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Bachelor i økonomi og administrasjon fra akkrediterte norske høyskoler

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) er et råd under Universitets-
og høgskolerådet. NRØA har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og
forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning. I Rådet sitter representanter fra alle
utdanningsinstitusjonene som gir utdanning innenfor fagområdet.

NRØA har blitt gjort oppmerksom på at enkelte bachelorkandidater fra norske høyskoler har
fått avslag på sine søknader til masterstudier i utlandet fordi de ikke anses å inneha en
akademisk bachelorgrad med forskningsbasert undervisning. Dette brevet er ment å klargjøre
det norske utdanningssystemet, slik at norske kandidater får en mest mulig rettferdig
behandling når de søker seg til studier i andre land.

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 er en felles lov for norske
universiteter og akkrediterte høyskoler. I henhold til loven skal institusjonene tilby høyere
utdanning basert på det fremste innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap
(altså forskningsbasert utdanning). Institusjonene under loven skal utføre forskning og faglig
utviklingsarbeid, de skal bidra til å spre og formidle resultater fra forskning, samt bidra til
innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

I Norge skjelnes det således ikke mellom bachelorutdanningene ved universiteter og
høyskoler, og all høyere utdanning skal være forskningsbasert.

For bachelor i økonomi og administrasjon foreligger det en nasjonal studieplan som er vedtatt
av NRØA og som alle institusjonene som gir denne graden skal følge. Alle kandidater med en
slik grad fra en norsk høyere utdanningsinstitusjon er å anse som kvalifiserte til å søke om
opptak til masterstudier i økonomi og administrasjon ved alle norske universiteter og
høyskoler. Karakterene vil avgjøre om søkeren tas opp eller ikke.

Med vennlig hilsen

7 - /
,--)

/r- • ..,,,_,(1

/(1r't

Iver13-r en

i / 7- 7 _ ,...-,. ,

Mona Majgaard

/ ,./

leder i NRØA sekretær i NRØA




