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Uttalelse vedrørende Høring - Forslag om endring i forskrift
om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang
av merknader til forskriften

Departementet viser til opptaksforskriften med samlede merknader, 31. januar 2007
nr. 173 og senere endringer. De foreslåtte endringene vil bli gjort gjeldende fra
opptaket 2011-2012. Dette begrunnes med at endringene ikke vil ha konsekvenser
for fagvalg i den videregående skolen.

Kapittel 4 spesielle opptakskrav
Høgskolen har ingen kommentarer. Se dog uttalelse nedenfor vedrørende høring i
brev av 23.07.10, Rammeplan for ingeniørutdanning.

Kapittel 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning
Høgskolen støtter forslaget. Formuleringen gjør innholdet tydeligere.

Kapittel 7 Rangering av søkere ved opptak
Høgskolen støtter forslaget. De foreslåtte presiseringene gjør forskriften tydeligere.

I høgskolens uttalelse viser vi også til brev av 23.07.2010 om ny rammeplan for
ingeniørutdanning. Her er tatt inn forslag til endring i opptaksforskrift som kommer i
tillegg til den endringen som er på høring.

Kapittel 4 spesielle opptakskrav

§ 4-4 fjerde strekpunkt skal lyde:
- 3 årig ingeniørutdanning

Strekpunktet er omformulert slik at det fremstår klarere, men det materielle innholdet
er ikke endret. Høgskolen har tatt opp studenter til ingeniørutdanning som har 2-årig
teknisk fagskole fra 1998/99 og tidligere. Erfaringen tilsier at disse studentene ikke
har tilfredsstillende kunnskaper i matematikk. Tilleggskurs som gir matematikk-
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kompetanse tilsvarende R2 bør derfor kreves av søkere med 2-årig teknisk fagskole.
Bergen tekniske fagskole har begynt å gi slik tilleggsutdanning.

Summering
Høgskolen støtter forslag til endringer, men ønsker samtidig å få inn matematikk 2 (Kz)
som opptakskrav til ingeniørutdanning for søkere som har teknisk fagskole fra
1998/99 og eldre.
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