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Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved
NMBU - informasjon om videre prosess
Vi viser til tidligere korrespondanse i saken og til møtet fredag 18. desember 2015. NOKUT takker for et
konstruktivt møte. På møtet tok NOKUT opp noen punkter som vi ønsket utdypende informasjon om. Dette
gjaldt i første omgang opptakskrav, utdanningsplan og valg av studiemodell. NOKUT fortsetter
revideringsprosessen, og ber NMBU om å sende en ny egenrapport senest fredag 10. juni. Egenrapporten må
være skrevet i henhold til NOKUTs retningslinjer/mal for egenrapport. Rapporten må omfatte hele
mastergradsstudiet og omhandle hele prosessen fra og med opptak til og med fullføring av studiet. NOKUT tar
sikte på institusjonsbesøk i september 2016.
Opptakskrav og utdanningsplan
Forskrift om krav til mastergrad § 5 regulerer opptakskravet til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120
studiepoeng. Forskriften gir ikke adgang til å kreve at studenter må ha fullført deler av mastergradsstudiet før de
blir tatt opp til studiet. Studenter som ønsker det kan ta enkeltemner uten å være tatt opp på studiet, og deretter
søke opptak på studiet og innpass av tidligere avlagte studiepoeng. I egenrapporten som skal sendes til NOKUT
må det legges ved et eksempel på utdanningsplan, jf lov om universiteter og høyskoler § 4-2.
Studiemodell
I forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning kapittel 4 reguleres
institusjonenes adgang til å gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre institusjoner. Nedenfor følger
noen eksempler på studiemodeller som kan ivareta at et studium som gis i samarbeid med andre ikke er i strid
med gjeldende regelverk:
1. Tilby en fellesgrad med en eller flere av de andre høyere utdanningsinstitusjonene som tilbyr emner
som er en del av studiet.
2. Én institusjon tilbyr alle emnene i studiet. Det er mulig å benytte undervisningspersonell fra andre
høyere utdanningsinstitusjoner så fremt fagmiljøet for studiet totalt sett følger krav i
studietilsynsforskriften § 7-3. Studentene kan velge om de vil ta emnene ved denne ene institusjonen
eller om de vil ta emner ved andre høyere utdanningsinstitusjoner og søke om innpassing av disse
emnene i studiet.
Dette er ikke en uttømmende liste over muligheter. Det er anledning til å ta kontakt med NOKUT om dere
skulle ha spørsmål. Vi ber om at det i egenrapporten redegjøres for valg av studiemodell.
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Andre kommentarer og endringsforslag knyttet til egenrapporten
Vi ber dere om en grundig beskrivelse av alle delene av studiet. Vi ber dere også om å se igjennom punktene i
NOKUTs veiledning til utfylling av egenrapport og sjekke spesielt at del 2.4 Arbeids -og undervisningsformer
og del 2.5 Eksamens- og vurderingsordninger er beskrevet og begrunnet i tråd med det som står i veiledningen.
Vi ber dere også legge ved mal for vitnemål og Diploma Supplement (DS) og signerte relevante
utvekslingsavtaler.
Videre prosess
NMBU sender revidert egenrapport senest fredag 10. juni. Denne sendes til postmotak@nokut.no med kopi til
magnus.strand.hauge@nokut.no. NOKUT vil om kort tid ta kontakt med deres kontaktperson for å avklare dato
for institusjonsbesøk i september.
Med hilsen

Hege Brodahl
seksjonssjef

Magnus Strand Hauge
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert.
Kopi til: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) v/Jørn Kongsten Brevik

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Postmottak@nokut.no
28. april 2016 16:05
Postmottak
Dokument 16/00141-1 Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU - informasjon om videre prosess sendt fra Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen (NOKUT)
16_00141-1Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU - informasjon om videre prosess.pdf

Til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU )
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.
Med hilsen/Yours sincerely
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)/ The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)
Postboks 578
N 1327 Lysaker
Telefon/Telephone +47 21 02 18 00
E-post/E-mail: Postmottak@nokut.no
Nett/Web: http://www.nokut.no/ eller/or http://www.nokut.no/en/
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Nasjonalt organ for kvalitet I utdanningen
(NOKUT).
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please delete this e-mail and notify the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT), Norway, immediately.

