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Høgskolen i Akershus - Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere 
utdanning 
 
Høgskolen i Akershus (HiAk) viser til brev av 24.06.09 fra Kunnskapsdepartementet om 
forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. 
 
Forslag til endringer i forskrift og høringsbrev av 24.06.09 ble sendt ut til aktuelle 
fagavdelinger og seksjoner. Vi mottok to høringsuttalelser. 
 
HiAk støtter alle forslagene til endringer og presiseringer av eksisterende forskrift. 
Høgskolen er særlig glade for at § 7-5 formaliserer omregningstabeller for søkere med 
utenlandsk utdanning og at ansvaret legges til Samordna opptak (SO). 
 
I anledning denne høringsrunden, ønsker HiAk å peke på de store utslagene som har oppstått 
i kjølvannet av de nye kvoteendringene, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-2 
tredje ledd. Det følger av bestemmelsen at: ”50 % av studieplassene skal tilbys søkere i 
kvote for førstegangsvitnemål”. Endringen fra 40 % i primærkvoten til 50 % i 
førstegangsvitnemålskvoten har ved HiAk gitt svært store utslag i poenggrensene.  
 
På sykepleierutdanning er det nesten 15 poeng mellom poenggrensene i de to kvotene og på 
en så populær utdanning som samfunnsernæring er det ca 10 poengs forskjell. Meldingen til 
mange elever i videregående skole vil da være at det viktigste er å fullføre på normert tid (og 
dermed være i riktig kvote), men at det er mindre viktig å gjøre det bra, da de fleste uansett 
kommer inn. Det var neppe intensjonen bak endringen.  
 
Endringen av § 7-2 tredje ledd har spesielt konsekvenser for Avdeling for 
produktdesign.  
 
Avdeling for produktdesign opplever at denne kvoteordningen (§ 7-2) og medfølgende 
praksis ikke er i samsvar med avdelingens opptaksprosedyrer ved bachelorstudiet i 
produktdesign. Produktdesignutdanningen følger opptaksforskriftens § 4-10, Spesielle 
opptakskrav til diverse fag, som fastsetter at opptakskravet (i tillegg til generell 
studiekompetanse) er bestått opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt ved institusjonen. 
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Disse reglene er beskrevet i avdelingens studieplan for bachelor i produktdesign og i egne 
retningslinjer for opptaksprøve til treårig utdanning i produktdesign ved Høgskolen i 
Akershus: 
 

”Opptakskomité for bachelorutdanning i produktdesign har som sin hovedoppgave å 
vurdere og rangere søkerne på bakgrunn av innlevert opptaksprøve. 
Opptakskomiteen skal avgjøre hvilke søkere som er kvalifisert og rangere alle 
kvalifiserte søkere mht. opptak til studiet.” 
 

Opptak på grunnlag av opptaksprøve er dypt forankret i bachelorstudiet i produktdesign og 
har blitt praktisert ved avdelingen siden 1992, dvs. allerede to år før etableringen av 
Høgskolen i Akershus. 
Kvoteordningen beskrevet i forskriftens § 7-2 tredje ledd kan komme i konflikt med denne 
faglige vurderingen og rangeringen av søkerne ved opptak. Er dette tilfelle, fører krav til  
50 % kvote for førstegangsvitnemål til at enkelte faglig kvalifiserte søkere ikke tilbys 
studieplass. 
 

Ved årets opptak opplevde Avdeling for produktdesign at studenter som ble tatt opp på 
bachelor i produktdesign ikke fikk studieplass på grunnlag av kvalifikasjoner, slik 
intensjonen er med en opptaksprøve: Fire kvalifiserte søkere fra avdelingens rangerte 
venteliste ble forbigått av søkere med lavere rangering. Blant søkerne med lavere rangering 
var søker på siste ventelisteplass. Ingen av de fire ovennevnte søkerne fikk tilbud om 
studieplass på grunn av kvoteordningen. 

