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Søknad om akkreditering av 
fagskoleutdanning

Om fagskolen

Kontaktperson

Fornavn
Fornavn

Etternavn
Etternavn

Telefonnummer
+47 12345678

E-post
Fornavn.Etternavn@epost.no

Bekreftelse fra fagskolens styre

Bekreftelse fra fagskolens styre
Vedlegg Bekreftelse Styre

Tidligere akkreditering

Tidligere akkreditering
Ja/Nei

Hvis nei: Studieplan
Vedlegg Studieplan

Hvis nei: Utdanningens administrasjon og infrastruktur 
Vedlegg Adimistrasjon og Infrastuktur
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Utdanningens navn og samarbeid med næringslivet

Navn
Utdanningens navn

Utdanningskategori i FKF
Foreslå hvilken utdanningskategori utdanningen tilhører i FKF

Utdanningstype i FKF
Foreslå hvilken utdanningstype utdanningen tilhører i FKF

Beskrivelse av utdanningen og utdanningens kunnskapsgrunnlag
Maks 2500 tegn

Utdanningsform
Stedsbasert / Nettbasert / Nettbasert med samlinger

Studiesteder
Navn på studiested(er)

Samarbeid med aktører i arbeidslivet

Beskrivelse av samarbeid med aktører i næringslivet
Maks 2500 tegn

Beskrivelse av planer om framtidig samarbeid
Maks 2500 tegn

Har dere søkt om tildelingsmidler fra Kunnskapsdepartementet, eller HK-dir i 
forbindelse med søknaden?
Ja/Nei

Dispensasjon
Maks 2500 tegn

Læringsutbytte, faginnhold og struktur

Utdanningens læringsutbytte
Maks 3500 tegn

Utdanningens faginnhold og struktur 
Vedlegg Mal Faginnhold og struktur
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Omfang, nivå, og internasjonale krav og standarder

Studiepoeng og nivå

Antall studiepoeng
Oppgi antall studiepoeng

Oppgi utdanningens nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
(NKR)
Nivå 5.1/Nivå 5.2

Standarder, konvensjoner og avtaler

Foreligger det nasjonale og/eller internasjonale standarder, konvensjoner eller avtaler 
som er førende for utdanningen?
Ja/Nei

Hvis ja: Oppgi hvilken standard, konvensjon eller avtale som er førende for utdanningen 
Maks 2500 tegn

Hvis ja: Oppgi hvilket offentlig organ som forvalter standarden, konvensjonen eller 
avtalen Maks 2500 tegn

Hvis ja: Last opp eventuelt godkjenningsbrev fra det offentlige organet som forvalter 
standarden, konvensjonen eller avtalen
Vedlegg Eventuelt Godkjenningsbrev 1
Vedlegg Eventuelt Godkjenningsbrev 2
Vedlegg Eventuelt Godkjenningsbrev X

Opptakskrav

Utdanningens opptakskrav

Beskrivelse av utdanningens opptakskrav
Maks 3500 tegn

Er opptakskravet til utdanningen formulert uten krav til bestemte utdanningsprogram, 
annen fagskoleutdanning eller spesielle opptakskrav?
Ja/Nei

Hvis ja: Begrunn hvorfor utdanningen ligger på nivå over videregående opplæring
Maks 3500 tegn
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Politiattest og skikkethet

Politiattest

Krever dere politiattest for opptak til utdanningen?
Ja/Nei

Hvis ja: Hvilken bestemmelse i sektorregelverket som gir dere hjemmel til å innhente 
politiattest for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning / En 
begrunnelse for hvorfor dere mener studenter ved utdanningen kan komme i kontakt 
med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier
Maks 3500 tegn

Skikkethetsvurdering

Vurderer dere om studentene ved utdanningen er skikket for yrket?
Ja/Nei

Hvis ja: Oppgi hvorfor og begrunn dette ut fra bestemmelsene i fagskoleforskriften § 26
Maks 3500 tegn
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Fagmiljøets kompetanse

Fagmiljøet som er tilknyttet utdanningen

Fyll ut fagskolens spesifikasjon av kravene til fagmiljøet ved utdanningen
Vedlegg Mal Kravspesifikasjon Fagmiljø

Last opp oversikt over fagmiljøet
Vedlegg Mal Oversikt over Fagmiljø

Tilleggsopplysninger om kompetansekrav (frivillig)
Frivillig. Maks 2500 tegn

Den utdanningsfaglig ansvarlige

Informasjon om det utdanningsfaglig ansvarlige
Maks 2500 tegn

Oppgi eventuelle andre utdanninger den utdanningsfaglig ansvarlige har ansvar for. 
Anslå hvor stor stillingsressurs den utdanningsfaglig ansvarlige vil ha for 
oppfølgingen av utdanningen
Maks 2500 tegn

Den faglig ansvarlige

Oppgi navnet på den faglig ansvarlige og beskriv kompetansen som er relevant for 
utdanningens innhold og egenart
Maks 2500 tegn

Oppgi den faglig ansvarliges stillingsprosent ved fagskolen
Oppgi stillingsprosent

Oppgi eventuelle andre utdanninger den faglige ansvarlige har ansvar for. Anslå hvor 
stor stillingsressurs den faglige ansvarlige vil ha for oppfølgingen av utdanningen 
Maks 2500 tegn

Eksterne praksisveiledere

Inneholder utdanningen praksis
Ja/Nei

Hvis ja: Oppgi kravene dere stiller til eksterne praksisveilederes kompetanse
Maks 3500 tegn
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Sensorer

Oppgi kravene dere stiller til sensorenes kompetanse
Maks 2500 tegn

Fagmiljøets størrelse

Oppgi antall ansatte som vil bidra til læringsaktiviteter når utdanningen er i full drift 
Oppgi antall

Oppgi antall årsverk som disse ansatte bidrar med inn i denne utdanningen når 
utdanningen er i full drift
Oppgi antall

Oppgi antall av disse årsverkene som utgjøres av fast ansatte
Oppgi antall

Oppgi antall heltidsekvivalenter av studenter som vil være i utdanning samtidig når 
utdanningen er i full drift
Oppgi antall

Oppgi eventuell tilleggsinformasjon som tydeliggjør at fagmiljøets størrelse står iforhold 
til antallet studenter og utdanningens innhold og egenart
Frivillig. Maks 2500 tegn

Andre opplysninger

Kommentar (frivillig)
Maks 2500 tegn

Tilleggsdokumentasjon (frivillig)
Vedlegg Frivillig Tilleggsdokumentasjon 1
Kommentar til tilleggsdokumentasjon 1. Maks 1000 tegn
Vedlegg Frivillig Tilleggsdokumentasjon 2
Kommentar til tilleggsdokumentasjon 2. Maks 1000 tegn
Vedlegg Frivillig Tilleggsdokumentasjon X
Kommentar til tilleggsdokumentasjon X. Maks 1000 tegn




