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Bakgrunn

• Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd

• UHRs oppfølging på oppdrag fra KD (2013-2015)

• NOKUTs tilsyn med BSV-utdanningene 2015 ->
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Tilsynsprosessen 
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Gjennomføringen av tilsynet

• 11 utvalgte kriterier fra studietilsynsforskriften

• Innlevering av egenrapporter

• Bruk av sakkyndige

• Institusjonsbesøk

07.12.2016| 4



Tilsynets omfang

• 35 studieprogram => mer enn 8000 studenter

o 11 studieprogram i barnevern

o 12 studieprogram i sosionom

o 12 studieprogram i vernepleie

• 14 (16) institusjoner

o 7 institusjoner har alle tre utdanningene

o 6 institusjoner har to utdanninger

• B&S: 2 institusjoner

• S&V: 3 institusjoner

• B&V: 1 institusjoner

o 1 institusjon har kun vernepleie
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Krav fra studietilsynsforskriften som 

er vurdert
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Plan for studiet (1/2) 

1. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte

2. Studiets innhold, oppbygging, arbeids-, undervisnings- og 

vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 

3. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv 

og/eller videre studier

4. Studiet skal ha tilfredsstillende kobling til FoU tilpasset 

studiets nivå, omfang og egenart
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Fagmiljø tilknyttet studiet (2/2)

1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede 

kompetanse skal være tilpasset studiet; undervisning, 

veiledning og FoU

2. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale 

nettverk

3. Kvantitative krav til fagmiljø beregnet i årsverk; 50 % fast 

ansatte i hovedstilling, herav minst førstestilling i sentrale 

deler, 20 % av samlet fagmiljø må ha 

førstestillingskompetanse.

4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, og dokumentere 

resultater på nivå tilfredsstillende for studiets innhold og nivå

5. For studier med praksis skal fagmiljø og eksterne 

praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring
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Videre prosess

• Rapportene sendes institusjonene januar 2017. 

• Et eventuelt nytt NOKUT-seminar til våren?

• Tilsvarsfrist 1. oktober 2017
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Takk for oppmerksomheten!
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