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Svar på høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere
utdanning

Vi viser til brev av 24. juni 2009 vedlagt Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i
gjeldende forskrift om opptak til høyere utdanning. Endringsforslagene har vært sendt på
høring til fakultetene og Studentparlamentet. Universitetet i Oslo (UiO) har følgende
kommentarer til enkelte av departementets forslag:

Om kapittel 2. Generell studiekompetanse

Til § 2-3. Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning
UiO støtter den foreslåtte presiseringen. Samtidig ønsker UiO å belyse at verken den
gjeldende bestemmelsen eller endringsforslaget fanger opp den voksende gruppen med
søkere som tidligere har fått opptak til høyere utdanning på bakgrunn av
unntaksbestemmelsene i kapittel 2 og nå sitter med et større antall beståtte studiepoeng,
men uten et fullført utdanningsprogram. Etter gjeldene regelverk vil slike studenter ikke
kunne tilkjennes generell studiekompetanse selv om de består til sammen mer enn 60
studiepoeng.

Til § 2-4. Opptak på grunnlag av fullført fagskoleutdanning
UiO anser henvisningen til § 2-2 som en nyttig presisering. Vi mottar mange henvendelser
vedrørende språkkrav for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn, og
tilbakemeldingene tyder på at det er behov for denne typen presiseringer. Vi ønsker dessuten
å påpeke at det vil oppleves særlig forvirrende å unnlate henvisningen i § 2-4 når en
tilsvarende henvisning finnes i § 2-3. På bakgrunn av dette støtter UiO ikke forslaget fra
departementet om å fjerne henvisningen til § 2-2 i forskriftens § 2-4.

UiO viser til tidligere innspill, blant annet i høringssvar av 18.12.2006 til Høring - Forslag til
ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning og høringssvar av 26.1.2009 i forbindelse
med NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida (innstillingen fra Karlsen-utvalget), om at
studentene trenger visse basiskunnskaper når de begynner å studere for å kunne
gjennomføre teoretisk utdanning på et høyt nivå. Fagskoleutdanninger er korte, yrkesrettede
utdanninger, og det er begrenset hva elevene oppnår av generell studieforberedthet. Gode
språkkunnskaper er en forutsetning for å kunne lykkes i høyere utdanning, og UiO ber
derfor departementet vurderer hvorvidt det bør innføres et engelskkrav, jf. §§ 2-1 og 2-2, i
tillegg til eksisterende norskkrav.
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Om kapittel 7. Rangering av søkere ved opptak

Til § 7-5. Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring
UiO støtter forslaget om å endre paragrafens tredje ledd slik at Samordna opptak kan gis
myndighet til å fastsette omregningstabeller for søkere med videregående opplæring fra
utlandet. Vi håper at endringen vil føre til at det blir fastsatt offisielle omregningstabeller for
flere land. Slike tabeller sikrer likebehandling, letter institusjonenes veiledning av søkere og
gjør samtidig søker selv i bedre stand til å ivareta sine rettigheter.

Dersom den foreslåtte endringen av § 7-5 tredje ledd vedtas, ber vi departementet vurdere
hvorvidt bestemmelsene vedrørende International Baccalaureate og fransk baccalaureat som
i dag er fastsatt i forskriften bør tas ut og slik likestilles med omregningstabeller for øvrige
land. Forslaget til ny ordlyd i paragrafens tredje ledd åpner for at departementet kan
delegere myndighet for å fastsette omregningstabeller også for disse utdanningene, men så
lenge tabellene er en del av forskriften vil det ved behov for justeringer fortsatt være
nødvendig med forskriftsendring.

Til § 7-8. Tilleggspoeng for realfag og § 7-8A. Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk
fra videregående opplæring
UiO støtter den foreslåtte endringen. Se for øvrig våre kommentarer til § 7-5.

Om kapittel 9. Overgangsregler

Til forslag om ny § 9-3. Overgangsregler for spesielle opptakskrav
UiO støtter forslaget.

Om forslag til nytt kapittel 10. Falske vitnemål , falske dokumenter og dokumenter
utstedt fra falske institusjoner

Til § 10- 1. Utfyllende definisjoner til lov om universiteter og høyskoler § 3-7 åttende ledd
UiO er positive til at det fokuseres på bruk av falsk dokumentasjon, men finner det lite
hensiktsmessig å ta inn definisjoner av de aktuelle begrepene fra lov om universiteter og
høyskoler (UH-loven) i en forskrift som kun gjelder opptak til grunnutdanninger. Dette
utelukker alle studier som omfattes av unntaksbestemmelsene i forskriftene § 1
Virkeområde, blant annet opptak til 1- og 2-årige masterutdanninger, samt saker som
involverer godkjenning av ekstern utdanning og jevngodhetsvurderinger. UiO anser det
derfor som ønskelig at bestemmelsene innarbeides i loven på en måte som favner hele UH-
lovens myndighetsområde, eventuelt at det fastsettes en egen forskrift om falske vitnemål,
falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner. UiO støtter derfor ikke
forslaget om et nytt kapittel 10 i forskriften.

Vi ønsker likevel å kommentere ordlyden i forslaget til ny § 10-1, tredje ledd, der det om
falske utdanningsinstitusjoner henvises til manglende akkreditering etter UH-loven. Dette
ekskluderer utenlandske institusjoner som oppgir feilaktig akkreditering, og vi ber derfor
departementet vurderer en bredere formulering slik at det klart kommer frem i paragrafen,
og ikke bare i kommentarene til forskriften, at det med falske institusjoner menes alle
utdanningsinstitusjoner som gir uttrykk for å ha en annen akkreditering enn den som faktisk
er tilkjent lærestedet.
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Når det gjelder departementets utfyllende merknader til det foreslåtte nye kapittel 10
oppleves disse nyttige, og UiO ber derfor om at merknadene beholdes enten definisjonene
innarbeides i UH-loven eller det fastsettes en egen forskrift om bruk av falske vitnemål,
falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner.

Med hilsen

unn-Elin Aa. B ørneboe
universitetsdirektør

Monica Bakken
studiedirektør
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