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1 Informasjon om søkeren 

1.1 Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet 
eCademy AS søkte NOKUT 15. februar 2013 om godkjenning av vesentlig endring av den allerede 

godkjente fagskoleutdanningen nettjournalistikk, et ettårig nettbasert tilbud som gis på heltid. Navnet 

på utdanningen søkes endret til nettskribent. Studieplanen er uendret.  

 

2 Sakkyndig vurdering av søknaden 
Kriteriene for godkjenning av fagskoletilbud står skrevet i NOKUTs retningslinjer kapittel 7. I denne 

rapporten er kun kriterium 1, utdanningstilbudets navn, vurdert.  

 

2.1 Oppsummering 
eCademy søker om å endre utdanningstilbudets navn fra nettjournalist til nettskribent. Et utvidet fokus 

som også inkluderer generelle presentasjonsteknikker og skriveferdigheter på nett vil trolig gjøre 

studiet attraktivt for en bredere målgruppe, men navnebyttet må følges opp av et utvidet fokus også i 

studieplanen. Navnebyttet vil også markere at det først og fremst er skriveaktiviteter som er i fokus i 

studiet. Det er en god og viktig presisering dersom studiet i liten grad tar for seg video og mer 

avanserte grafiske presentasjoner på nett.   

 

2.1.1 Utdanningstilbudets navn (kriterium 1) 

«Utdanningstilbudets navn skal være dekkende for innholdet og den yrkeskompetansen 

utdanningstilbudet gir.» 

Presentasjon 

Utdanningstilbudets navn ønskes endret fra nettjournalistikk til nettskribent. Tilbyder begrunner 

endringen med at studiet har rekruttert svært få studenter, og at eCademy ønsker å nå 

utdanningssøkende som ikke søker spesifikk journalistikkutdanning, men de som ønsker å utvikle sine 

presentasjonsteknikker og skriveferdigheter. Tilbyder skriver at studiet kan brukes til alle former for 

skribentaktivitet på nettet, og at navneendringen er et tiltak for å treffe den aktuelle målgruppen bedre.  

Vurdering 

Jeg forstår tilbyder slik at det nye navnet skal signalisere at studiet ikke bare handler om journalistikk, 

men også kan være nyttig for alle som ønsker å utvikle sine presentasjonsteknikker og 

skriveferdigheter på nett. En slik utvidelse kan være positivt, og et bredere fokus kan åpne for flere 

søkere til studiet. Samtidig signaliserer navnet «skribent» en innsnevring i studiet ved å markere at det 

først og fremst er skriveaktiviteter som er i fokus. Det er en god og viktig presisering dersom studiet i 

liten grad tar for seg video og mer avanserte grafiske presentasjoner på nett.   
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Når det er sagt, er det sakkyndiges vurdering at studieplanen må endres i samme retning som 

navnebyttet signaliserer. Per i dag er det nettjournalistikk som står i fokus i studieplanen (fra 2010), og 

dermed vil det gamle navnet være mer relevant dersom ikke studieplanen også endres.  

Det finnes mange navn og titler på nettjournalister, så det vil ikke være direkte misvisende eller feil å 

kalle studiet nettskribent. Men dersom man ønsker å gjøre studiet attraktivt for alle som er interessert i 

ulike skribentaktiviteter på nett (jf. begrunnelsen for navneendring), så vil skolen være tjent med å 

også utvide fokuset i studieplanen. 

Konklusjon  

Navneendring på utdanningstilbudet fra nettjournalistikk til nettskribent kan ikke godkjennes så lenge 

studieplanen blir stående uendret. Tilbyder må endre studieplanen i tråd med det nye navnet.  

Navneendringen anbefales ikke godkjent. 

 

3 Tilsvarsrunde 
Tilbyder har ikke kommet med kommentarer til rapporten innen angitt frist. NOKUT fatter derfor 

vedtak basert på sakkyndiges vurdering i kapittel 2.  

 

4 Vedtak 
NOKUT ved direktøren anser ikke de faglige kravene for godkjenning av navnendring i 

utdanningstilbudet nettjournalistikk (til nettskribent) ved eCademy AS som oppfylt. NOKUT har 

derfor vedtatt å avslå søknaden. Vedtaket er fattet med hjemmel i: 

 Lov om fagskoleutdanning 20. juni 2003 nr. 56 

 Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010 nr. 96  

 NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av 

26. januar 2009 

Vedtaket gjelder navnendringen slik det fremgår i søknaden av 15. februar 2013.  

 

5 Dokumentasjon 
Rapporten er skrevet på bakgrunn av søknaden om godkjenning av navnendring av 15. februar 2013, 

saksnr.: 13/233-1.  
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Vedlegg 1: 

Sakkyndig komité 

 

Den sakkyndige har vært: 

 Høgskolelektor Hilde Kristin Dahlstrøm, Mediehøgskolen Gimlekollen 

Dahlstrøm er utdannet journalist med mastergrad i journalistikk. Hun er ansatt som 

høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Dahlstrøm har yrkeserfaring som 

journalist fra Hadeland, Vårt Land og TV2 Nettavisen, og er styremedlem i Agder 

Journalistlag og Norsk Medieforskerlag.  

 

Sakkyndige har erklært at hun ikke har tilknytninger til utdanningstilbudet eller tilbyder, som gjør 

henne inhabil til oppdraget. 
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