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Oppsummering etter høring om bruk av fellesgrader blant 
FS-institusjonene 

 
Høringen ble sendt ut til alle fs-kontaktene 27. oktober, med svarfrist 13. november. 
Det ble sendt ut en purring før fristen. 
 
Alle FS-institusjonene ble bedt om å svare på undersøkelsen, også de som ikke har 
fellesgrader i sin programportefølje. 39 institusjoner hadde svart da fristen gikk ut. 
Med så mange svar bør vi ha fått en ganske god oversikt over utbredelsen av 
fellesgrader og samarbeidsprogrammer i sektoren.  
I tillegg har det kommet svar fra alle typer læresteder, både private høgskoler, statlige 
høgskoler og universitet. Alle størrelser er godt dekket, fra de minste til de største. 
 
Av dem vi har fått svar fra er det 25 % som ikke har slike samarbeidsprogrammer per 
i dag. En teori er at prosentandelen som ikke har slike samarbeid er større blant de 
som ikke har svart på denne undersøkelsen. Men av mangel på datagrunnlag, blir 
dette bare en spekulasjon. 
 

Hovedfunn: 
 De aller fleste lærestedene har få slike studieprogram, hele 55,2 % har færre enn 3. 

Kun to læresteder befinner seg i den andre enden av skalaen og har flere enn 16 
slike studieprogrammer. 

 Hovedtyngden av samarbeidene er mellom norske læresteder, og da mest mellom 
de statlige høgskolene (43,6 %) 

 Hovedvekten av avtaler om fellesgrader er mellom to partnere (59 %). Dernest er 
det vanligst med tre partnere (41 %). Kun 5,1 % melder om at de har avtaler som 
er en blanding av norske og utenlandske læresteder. 

 De aller fleste avtalene er på masternivå (56,4 %). Dernest er avtaler på 
bachelornivå mest vanlig (33,3 %). 

 12,8 % har avtaler på Phd-nivå, og av disse er 60 % Cotutelleavtaler. 



 Ca. 50 % av de som svarte har 50 studenter eller færre registrerte studenter på slike 
avtaler. Ca. 35 % har mellom 50-150 studenter på slike programmer og det er 
derfor under 15 % som har mer enn 150 studenter på fellesgrader ved egen 
institusjon. Et par institusjoner melder om at de har mange slike studenter ved egen 
institusjon. 

 Over 50 % av institusjonene som har svart melder om at de har ansvaret 
administrasjon og utstedelse av grad. Nesten halvparten er også involvert i 
programmer hvor administrasjon og gradsutstedelse skjer ved et annet norsk 
lærested.  
Verdt å merke er at 23 % er involvert i programmer hvor utenlandsk institusjon 
utsteder vitnemålet samt at nesten 18 % har svart at de er involvert i programmer 
hvor vitnemål utstedes flere steder/studentene får mer enn ett vitnemål. 

 Omtrent den samme fordelingen framkommer når det kommer til hovedansvar for 
administrasjon av opptak. Verdt å merke er at over 15 % har svart at opptaket til 
studieprogram skjer ved flere institusjoner. 

 Nesten 18 % har svart at det er opptak til slike studieprogram via Samordna 
opptak, over 56 % tar opptaket via Søknadsweb/FS og nesten 8 % tar opptak 
utenom opptaksmodulen i FS. 

 Nesten halvparten svarer at de har samarbeid som ikke faller inn UHRs definisjon 
av fellesgrader. 
 

Kort analyse og forslag til videre utredning: 
Utgangspunktet for utredningen har vært at erfaringene viser at samarbeid 
om studieprogram og fellesgrader administreres ulikt rundt om på 
institusjonene samt at omfanget av slike studieprogram innenfor FS-
samarbeidet har vært ukjent. Som en institusjon skriver i undersøkelsen: 
«generelt er fellesgrader/samarbeid om studieprogram utfordrende». 
 
Ut fra svarene synes det som det er mye som institusjonene har til felles. For 
det som er utbredt/felles bør man innenfor FS-samarbeidet kunne greie å 
lage og enes om felles rutiner/funksjonalitet for å håndtere disse 
studieprogrammene, både i FS og mht til rapportering. Dersom det er 
ønskelig, bør det jobbes videre med å få på plass felles løsninger for å 
håndtere dette, eksempelvis utveksling av mer informasjon enn kun avlagte 
resultater mellom lærestedene (jmf. innspill fra UNIS). 
 
Ut fra svarene er det også slik at det meste av samarbeidet skjer mellom 
norske læresteder som bruker FS og hvor det er avklart hvem som tar 
opptaket, administrerer studentene og utsteder vitnemål, hvilket burde gi 
gode muligheter for å lage felles løsninger. 
 
Fra svarene i undersøkelsen ser man også at det finnes en del mer 
kompliserte samarbeidsavtaler med mange aktører, utenlandske aktører, 
utstedelse av flere vitnemål mv. Denne typen avtaler bør det trolig innhentes 
mer detaljert informasjon om, før man kan se på om det skal lages bedre 
funksjonalitet for å administrere dem og om de kan omfattes av felles rutiner. 
 



Det at halvparten svarer at de har samarbeid som ikke faller under UHRs 
definisjon bør også undersøkes nærmere, og om dette har noen 
konsekvenser for hvordan disse programmene kan og bør administreres. 


