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Høringssvar - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av li. juli 2014 med forslag om endringer iforskrift om

opptak til høyere utdanning. Høringen er blitt videreformidlet til fakultetene og
Studentparlamentet, og Universitetet i Oslo har kommentarer til høringen jf. nedenfor.

Viser i denne forbindelse også til departementets brev av 18. juni 2014, der institusjonene gis
mulighet til å søke om forsøk med spesielle opptakskrav til sine studier. Universitetet i Oslo
kommer til å melde tilbake om forsøksordningen i et eget brev til departementet.

Vedrørende § 2-2 Utenlandsk utdanning
Departementet foreslår å innføre en ny avsluttende prøve i norsk (norskprøven), som med
minimum B2-nivå i alle delferdigheter vil være et av alternativene til å dokumentere
norskkunnskaper for søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet (utenom Norden). Bestått prøve på
B2-nivå er vurdert å tilsvare karakteren 2 i norsk videregående opplæring.

Dette innebærer at norskprøven ikke kan benyttes for opptak til studier med karakterkrav i norsk.
Søkere til høyere utdanning med bestått prøve kan heller ikke forbedre resultatet sitt ved å avlegge
norskprøven på nytt, dersom de skulle ønske å oppnå en bedre poengsum ved søknad om opptak
til høyere utdanning. Universitetet i Oslo påpeker viktigheten av at personer som avlegger
norskprøven for å bli kvalifisert for høyere utdanning får god informasjon om ovennevnte forhold.
I tillegg er det viktig at det på dokumentasjonen for norskprøven går klart fram hvilket nivå (B2)
søkeren har oppnådd, når denne skal benyttes i forbindelse med søknad om opptak.

Universitetet i Oslo mener videre at det er sterkt ønskelig at det stilles krav om dokumentasjon på
både skriftlige og muntlige ferdigheter for søkere til høyere utdanning på grunnlag av bestått
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norskprøve B2-nivå. Dette fordi gode kunnskaper i både skriftlig og muntlig norsk gir søkere best

mulige forutsetninger for å kunne gjennomføre studier innen høyere utdanning.

Universitetet i Oslo foreslår følgende tekst i § 2-2 Utenlandsk utdanning, nytt femte punkt andre

ledd: «Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter i alle delferdigheter på

minimumsnivå B2 slik det defineres i Det felles europeiske rammeverket for språk: Læring,

undervisning, vurdering.»

Vedrørende § 3-1 Realkompetanse
Universitetet i Oslo har ingen innspill til endringsforslaget.

Vedrørende § 3-6 Unntak fra krav om generell studiekompetanse for opptak til
enkelte kunstfag
Universitetet i Oslo har ingen innspill til endringsforslaget.

Vedrørende § 4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag
Universitetet i Oslo støtter endringen i første ledd som innebærer at 5-årig integrert

lærerutdanning endres til 5-årig lektorutdanning.

Vedrørende § 7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

Departementet foreslår å presisere i forskriften at også søkere fra yrkesfaglig utdanningsprogram i

videregående opplæring som fyller alderskravet, må ha fullført den yrkesfaglige opplæringen sin på

normert tid for å kunne bli vurdert i kvote for førstegangsvitnemål. Universitetet i Oslo støtter

endringsforslaget og ser det som positivt at klargjøringen bidrar til å sikre likebehandling av søkere

fra de ulike programområdene innen videregående opplæring.

Vedrørende § 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående

opplæring
Universitetet i Oslo støtter endringen til § 7-8 som vi anser å være til gunst for søkerne.

Endringsforslaget betinger imidlertid at oversikten på Samordna opptak sine nettsider over fag fra

Fransk baccalaurat og International Baccalaureate som gir grunnlag for tildeling av

realfagspoeng/språkpoeng, til enhver tid er oppdatert. Dette for å sikre søkerne en korrekt

poengberegning og likebehandling.
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Det er i høringsbrevet foreslått at endringene iverksettes fra og med opptaket til studieåret
2015/ 2016. Universitetet i Oslo har ingen innvendinger til iverksettelsestidspunktet.
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