Konsekvenser for årets opptak 

For Avdeling for produktdesign er det ønskelig at opptak til bachelorstudiet hjemles i FOR 
2007-01-31 nr. 173: Forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-14, første ledd, andre 
alternativ: ”Søkere til studier som etter § 4-4, § 4-9 og § 4-10 har opptaksprøve som spesielt 
opptakskrav kan rangeres på en av følgende måter: (…) - På grunnlag av opptaksprøve 
alene.”  
 

HiAk på vegne av Avdeling for produktdesign kommer derfor til å søke 
Kunnskapsdepartementet om unntak fra krav om 50 % kvote for førstegangsvitnemål for sitt 
3-årige bachelorstudium i produktdesign. Søknad om unntak vil hjemles i Forskrift om 
opptak til høyere utdanning (FOR 2007-01-31 nr. 173) § 7-2 femte ledd. Slik vil avdelingen 
sikre en fremtidig rettferdig behandling av søkerne og en produktdesignutdanning som 
holder høy faglig kvalitet til enhver tid.  

Konklusjon 

Avdeling for produktdesign vil for øvrig ta opp saken i Profesjonsråd for designutdanning på 
universitets- og høgskolenivå. 
 
HiAk ber derfor departementet vurdere om en 50/50 inndeling er den mest hensiktsmessige 
kvoteinndelingen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
 
Olgunn Ransedokken (e.g) 
Studie- og forskningsdirektør 

 
Sigrun Berge 
Studiesjef 
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Kopi: Seksjon for internasjonalt arbeid v/ Kristin Bugge 
          Seksjon for informasjon, markedsføring og opptak v/ Martin Halvorsen 
          Avdeling for helse, ernæring og ledelse, her 
          Avdeling for produktdesign, her 
          Avdeling for atferdsvitenskap, her 
          Avdeling for yrkesfaglærerutdanning, her 
 
Vedlegg: Retningslinjer for opptaksprøve til treårig utdanning i produktdesign ved 
               Høgskolen i Akershus 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 



Utfyllende bestemmelser - retningslinjer og arbeidsoppgaver for 
opptakskomiteene ved Høgskolen i Akershus 
 
 
Opptakskomiteenes rolle i forbindelse med opptak av studenter er hjemlet i § 9 i forskift om 
opptak til studier ved Høgskolen i Akershus. Opptakskomiteene ved Høgskolen i Akershus 
oppnevnes av rektor etter innstilling fra dekan og fungerer i ett år.  
 
Disse retningslinjene skal peke på opptakskomiteenes arbeidsoppgaver, avklare 
opptakskomiteenes ansvarsområde, og på denne måten være en rettesnor for komiteens 
arbeid, og skal dekke saksområder som ikke allerede dekkes av forskift om opptak til studier 
ved Høgskolen i Akershus. 
 
Generelle retningslinjer: 
 

• Opptakskomiteene har møter etter behov og møtene innkalles normalt av opptaksleder. 
• Opptaksleder er komiteens sekretær. 
• Ved ferieavvikling og annet fravær kan opptakskomiteen kontaktes telefonisk for 

avklaringer. 
• Opptakskomiteens vurderinger skaper presedens for opptakskontorets saksbehandling 

inntil det foretas nye vurderinger.  
 
 
Annet: 
 
Opptakskomité for bachelorutdanning i produktdesign 
 
Opptakskomité for bachelorutdanning i produktdesign har som sin hovedoppgave å vurdere 
og rangere søkerne på bakgrunn av innlevert opptaksprøve. Opptakskomiteen skal avgjøre 
hvilke søkere som er kvalifisert og rangere alle kvalifiserte søkere mht. opptak til studiet. 
 
 
Opptakskomité for praktisk-pedagogisk utdanning 
 
Opptakskomité for praktisk-pedagogisk utdanning har som sin hovedoppgave å vurdere 
søkere som ikke fyller formelle opptakskrav. Opptakskomiteen skal, på bakgrunn av innsendt 
dokumentasjon, vurdere om søker er kvalifisert for opptak eller ikke. Hvis søker ikke er 
kvalifisert, så skal opptakskomiteen, så langt det er mulig, peke på hva som mangler for å bli 
kvalifisert. Dette gjelder både med hensyn til formelle opptakskrav og til vurderinger i forhold 
til hva slags didaktikk søker kan tilbys.  
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