
Delegasjonsmatrise ved akkreditering og etablering av nye studietilbud og 

endring av eksisterende studietilbud 

Tabell 1 og 2: Versjon 2, godkjent av styret 15.06.18 i S-sak 32/18   
 

 

 
I henhold til UH-loven § 3-3(3), fastsetter styret «studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder 

bestemmelser om obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer». I 
studietilsynsforskriften, kapittel 2, defineres kravene for akkreditering av studier, gjennom bl.a. 
forutsetninger for akkreditering (§ 2-1), krav til studietilbudet (§ 2-2) og krav til fagmiljø (§§2-3 og 2-4).  
 
USN har selvakkrediteringsmyndighet, og styret er ansvarlig for at studiene er i tråd med gjeldende 

regelverk før studiene akkrediteres.  
 
Tabellene nedenfor viser styrets delegasjon av myndighet for akkreditering av studietilbud og myndighet 
til å vedta vesentlige endringer i studie- og emneplaner (jf. S-sak 32/18). Myndigheten kan ikke 
videredelegeres.  
 
Tabell 1 Delegert myndighet for akkreditering av studietilbud i USN. 

Nivå/fase Utredningstillatelse (1) Utvikling 

(2) 

Akkreditering (3) Etablering 

(4)  
Igangsetting 

(5) ** 
Søknad om 

utrednings-

tillatelse 

Utrednings-
tillatelse 
avgjøres  

Utvikling 
av nytt 
studie-
tilbud 
/arbeid 
med 
søknad 

Godkjenning av 
studie- og 
emneplaner  

Akkreditering 

av 

studietilbud 

Søknad 

om 

etablering 
av studie-
tilbudet 

Årlig vedtak 

om studie- 

porteføljen 

Studietilbud 

tom. 59 
* 

Dekan 

selv*** 
 

Viserektor 
utdanning 
selv 

Fakultet Viserektor 
utdanning selv 

Viserektor 
utdanning 
selv 

Viserektor 

utdanning 
selv 

Dekan selv 

Studietilbud 
på 60 stp.  

Dekan selv Viserektor 
utdanning 
selv 

Fakultet Utvalg for 
utdanningskvalitet 

Viserektor 
utdanning 
selv 

Viserektor 
utdanning 
selv 

Styret selv 

Studietilbud 
f.o.m. 61 
stp.  

Dekan selv Styret selv Fakultet Utvalg for 
utdanningskvalitet 

Styret selv Styret selv Styret selv 

Tabell 1 Delegasjonsmatrise for akkreditering, etablering og igangsetting av studietilbud 

 

* Gjelder også etablering av enkeltemner som lyses ut for opptak. 

** Studier finansiert ved egenbetaling som er akkreditert og etablert, kan igangsettes av dekanen selv. 

*** For studietilbud på inntil 30stp sendes søknad om utredningstillatelse og søknad om akkreditering 
samlet. 

 

Tabell 2 Myndighet til å vedta vesentlige endringer i studie- og emneplaner for eksisterende studietilbud 

Nivå/omfang Mindre endringer Vesentlige endringer 

Studietilbud tom. 59 stp.  Dekan selv Viserektor utdanning 
selv 

Studietilbud fom. 60 stp.  Dekan selv Utvalg for 
utdanningskvalitet 

 


