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13/19 Innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Saknr
13/19

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/19 Referat fra styremøte 6. februar 2019
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Vedtak
Referatet godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
14/19

15/19 Ny fagskoletilsynsforskrift - første diskusjon
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Saknr
15/19

Forslag til vedtak:
Administrasjonen bes arbeide videre med forslag til ny fagskoletilsynsforskrift i tråd med vedtatt plan
og styrets signaler i møtet.

Vedtak
Administrasjonen bes arbeide videre med forslag til ny fagskoletilsynsforskrift i tråd med vedtatt plan
og styrets signaler i møtet.
Styret konstaterer at det mangler tydelige krav til fagskolenes kunnskapsgrunnlag og yrkesrelevans i
overordnet regelverk (lov og forskrift), og ber styreleder og direktør ta dette opp med departementet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/19 Oppdatering av NOKUTs fullmaktsstruktur i faglige saker
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Saknr
16/19

Forslag til vedtak:
1. Styret skal selv fatte vedtak i følgende faglige saker:
- fastsettelse av forskrifter der NOKUT er gitt myndighet til dette, inkl. utsendelse av disse
forskriftene til alminnelig høring
- godkjenning av kvalitetsarbeidet til institusjoner innen høyere utdanning
- akkreditering av doktorgradsutdanning og institusjoner innen høyere utdanning
- akkreditering av fagområder innen høyere yrkesfaglig utdanning
- akkreditering av fagskole-, bachelorgrads- og mastergradsutdanning når de sakkyndige er
uenige eller konklusjonen er uklar
- tilbaketrekking av akkrediteringen til utdanninger, fagområder og institusjoner etter revidering
av akkrediteringen
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-

pålegg om tilbakebetaling av statstilskudd, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter tilsyn med
private institusjoners bruk av offentlige tilskudd

Direktøren har fullmakt til å fatte vedtak i alle andre faglige saker som ikke er av usedvanlig art og
viktighet og kan delegere denne fullmakten videre.
2. Oppdatert Instruks for administrerende direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
(NOKUT) vedtas.

Vedtak
1. Styret skal selv fatte vedtak i følgende faglige saker:
- fastsettelse av forskrifter der NOKUT er gitt myndighet til dette, inkl. utsendelse av disse
forskriftene til alminnelig høring
- godkjenning av kvalitetsarbeidet til institusjoner innen høyere utdanning
- akkreditering av doktorgradsutdanning og institusjoner innen høyere utdanning
- akkreditering av fagområder innen høyere yrkesfaglig utdanning
- akkreditering av fagskole-, bachelorgrads- og mastergradsutdanning når de sakkyndige er
uenige eller konklusjonen er uklar
- tilbaketrekking av akkrediteringen til utdanninger, fagområder og institusjoner etter
revidering av akkrediteringen
- pålegg om tilbakebetaling av statstilskudd, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter tilsyn med
private institusjoners bruk av offentlige tilskudd
Direktøren har fullmakt til å fatte vedtak i alle andre faglige saker som ikke er av usedvanlig art og
viktighet og kan delegere denne fullmakten videre.
2. Oppdatert Instruks for administrerende direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
(NOKUT) vedtas.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/19 Astrologiskolen Herkules AS - Akkreditering av
fagskoleutdanningene Grunnstudiet i astrologi, Profesjonsstudiet i
Esoterisk Astrologi del I og del II
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Forslag til vedtak:
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Saknr
17/19

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)

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 § 51 (1)
Styret forutsetter at Astrologiskolen Herkules AS tar hensyn til de sakkyndiges råd i saken.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/19 Fullmaktsaker
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Forslag til vedtak:
Saken tas til etterretning.
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Saknr
18/19

Vedtak
Saken tas til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/19 Orienteringer
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Saknr
19/19

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Det ble skriftlig orientert om:
 Prosess for forslag til justerte kriterier av generell godkjenning av utenlandsk høyere
utdanning.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/19 Styrets kalender
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Punkter fra styrets kalender som ble diskutert:
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Saknr
20/19






Styreleder minnet om at det er ønskelig at alle styremedlemmer som kan, deltar på
etatsstyringsmøtet 26. april, dagen etter neste styremøte.
Styremøtet i juni går kun over én dag, 12. juni.
Det legges opp til at styret møter viktige eksterne interessenter i forbindelse med
strategiprosessen på styremøtet 12. september.
Administrasjonen arbeider med et opplegg for studieturen i oktober fram mot neste styremøte.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/19 Eventuelt
Behandlet av
1 Styret i NOKUT

Møtedato
05.03.2019

Saknr
21/19

Møtedato
05.03.2019

Saknr
22/19

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/19 Styrets minutter
Behandlet av
1 Styret i NOKUT
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Forslag til vedtak:
Saken diskuteres.

Vedtak
Saken diskuteres.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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