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Vedtak om godkjenning av fagskoletilbudet Fagtekniker - Hydraulikk (2 år på deltid, 
tilsvarende 3/4 år på heltid, fjernundervisning) fra NKI Fjernundervisning AS 

NKI Fjernundervisning AS søkte i brev av 15.11.2005 NOKUT om godkjenning av 
utdanningstilbudet Fagsertifikat. Etter samtaler mellom tilbyder og NOKUT angående 
navnet på utdanningen, er navnet endret til Fagtekniker - Hydraulikk. Søknaden er nå 
ferdig behandlet. 
 
I reglement og styringsordning er det ikke funnet noe som er til hinder for godkjenning.  
 
NOKUT har fattet vedtak om godkjenning basert på de sakkyndiges rapport, tilbyders 
kommentarer og tilleggsvurdering fra de sakkyndige, og tilleggsinformasjon om endringer 
i utdanningstilbudet av 28.08.2008.  
 
Vedtak 

NOKUT anser de faglige kravene for godkjenning av utdanningstilbudet Fagtekniker - 
Hydraulikk, 2-årig fjernundervisningstilbud på deltid (tilsvarende 3/4 år på heltid) ved 
NKI Fjernundervisning som oppfylt. Vedtaket er fattet med hjemmel i: 

o Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56. 
o Kunnskapsdepartementets forskrift om godkjenning etter lov om 

fagskoleutdanning av 10.11.2003 nr. 1343. 
o NOKUTs kriterier for sakkyndig vurdering av fagskoleutdanning av 4. mai 2004. 

 
Vedtaket gjelder utdanningstilbudet slik det fremgår i søknaden av 15.11.2005, 
søkers kommentarer til sakkyndig rapport av 14.05.2008, samt tilleggsopplysninger 
av 28.08.2008. Godkjenningen gjelder fjernundervisningstilbud med innlagt 
stedbasert undervisning på KRM, Geilo.  

 
NOKUT gjør oppmerksom på følgende bestemmelse i forskrift om godkjenning etter 
lov om fagskoleutdanning: ”Tildelt godkjenning gjelder slik det fremgår av NOKUTs 
godkjenningsbrev. Et tilbud som er godkjent som heltids- eller deltidsstudium, kan 
tilbys på deltid eller heltid samme sted, og etter samme undervisningsmodell, forutsatt 
at tilbudet ellers er i samsvar med godkjenningen.” 
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Godkjenningen er gyldig fra vedtaksdato og gjelder utdanningstilbudet slik det er 
vurdert av de sakkyndige. Dersom det foretas endringer som gjør at 
utdanningstilbudet avviker vesentlig fra det som er godkjent, må tilbyder søke om ny 
godkjenning av utdanningstilbudet.  
 
NOKUT forventer at NKI Fjernundervisning følger opp de sakkyndiges merknader og 
anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av utdanningstilbudet. 
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