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FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING

Høgskolen i Buskerud støtter forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning jf.
høringsbrev av  24.06.09.

Vi har følgende kommentarer:

§§ 2-3, 3-9 og  4-4
Opptaksforskriften ligger til grunn for saksbehandling av et betydelig antall søknader hvert år. Det er
vesentlig for saksbehandlerne ute på institusjonene og for søkerne at presiseringsnivået er høyt, slik at feil
og missforståelser unngås. Endringene som er foreslått i §§  2-3, 3-9 og  4-4 er tre vesentlige presiseringer
som vi ønsker innarbeidet i opptaksforskriften. Vi ber i tillegg om at departementet gir en kommentar til
§§ 4-4 om hvilke "tidligere studieordninger" som er relevante.

§§ 7-5, 7-8 og  7-8A
Høgskolen har en oppfatning av at Samordna opptak har meget høy kompetanse i forhold til utenlandsk
utdanning. Vi støtter forslaget om at de får myndighet til å fastsette omregningstabeller for søkere med
opptaksgrunnlag fra utlandet. Spørsmålet om realfagsuttelling for søkere med fransk baccalaureat har
vært diskutert i sektoren. Forslagene om tilleggspoeng for realfag ivaretar likebehandling av likeverdig
utdanningsbakgrunn.

Nye kapittel 10 og 11
Vi ser generelt stor verdi i at departementet gir kommentarer og merknader til forskrifter, dette gjelder
også for opptaksforskriften og nye kapittel 10 og 11. Kommentarer og merknader leses nøye og bidrar til
rask og korrekt saksbehandling ute på institusjonene.
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