§ 5-1.Krav til system for kvalitetssikring
• (1) Tilbyder skal ha en systembeskrivelse som består av
de ulike elementene i kvalitetssikringssystemet og viser
sammenhengen mellom disse. Beskrivelsen skal omfatte
ansvarsforhold og rapporteringslinjer, og det skal fremgå
hvordan informasjonen systemet fremskaffer blir brukt til å
utvikle og forbedre utdanningene.
• (3) Tilbyder skal innhente tilbakemeldinger om kvaliteten i
utdanningene fra:
• a) Studenter.
• b) Undervisningspersonalet.
• c) Sensorer.
• d) Aktører i yrkesfeltet.

§ 5-1 (3): Systemet skal
inneholde rutiner for å
innhente tilbakemeldinger fra
de ulike gruppene.
§ 5-1 (4): Hvem som er
ansvarlig for gjennomgang og
oppfølging skal fremgå av
systembeskrivelsen, jf. § 5-1
(1). Gjennomgangen danner
grunnlag for eventuell justering
av studieplaner og andre tiltak
for å bedre
utdanningskvaliteten.

Mål og gjennomgang av
utdanningskvaliteten
• (2) Tilbyder skal sette mål for kvaliteten i
utdanningene. Kvantitativ informasjon skal
indikere om målene er nådd.
• (4) For hver utdanning skal tilbyder årlig
gjennomgå utdanningskvaliteten basert på den
informasjonen som fremkommer gjennom
kvalitetssikringssystemet. Tilbyder skal også
vurdere om utdanningene fyller kravene for
godkjenning av fagskoleutdanning i lov og
forskrifter.

§ 5-1 (2): Målene for kvalitet i
utdanningene og de kvantitative
indikatorene som skal vise om målene
er nådd, kan fastsettes i
systembeskrivelsen eller i andre
strategiske dokumenter. Det må fremgå
av systembeskrivelsen hvordan målene
og indikatorene fastsettes.
§ 5-1 (4): Hvem som er ansvarlig for
gjennomgang og oppfølging skal
fremgå av systembeskrivelsen, jf. § 5-1
(1). Gjennomgangen danner grunnlag
for eventuell justering av studieplaner
og andre tiltak for å bedre
utdanningskvaliteten.

Årsrapport
• (5) Ledelsen skal årlig utarbeide en rapport til
styret med en overordnet vurdering av
utdanningskvaliteten i utdanningene.

§ 5-1 (5): Styret er øverste ansvarlig
for kvaliteten i utdanningene, jf. § 3 i
fagskoleloven. Rapporten bør
inneholde eksempler på godt
kvalitetsarbeid ved fagskolen, en
analyse av de kvantitative
indikatorene, en oppsummering av
det som har kommet frem gjennom
evalueringer og andre
tilbakemeldinger, og en vurdering av
hvilke tiltak som bør gjøres for å
sikre og heve kvaliteten. Det skal
videre fremgå hvilke tiltak som er
gjort, og eventuelle tiltak styret skal
ta stilling til. Årsrapporten og hvilke
tiltak som skal iverksettes i det videre
kvalitetsarbeidet, skal være
tilgjengelig for studenter og ansatte.

Fagområdegodkjenning
• (6) For tilbydere som søker godkjenning av
fagområde, må systembeskrivelsen inneholde
rutine for etablering av nye utdanninger, jf. § 4-4
d).
• (7) Tilbyder som søker godkjenning av fagområde
må kunne dokumentere jevnlige dialoger med
samarbeidspartnere, jf. § 4-6, og vise hvordan
informasjonen brukes i den årlige gjennomgangen
av utdanningskvaliteten, jf. § 5-1(4).

§ 5-2.NOKUTs vurdering av
system for kvalitetssikring
• (1) For tilbyder uten tidligere godkjent
fagskoleutdanning, skal NOKUT vurdere
kvalitetssikringssystemets strukturelle
oppbygning. Tre år etter at system for
kvalitetssikring er godkjent, skal NOKUT vurdere
de dokumenter systemet frembringer og de
vurderinger av utdanningskvaliteten som tilbyder
selv gjør.
• (2) For tilbyder som søker om godkjenning av
fagområde skal NOKUT kontrollere tilbyders bruk
av kvalitetssikringssystemet.

§ 5-2 (1): NOKUT vurderer
kvalitetssikringssystemet i
henhold til kravene i § 5-1(1) og
(2) ved søknad om godkjenning.
Tre år etter godkjenning vurderer
NOKUT bruken av
kvalitetssikringssystemet i
henhold til kravene i § 5-1(3), (4)
og (5), jf. § 5-3 (2) i forskrift om
kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning.

