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Orientering om vedtak om akkreditering av Grunnstudiet i astrologi, Profesjonsstudiet i 
Esoterisk Astrologi del I og del II, som fagskoleutdanninger ved Astrologiskolen Herkules AS 

Vi viser til søknaden om akkreditering av fagskoleutdanningene Grunnstudiet i astrologi, Profesjonsstudiet i 
Esoterisk Astrologi del I og Profesjonsstudiet i Esoterisk Astrologi del II som ble sendt inn til søknadsfristen 

15. september 2018. 

De administrative sidene ved utdanningene 

Systemet for kvalitetssikring er tidligere godkjent. Styringsordning og forskrift oppfyller kravene. 

Sakkyndig vurdering  

Den sakkyndige komiteen vurderte at søknadene fra Astrologiskolen Herkules AS tilfredsstiller kravene til 

akkreditering slik de er utformet i fagskoletilsynsforskriften (kapittel 3). 

Den vedlagte tilsynsrapporten ble lagt frem for NOKUTs styre 6. mars 2019. Styret fattet følgende vedtak: 

Vedtak 

NOKUT anser de faglige kravene for akkreditering av Grunnstudiet i astrologi, Profesjonsstudiet i Esoterisk 

Astrologi del I og Profesjonsstudiet i Esoterisk Astrologi del II, på henholdsvis 30, 60 og 90 studiepoeng 

stedbasert undervisning, ved Astrologiskolen Herkules AS som oppfylt. NOKUT akkrediterer derfor 

utdanningene. 

Vedtaket gjelder utdanningene som er beskrevet i søknaden av 18. september 2018 og i tilsynsrapporten, samt i 

tilsynsrapporten for sak 16/00866. 

Vedtaket gjelder for studiestedet Oslo.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i 

• lov om fagskoleutdanning § 5  

• forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 (1) 

Styret forutsetter at Astrologiskolen Herkules A/S tar hensyn til de sakkyndiges råd i saken.  
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Råd fra sakkyndige i saken 

De sakkyndige i saken har uttalt: 

Fagskolen bør nedjustere eller endre ordbruken der astrologi presenteres overfor potensielle studenter 

som en vitenskapelig tradisjon. Bruken av doktorgrads- og master-titler oppnådd i fag som er del av 

annen utdannelse enn astrologi bør dempes i markedsføringen, fordi det kan gi et feil inntrykk. 

NOKUT legger til grunn at Astrologiskolen Herkules AS følger det til enhver tid gjeldende regelverk. Dette 

innebærer også at skolen i sin markedsføring ikke gir inntrykk av å være en høyere utdanningsinstitusjon, jf. 

Lov om universiteter og høyskoler § 7-2 (2): 

 Bare institusjon som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller universitet kan benytte slik 

betegnelse. Betegnelsen høyskole kan bare benyttes av institusjoner som er akkreditert som 

høyskole eller som er akkreditert for å tilby enkeltstudier etter denne lov. Den som ikke har 

akkreditering etter denne lov, kan ikke benytte seg av markedsføring som gir uriktig inntrykk av å 

ha slik akkreditering. 

Bakgrunn for vedtaket 

Vi har fattet vedtak om akkreditering basert på vår vurdering av de administrative sidene ved utdanningen og 

den sakkyndige rapporten. 

Akkrediteringen forutsetter at dere starter opp utdanningen innen tre år 

Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdatoen. Det er et vilkår for akkrediteringen at utdanningen startes opp 

innen tre år fra vedtaksdatoen. Dersom dere ikke har startet opp utdanningen innen tre år, vil akkrediteringen 

automatisk opphøre, jf. studiekvalitetsforskriften § 5-6. 

Dere kan søke om endringer i den akkrediterte utdanningen 

NOKUT forventer at dere følger opp anbefalinger i den vedlagte rapporten i den videre utviklingen av 

utdanningen. Dersom dere gjør endringer i utdanningens samlede læringsutbytte, må dere søke NOKUT om 

akkreditering av endringene jf. fagskoletilsynsforskriften § 3-8. Dersom dere ellers foretar endringer som gjør at 
utdanningen avviker vesentlig fra gjeldende akkreditering, må dere også søke om å få akkreditering for disse 

endringene. Ta kontakt med NOKUT dersom dere er i tvil om dere må søke om akkreditering for endringene 

dere gjør.  

Dere kan velge om dere vil tilby utdanningen på heltid eller deltid 

Dersom utdanningen er akkreditert som heltidsstudium, kan dere også tilby den som deltidsstudium ved samme 

studiested uten å søke NOKUT. På samme måte kan dere tilby et akkreditert deltidsstudium som heltidsstudium 

ved samme studiested. Begge disse endringene forutsetter at dere følger samme undervisningsmodell, og at 

utdanningen ellers er i samsvar med akkrediteringen. 
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Dere må rapportere til Statistisk sentralbyrå og DBH Fagskolestatistikk 

Statistisk sentralbyrå (SSB) vil tildele denne utdanningen en NUS-kode. Dere skal bruke koden i all 

rapportering til SSB og til DBH Fagskolestatistikk.  

 

 

Med hilsen 

 

Øystein Lund  
tilsynsdirektør Helén Sophie Haugen 

 seksjonssjef  

Dokumentet er elektronisk signert. 

Kopi til:  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS v/Gisle Henden 

DBH Fagskolestatistikk 
Det kongelige kunnskapsdepartement 

Statens lånekasse for utdanning 
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