
Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere 
utdanning 
 
Kapittel 2 Generell studiekompetanse 

Det foreslås endring i § 2-2 Utenlandsk utdanning som følger: 

Andre ledd punkt 3 endres 

Fullført og bestått eksamen fra 1-årig høyskolestudium i høyere utdanning på minst 60 

studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. 

 

Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse 

Det foreslås endring i § 3-2 Dispensasjon som følger: 

Første ledd endres 

Institusjonene kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse 

for søkere under som ikke fyller mer enn 25 år i opptaksåret. Vilkåret for slik dispensasjon er 

at søkeren kan dokumentere at det ikke har vært mulig, på grunn av varig sykdom, 

funksjonshemming eller lignende, å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt blir stilt 

for å bli tilkjent generell studiekompetanse. 

 

Det foreslås ny § 3-8 Unntak fra krav om generell studiekompetanse for opptak til spesielt 

tilrettelagte studier i nautikk som følger: 
Institusjoner kan ta opp søkere med relevant fagbrev som ikke fyller kravene til generell 

studiekompetanse, til spesielt tilrettelagte studier i nautikk. 

 

Kapittel 4 Spesielle opptakskrav 

 

Det foreslås endringer i § 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag 

Strekpunkt seks Paramedicutdanning: 

Fagbrev som ambulansepersonell, samt minimum to års relevant erfaring etter avlagt fagprøve og 

kompetansebevis for utrykkingskjøring eller relevant høyere utdanning. 

Siste strekpunkt endres 

Årsstudium i film og TV og Årsstudium i lydproduksjon ved Nordisk Institutt for Scene og 

Studio. 

 

Kapittel 7 Rangering av søkere ved opptak 

Det foreslås følgende endring i § 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra 

videregående opplæring 

Andre ledd endres: 

Alle programfag fra programområde for realfag og programfag innen ”Fremmedspråk” med et 

omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng, bortsett fra fagene Matematikk R2, Fysikk 2 og 

”Fremmedspråk” III, som gir 1,0 tilleggspoeng. Det kan ikke gis mer enn 1,5 poeng i samme fag. 

 

Kapittel 9 Overgangsregler 

Det foreslås følgende endring i § 9-1 Generell studiekompetanse etter tidligere ordninger 

Nytt åttende ledd: 

Søkere som før 1. juli 1997 er tatt opp til og har fullført og bestått et studium i høyere utdanning 

normert til minst 60 studiepoeng eller to studier normert til minst 30 studiepoeng, har generell 

studiekompetanse. 

 


