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Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Viser til høringsbrev av 05.07.10 vedrørende forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere
utdanning.

Høgskolen har ingen kommentarer til de foreslåtte endringene i §§ 3-6, 4-4, 4-9, 6-8, 6-9, 7-8 og 7-12.

Høgskolens kommentarer for øvrig er gitt i kronologisk rekkefølge:

§ 4-10: Høgskolen støtter endringsforslaget om å fjerne spesielt opptakskrav (opptaksprøve)
som gjelder ved Norges idrettshøgskole, da vi anser at endringen gir et mer konsistent
regelverk med hensyn til målsettingen om at "like" studier skal ha samme
opptakskrav.

§§ 7-5 og 7-6: Presiseringen om at kun høyeste nivå skal inngå i karakterpoengberegningen for
fellesfag vurderes som nødvendig.

§ 9-3: Spesifiseringen gitt i § 9-3 om at VK2-nivå anses å oppfylle lavere nivå i faget
vurderes som nødvendig, og vi er glade for denne presiseringen. Gjennom årene har
usikkerhet knyttet til dette jevnlig vært uttalt fra søkere.

Høgskolen ønsker i tillegg å komme med følgende innspill til endringer i forskriften:
§ 2-2 (6): Vi foreslår at det gis en henvisning til NOKUTs aktuelle nettside i § 2-2 sjette ledd,

eventuelt at nettlenke ti1GSU-lista inngår som vedlegg til forskriften.

Vi finner det videre hensiktsmessig at krav om engelskkunnskaper for ikke nordiske
søkere i egen formulering får en henvisning til GSU-lista, selv om dette for så vidt
implisitt er sagt ved henvisningen til GSU-lista i sjette ledd.
Høgskolen behandler forholdsvis mange utenlandske søkere og opplever at det er
vanskelig å gjøre kravet om engelskkunnskaper tilstrekkelig kjent for denne
søkergruppa.

§2-3: Ordlyden i denne bestemmelsen vedrørende hvem norskkravet gjelder for, opplever vi
fortsatt som uklar/upresis til tross for tidligere endringer (kommentarene til
bestemmelsen i F-14-09 gir derimot nødvendig spesifisering). Vi anser at følgende
forslag til formulering av denne bestemmelsen i forskriften vil virke klargjørende:
Søkere som er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av regler om unntakfra krav
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om generell studiekompetanse, if kapittel 3, og som har bestått en slik utdanning på
minst ett år (60 studiepoeng eller 2 studier, hvert på 30 studiepoeng), får generell
studiekompetanse. Søkere ,fra land utenom Norden som dokumenterer
opptaksgrunnlaget vedfremmedspråklig høyere utdanningsprogram må i tillegg
dokumentere kunnskaper i norsk if § 2-2.

Med vennlig hilsen
Høgskolen i Hedmark
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Pål E. Dietrichs  adm. direktør Simon W. Bringeland

studie- og forskningsdirektør


