoner (1-5) 

• Faglig innhold (6-7) 

• Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer (8-12) 

• Eksamen og vitnemål (13-14) 

• Infrastruktur (15-18) 
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Tilsyn med  

eksisterende studier 
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Kartlegging 

Redegjørelse 

Revidering 

Oppfølging etter 3 år 
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Hva vurderer NOKUT i en revisjon? 

Studium 

Plan 

Fagmiljø Støttefunksjoner 

Infrastruktur 

Grunnleggende forutsetninger 

(KS, § m.m.) 

Undervisning og  

øvrig tilrettelegging 

for læring 

(Studiets gjennom- 

føring) 

Lærings- 

utbytte 

= nye tilbud = eksisterende tilbud 



Takk for 

 oppmerksomheten! 

| 24 


