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Oppfølging av likestillingsaspektet i Forskrift om kvalitet i høyere
utdanning
Kunnskapsdepartementet besluttet våren 2010 å videreføre ordningen med en komit (Kifkomiteen) som skal bidra til en bedre kjønnsbalanse i forskningen. Departementet har endret
komiteens navn fra KomM for integreringstiltak —kvinner i forskning til KomM for
kjønnsbalanse i forskning. Komiteens sekretariat er lagt til Universitets- og høgskolerådet
(UHR). Vi gjør oppmerksom på at tidligere korrespondanse har hatt UHRs logo. Informasjon
om Kif-komiteens arbeid finnes på vårt nettsted: htt ://www.kifinfo.no
Vi henviser til tidligere dialog og korrespondanse fra Kif-komiteen til NOKUT (10.12.09) der vi
argumenterer for å innarbeide likestilling i forskriften for NOKUTs arbeid. Komiteen har også
fremmet sine synspunkter overfor Kunnskapsdepartementet. Komiteen konstaterer at
Kunnskapsdepartementet har innarbeidet likestilling i merknadene til Forskrift om kvalitet i
høyere utdanning, som ble vedtatt i februar i år, der likestilling anses som en del av
utdanningskvaliteten:

Kvalitetssikringssystemetskal omfatte alle forhold som har betydning for utdanningskvalitet
og studentenes kvalifikasjoner etter endt utdanning. I dette inngår blant annet rutiner for
studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og institusjonens oppfølging av
evalueringer, læringsutbytte, dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, om
institusjonene følger krav til likestilling og universell utforming, samt rutiner for kvalitetssikring
av nye studier.
Komiteen er svært tilfredse med at likestillingsaspektet ble innarbeidet, og er nå interessert i
å vite hvordan NOKUT vil gå fram for å påse at institusjonene følger krav om likestilling.
Komiteen ønsker å fortsette dialogen med NOKUT i form av et møte i begynnelsen av 2011
der dette diskuteres, og ber NOKUT komme med forslag til dato.
Ved eventuelle spørsmål eller kommentarer kan Kif-komiteens sekretariat ved Linda Rustad
kontaktes på linda.rustad uhr.no
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