Vil du være
sakkyndig?
Kontakt oss
Er du interessert i å være sakkyndig, send
din CV på e-post til fagskole@nokut.no.
Du kan også kontakte oss på telefon
21 02 18 00 dersom du har spørsmål.

Vil du være sakkyndig
for NOKUT?

Hva går jobben som
sakkyndig ut på?

NOKUT skal fremme kvalitet ved å føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved norske fagskoler.

Det faglige godkjenningsarbeidet foregår i
komiteer. Komiteen skal samlet ha formell
utdanning innen det relevante fagområde,
pedagogisk kompetanse samt relevant
kunnskap om og erfaring fra det aktuelle
yrkesfeltet.

NOKUT skal bidra til at samfunnet har tillit
til kvaliteten i norsk fagskoleutdanning.
Til dette trenger vi sakkyndige. Vi er stadig
på jakt etter profesjonelle, objektive og
faglig sterke personer som sammen med
oss kan bidra til å kvalitetssikre og utvikle
norsk fagskoleutdanning. Vi trenger sakkyndige innenfor mange ulike fagområder.

Den sakkyndige komiteen skal gjennomføre
en grundig vurdering av utdanningen og
avgjøre om den er yrkesrettet og tilfredsstiller NOKUTs krav for godkjenning av
fagskoleutdanning.
Følgende seks hovedområder går igjen
ved alle vurderinger:
1. Læringsutbytte
2. Utdanningens innhold og oppbygning
3. Undervisningsformer og
læringsaktiviteter
4. Fagmiljøet tilknyttet utdanningen
5. Eksamen og sensur
6. Infrastruktur
På bakgrunn av vurderingen skal dere
skrive en rapport strukturert etter NOKUTs
krav. I rapporten skal dere presentere og
vurdere utdanningen slik den er beskrevet i
søknaden. Dere må konkludere med om de
ulike kravene er tilfredsstillende oppfylt,
samt påpeke utviklingspotensial og eventuelle forbedringspunkter.

Hvordan veileder vi?
Vi vil at alle sakkyndige deltar på et skrivemøte. Her gjennomgår vi vår forståelse av
NOKUTs krav, og diskuterer felles problemstillinger på tvers av sakkyndige
komiteer. På skrivemøtene får dere også
anledning til å diskutere dere i mellom, og
komme et stykke på vei med vurderingene. Gjennom resten av prosessen kommuniserer de sakkyndige stort sett via
telefon og e-post. Dere kan også benytte
Fronter.
Når rapporten er ferdig, sender NOKUT
den til søkeren for kommentarer. NOKUTs
vedtak bygger på den sakkyndige rapporten, søkers kommentarer til den og en
eventuell tilleggsvurdering fra dere.

Hvor mye tid tar det?
Til sammen bruker NOKUT cirka fem
måneder på saksbehandlingen. Hvor mye
tid sakkyndige bruker på oppdraget varierer mye, men du må regne med cirka en
ukes arbeid per søknad. Komiteene får en
leveringsfrist cirka fem uker etter oppdraget er mottatt. Oppdraget honoreres
etter faste satser.

