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HØRING – POLITIHØGSKOLENS INNSPILL TIL FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM
TILSYN MED UTDANNINGSKVALITETEN I HØYERE UTDANNING
(STUDIETILSYNSFORSKRIFTEN)
Det vises til høringsbrev fra NOKUT datert 09.09.2016 med invitasjon til å komme med
innspill til forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(studietilsynsforskriften). NOKUT ber om kommentarer til alle deler av forskriften, samt til
merknadene. Politihøgskolen har i vårt innspill til NOKUT tatt utgangspunkt i dette. Generelt
er Politihøgskolen positive til endringene i forslag til ny studietilsynsforskrift. Vi uttaler oss
bare om de deler av forskriften vi har kommentarer til.
Kapittel 2. Akkreditering av studier
§2-1. Grunnleggende forutsetninger
§2-1 litra f Prosedyrer for godskriving og faglig godkjenning
Politihøgskolen stiller seg undrende til å forskriftsfeste saksbehandlingsregler på dette, siden
det står i UH-loven, 3.5. 1.ledd.
§2-2. Krav til studiet
§2-2 pkt (4) Studiets innhold skal være faglig oppdatert og oppdatert i forhold til utviklingen
av kunnskap innen profesjons-, arbeids- og samfunnsliv.
Politihøgskolen er en profesjonshøgskole, plassert under Justis- og beredskapsdepartementet.
Vi har mange naturlige møtearenaer mellom arbeidsliv og utdanning, for eksempel gjennom
styringsdialogmøter med Politidirektoratet og dialogmøter med politidistriktene i forhold til
praksisstudier for bachelor og videreutdanning. Vi merker oss at forskriften krever at dette
dokumenteres mer systematisk enn det vi til nå har hatt tradisjon for å gjøre.
§2-2 pkt (9) Gradsstudier skal ha avtaler for internasjonal studentutveksling, og eventuelt
nasjonal studentutveksling, som er faglig relevante og forankret i fagmiljøet.
Politihøgskolen ser positivt på en forsterkning av det faglige fokuset.
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§2-4. Fagmiljø
§2-4 pkt (4) For de ulike sykluser gjelder i tillegg følgende krav om fagmiljøets
kompetansenivå. Politihøgskolen anbefaler å beskrive syklusene med henholdsvis Bachelor,
Master og Phd.
Kapittel 4. Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid
Politihøgskolen registrerer at fokus i revidert forskrift nå legges på institusjonenes
kvalitetsarbeid frem for kvalitetssystem. Vi bifaller at det settes krav til et planlagt,
systematisk og dokumentert kvalitetsarbeid der roller og ansvar er tydelig plassert.
Samtidig gjør vi oppmerksom på at omfattende kvalitetsarbeid er ressurskrevende for relativt
små høgskoler som Politihøgskolen. Vi anbefaler at det ikke blir lagt vekt på tilsyn basert på
sentrale krav og kriterier som overskygger lokale prioriteringer og tilpasninger.

Med hilsen
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Fungerende rektor
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