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HØIUNGSSVAR FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE - ENDRING I FORSKRIFT
OM OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING OG BEHOV FOR GJENNOMGANG AV
MERKNADER

Vi viser til brev av 05. juli 2010 og avgir med dette Norges Handelshøyskoles høringssvar i
forbindelse med foreslåtte endringer i opptaksforskriften. Norges Handelshøyskole har ingen
anmerkninger til foreslåtte endringer i kapitlene 3, 4, 6 og 9. Vi vil nedenfor kommentere de
foreslåtte endringene i opptaksforskriftens kapittel 7.
Presiserin i andre ledd i
- o
NHH støtter denne endringen.
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-8 Tille s oen or real a st kes o erstattes av -8A
Norges Handelshøyskole støtter forslaget, men ønsker å påpeke at man finner nåværende § 7-8
noe uklar. Vi håper departementet vil benytte aniedningen til å klargjøre reglene for
"fremmedspråkpoeng".

Vi retter spesielt oppmerksomheten mot punkt (4) og (5). I punkt (4) heter det at "søkere med
International Baccalaureate får [...] 1,0 tilleggspoeng for fremrnedspråk på høyere nivå og for
ett annet fremmedspråk." Vi forstår dette slik at søkere får 1,0 poeng for fremmedspråk på
høyere nivå, og at det ytterligere språket som nevnes i så fall gir ytterligere uttelling.
Henvisningen som gjøres til punkt (6) i punkt (4) er interessant da Mathematics SL (tidligere
Mathematical Methods SL) er faglig godkjent som å tilsvare Matematikk Ri og R2, men gir
uttelling i realfagspoeng tilsvarende kun Matematikk Si. NHH finner det uheldig at det ikke
skilles mellom Mathematical Studies SL (godkjennes som S1+S2) og Mathematics SL
(godkjennes som R1+R2). Norges Handelshøyskole finner denne motsetningen uheldig.
I punkt (5) hevdes det både at alle linjer av fransk baccalaureat gir i tilleggspoeng. Man
fortsetter så med å tilkjenne 4 poeng for naturvitenskapelig linje og 0,5 poeng for økonomisk og
sosial linje (ES). Vi forstår det slik at kandidater med fransk baccaleureat S-linjen skal ha 4
poeng, kandidater med ES-linjen skal ha 1,5 poeng og L-linjen i poeng, men dette er i beste fall
uklart i paragrafens nåværende form.
-12 Ran erin av søkere som ikke kan oen bere nes
NHH støtter forslaget.
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