
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

HØRINGSSUTTALELSE PÅ FORSLAG OM
OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING

Viser til brev om høring på forslag om endringer i
datert 29. juni 2011.

Med vennlig hilsen

Dato : 28.09.2011
Vår ref. : 2011/1285 - 7873/2011
Deres ref..
Deres dato:

Saksnr.

._() 1( C)''

rll

15--

-n
..6rzun-
Geir Magne Tveide
Studiesjef Anita Vikingstad

Opptaksansvarlig

Arkivkade

ENDRINGER I FORKSRIFT OM

forskrift om opptak til høyere utdanning

Vedrørende forslag om ny § 3-8 Unntak fra krav om generell studiekompetanse for opptak til
spesielt tilrettelagte studier i nautikk ønsker Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) å støtte en slik
tilføyelse i forskriften. Det vil være en styrking av det maritime utdanningstilbudet i Norge å
kunne ta opp studenter via Y-vei. HSH har i år hatt opptak etter prøveordning på Y-vei i
Nautikk, godkjent av Kunnskapsdepartementet (KD). Det er enda for tidlig å evaluere dette,
men bakgrunnen for søknaden om prøveordningen var å styrke utdanningen og rekrutteringen til
den maritime utdannin$en. Modellen for Y-veien ved HSH bygger på de erfaringene som er
gjort ved Høgskolen i Alesund. Erfaringene som blir rapportert til HSH fra Høgskolen i
Ålesund vedrørende opptak til Y-vei er positive. Gjennom å ta opp studenter med mer praktisk
erfaring via Y-veien mener vi at læringsmiljøet samlet sett ved den maritime utdanningen vil bli
styrket ut fra at studentpopulasjonen blir mer variert med tanke på praktisk og teoretisk
bakgrunn, der man kan dra veksler på hverandres ulike kompetanse.

Angående forslaget til endring i § 3-2 Dispensasjon ser vi i det konkrete endringsforslaget at
teksten er endret til "... for søkere som ikke fyller mer enn 25 år i opptaksåret." Med en slik
formulering oppfatter vi at søkere som er 25 år i opptaksåret kan, sammenstilt med § 3-1
Realkompetanse, søke opptak både etter § 3-2 Dispensasjon og § 3-1 Realkompetanse. Ut fra
begrunnelsen fra endringen forstår vi at dette ikke er KDs hensikt. Teksten bør i så tilfelle
endres til "... for søkere som ikke fyller mer enn 24 år i opptaksåret.".
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