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Vedtak om revidering av fagskoleutdanningene elkraft og bygg ved Bergen tekniske fagskole
Vedtak om revidering
NOKUT fattet 27. juni 2016 vedtak om å revidere fagskoleutdanningene elkraft (120 fagskolepoeng) og bygg
(120 fagskolepoeng) ved Bergen tekniske fagskole.
Vedtaket er fattet med hjemmel i:
 Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 (fagskoleloven)
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
01.02.2010 nr. 96, § 5-4 (1) (studiekvalitetsforskriften)
Begrunnelse
Utdanningene elkraft og bygg ved Bergen tekniske fagskole ble godkjent av NOKUT i 2007. Kravene for
godkjenning av fagskoleutdanning ble endret i 2009 og 2013.
I forbindelse med NOKUTs tilsyn med tekniske fagskoler, sendte Bergen tekniske fagskole 1. september 2015
inn dokumentasjon på studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser, samt oversikt over pedagogisk og faglig
ansvarlig for utdanningene (NOKUTs sak 15/441-29). NOKUT har i gjennomgangen av dokumentasjonen
funnet flere indikasjoner på mangler. Studieplanene inneholder kun læringsutbyttebeskrivelser, og de gir ingen
informasjon om innholdet eller gjennomføringen av utdanningen, herunder om studiene tilbys nett- eller
stedbasert. Det er også uklart hvordan det faglige og pedagogiske ansvaret er forankret. Summen av disse
manglene er av et slikt omfang at NOKUT har vedtatt å gjennomføre en revidering av utdanningene elkraft og
bygg ved Bergen tekniske fagskole for å se om fagskolen oppfyller gjeldende krav til fagskoleutdanning.
Utdanningene elkraft og bygg er valgt fordi disse er de to største utdanningene målt i antall registrerte studenter
på de stedbaserte studiene. Ettersom det innen tilsynet med tekniske fagskoler pågår en eget oppfølging av de
nettbaserte utdanningene, vil i første omgang kun de stedbaserte utdanningene bli omfattet av revideringen.
Om revidering
Studiekvalitetsforskriften § 5-4 gir NOKUT fullmakt til å revidere allerede godkjente utdanninger. Revidering
er en faglig vurdering utført av en sakkyndig komité. Målet med revideringen er å komme frem til en tydelig
konklusjon på om forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning er oppfylt og om utdanningskvaliteten er på et
tilfredsstillende nivå i henhold til §§ 3-1 til 3-7 og 5-1 til 5-2 i forskrift om tilsyn med kvaliteten i
fagskoleutdanning. Ved revidering blir det også lagt vekt på institusjonens dokumentasjon av
gjennomføringsevne og resultater.
Prosessen starter med at dere skal utarbeide en egenrapport i en mal dere får tilsendt fra NOKUT. Det vil bli
oppnevnt en sakkyndig komité til å gjennomføre den faglige vurderingen. Komiteen skal vurdere egenrapporten
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no

og gjennomføre et institusjonsbesøk ved deres studiested. Ved institusjonsbesøket skal komiteen gjennomføre
intervjuer med fagskolens styre, ledelse og undervisningspersonale, studenter og studenttillitsvalgte, og
eventuelt også aktører i bransjen. På grunnlag av egenrapport og informasjonen som innhentes ved
institusjonsbesøket, utarbeider den sakkyndige komiteen utarbeide en rapport om kvaliteten i utdanningene
elkraft og bygg.
NOKUT vurderer på grunnlag av den sakkyndige rapporten om utdanningene tilfredsstiller kravene. Dersom
NOKUT vurderer at vilkårene for å opprettholde godkjenningene ikke er til stede, vil dere få en frist på inntil
seks måneder til å iverksette nødvendige forbedringstiltak, før det fattes endelig vedtak i saken. NOKUT
vurderer i hvert tilfelle hva som er rimelig frist for å rette opp påpekte mangler, jf. studiekvalitetsforskriften
§ 5-4 (5).
Om den videre prosessen
NOKUT vil starte revideringsprosessen høsten 2016. Dere vil få tilsendt mal for egenrapport i august 2016, med
fremdriftsplan for revideringen. Vi tar sikte på å gjennomføre institusjonsbesøket før utløpet av 2016. Vi
kommer tilbake med et forslag til sakkyndig komité, som dere vil få anledning til å kommentere. Vi ber om at
dere utpeker en kontaktperson for revideringen.
Invitasjon til møte hos NOKUT
Vi ønsker å invitere dere til et møte hos oss i Drammensveien 288 tirsdag 16. august 2016 fra klokken 12.00 til
14.00 der vi kan informere dere nærmere om revideringen. Vi ber om at dere senest mandag 8. august gir oss
beskjed om dere vil kunne stille denne dagen, og hvem som kommer til å delta. Styreleder eller en annen
representant fra styret må delta på møtet, og i tillegg anbefaler vi at rektor deltar. Vi ber om at dere sender svaret
til postmottak@nokut.no, med kopi til aks@nokut.no.
Dersom dere har spørsmål til den videre revideringsprosessen, kan dere kontakte Kyrre Goksøyr på e-post
kmg@nokut.no.
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