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UH-loven, forvaltningsloven og offentleglova 
Universitets- og høyskoleloven (lovdata.no) 
Forvaltningsloven (lovdata.no)  

Forskrift til forvaltningsloven (lovdata.no) 
Forskrift om elektronisk kommunikasjon 

med og i forvaltningen (lovdata.no) 
Offentleglova (lovdata.no)  

Forskrift til offentleglova (lovdata.no) 
Rettleiar til offentleglova (regjeringen.no) 

 

Opptak 
Forskrift om opptak til høgre utdanning (lovdata.no) 

Studier og eksamener 
Forskrift om grader og yrkesutdanninger m.m. (lovdata.no) 
Forskrift om godskriving av høyere utdanning (lovdata.no) 
Forskrift om krav til mastergrad (lovdata.no) 
Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (lovdata.no) 
Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker (lovdata.no) 
Forskrift om målform i eksamensoppgåver (lovdata.no) 
Rundskriv om behandling av klagesaker ved uh-institusjoner 
(regjeringen.no) 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (regjeringen.no) 

Kvalitetssikring 
KDs forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling (lovdata.no) 
KDs rundskriv til studiekvalitetsforskriften (regjeringen.no) 
NOKUTs studietilsynsforskrift (lovdata.no) 
 

Lærerutdanning 
Forskrift om rammeplan for lektorutdanning trinn 8-13 (lovdata.no) 
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning -2015 (lovdata.no) 
Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning - 2005 (ovdata.no) 
Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdannin - 2003 (regjeringen.no) 
 

Internasjonale avtaler 
Nordiske avtaler om utdanning og 
forskning (norden.org) 
Lisboa-konvensjonen (regjeringen.no) 

Helsepersonelloven 
Helsepersonelloven (lovdata.no) 

Skikkethetsvurdering 
Forskrift om hvilke utdanninger som skal omfattes (lovdata.no) 
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (lovdata.no) 
KDs rundskriv til forskriften (lovdata.no) 

Nasjonale regelverk 
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http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1456.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-20040625-0988.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-20040625-0988.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-20040625-0988.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20060519-016.html
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/jd-20081017-1119.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2010/rettleiar-til-offenntleglova.html?id=590165
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051216-1574.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051216-1574.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060410-0412.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051201-1392.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051215-1506.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051010-1192.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-07-07-4148
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-07-07-4148
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-005-06/id109587/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-005-06/id109587/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-005-06/id109587/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-005-06/id109587/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk/id601327/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rundskriv-f-08-10-oppdatert-15032011/id635917/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-288
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051213-1454.html
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/pla/2006/0002/ddd/pdfv/175796-2rammeplan_2003_ppu.pdf
http://www.norden.org/no/om-samarbejdet-1/nordiske-avtaler/avtaler/utdanning-og-forskning
http://www.norden.org/no/om-samarbejdet-1/nordiske-avtaler/avtaler/utdanning-og-forskning
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Vedlegg/UH/Lisboakonvensjonen/F-4260_web.pdf
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051007-1109.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060630-0859.html
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/rus/2006/0014/ddd/pdfv/286757-rundskriv_f14-06_jga_brev_og_vedlegg.pdf
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Regelverket for utdanning og studenter  
 
• Varsomme med å gripe inn i den faglige virksomheten  
• Mest fokus på forvaltning og på å sikre studentenes 

rettigheter  
  
    Svært ofte er handlingsrommet større enn man tror  
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Problemstillinger 

• Hva kan vi gjøre sammen/felles, hva må være ulikt?  
• Hva henger sammen med fagenes egenart, hva kan 

harmoniseres?  
• Mye kan bli bedre i én variant enn i åtte varianter  

– Enklere informasjon til studentene 
– Lettere å dele kompetanse og erfaringer på tvers  
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