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      Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 
 
Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning  
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om  
universiteter og høyskoler § 3-6, § 3-7 og § 4-9, jf delegeringsvedtak 7. oktober 2005 nr. 1107. Endret ved  
forskrifter 18. oktober 2007, 18. november 2008, 24. april 2009, 23. november 2009, 11. juni 2010, 30.  
november 2010, 28. november 2011, 31. januar 2013, 21. januar 2014, 26.01.2015 og 12. mai 2015. 
 
Endringer i forskriftsteksten er markert med fete bokstaver og stryk. 
 
 
Kapittel 3. Unntak fra krav om generell studiekompetanse 
 
§ 3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og 
tekniske fag 
 
Det foreslås endring i første punkt: 
Integrert masterstudium i teknologiske fag, 3-årig ingeniørutdanning og maritime fag 
Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som har bestått 1-årig 
forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter 
fagplan av 2014, 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning, nyere godkjent 
2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordning før 
rammeplan fastsatt av departementet 1998/1999. 
 
 
§ 3-6. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag  
 
Det foreslås endring i sjuende punkt: 
Scenekunstutdanning ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 
Musikkteaterskolen og Westerdals - Oslo School of Arts, Communcation and Technology 
 
 
Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 

§ 4-2. Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag 
 
Alternativ 1 

1) Det legges inn et nytt sjette punkt: 
 

• Ernæringsstudier (bachelor) 
Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1 + 2). 
 
Alternativ 2 
Det  gjøres følgende endring i andre punkt: 
 
Bioingeniørutdanning, Ernæringsutdanning og Reseptarutdanning 
Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk eller Biologi 1 eller Kjemi 1 
 
Det legges inn et nytt (sjette eller sjuende) punkt  
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• Tre-årig bachelorstudium i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus: 
Søkeren må dokumenterer minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer).  

 
 
§ 4-3. Spesielle opptakskrav til informatikk, realfag, natur- og miljøfag 
 
Det foreslås følgende endring i første punkt: 

• Informatikkutdanning - For opptak til Universitetet i Oslo, se tredje punkt  
 
 
Det foreslås følgende endring i andre punkt: 

• Realfag, natur- og miljøfag - For opptak til Universitetet i Bergen, Universitetet i 
Oslo og UiT Norges arktiske universitet, se fjerde punkt 

 
 
Det foreslås nytt punkt 3:  
Fra og med opptaket til studieåret 2018-2019 gjelder følgende: 
 

• Informatikk, nanoelektronikk og robotikk ved Universitetet i Oslo 
 Matematikk (R1 + R2) og i tillegg Fysikk (1 + 2) eller Kjemi (1 + 2) eller Biologi (1 
+ 2) eller Informasjonsteknologi  (1+ 2) eller Geofag  
(1 + 2) eller Teknologi og forskningslære (1 + 2). 
 

 
Det foreslås nytt fjerde punkt: 
Fra og med opptaket til studieåret 2018-2019 gjelder følgende: 
 

• Realfag, natur- og miljøfag ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og  
UiT Norges arktiske universitet 
Matematikk (R1 + R2) og i tillegg Fysikk (1 + 2) eller Kjemi (1 + 2) eller Biologi  
(1 + 2) eller Informasjonsteknologi  (1+ 2) eller Geofag (1 + 2) eller Teknologi og 
forskningslære (1 + 2).  

 

§ 4-4. Spesielle opptakskrav til arkitektur- og teknologiske fag 
 
Det foreslås følgende endring i tredje punkt (Integrert masterstudium i teknologiske fag, med 
unntak av NTNU) fjerde ledd: 
 
Søkere med bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium 
i teknologiske fag etter fagplan av 2014 og søkere med bestått 1-årig forkurs for 
ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning fyller fagkravene for opptak uten hensyn til 
de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her. 
 
 
Det foreslås følgende endring i fjerde punkt (3-årig ingeniørutdanning), fjerde ledd: 
 
Søkere med bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium 
i teknologisk fag etter fagplan av 2014 og søkere med bestått 1-årig forkurs for 
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ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning fyller fagkravene for opptak uten hensyn til 
de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her. 
 
Det foreslås følgende endring i sjuende punkt (Integrert masterstudium i teknologiske fag ved 
NTNU), fjerde ledd: 
 
Søkere med bestått 1-årig forkurs etter fagplan av 2014 for 3-årig ingeniørutdanning og 
integrert masterstudium i teknologisk fag og søkere med bestått 1-årig forkurs for 
ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren c eller bedre i 
matematikk) fyller fagkravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk 
og fysikk som er fastsatt her. Søkere må ha karakteren C eller bedre i matematikk fra 
forkurs. 
 
 
§4-6. Spesielle opptakskrav til enkelte hotell og reiselivsfag  
Første punkt strykes: 

• Hotelladministrasjon 
Søkere må dokumentere 1 år relevant praksis 

Andre punkt blir nytt første punkt. 
 
 
§ 4-7 . Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 
  
Første ledd i første punkt strykes. 
Det foreslås følgende endring i andre ledd som blir nytt første ledd: 
 

• Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum 
karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer). Søkere som kan 
dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i matematikk (224 timer), 
kan tas opp dersom de består et forkurs i matematikk spesielt tilrettelagt for 
lærerutdanning. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan 
dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller 
tilsvarende. For søkere til grunnskolelærerutdanning og 5-årig lektorutdanning med 
realfag, miljø- og naturfag gjelder i tillegg kravet fastsatt for realfag, miljø- og 
naturfag i § 4-3 tredjeandre eller fjerde strekpunkt. For søkere til 
grunnskolelærerutdanning ved Samisk høgskole, gjelder i tillegg krav fastsatt i § 4-10. 
For søkere som har samisk som førstespråk eller andrespråk, gjelder karakterkravet i 
norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer). For 
søkere som har norsk tegnspråk eller finsk som andrespråk, gjelder karakterkravet i 
norsk gjennomsnittet av karakterene i første- og andrespråk. 

 
Det foreslås nytt andre ledd: 

Søkeren kan i tillegg måtte gjennomføre en opptaksprøve i form av et intervju etter 
nærmere regler fastsatt av institusjonen. 

 
 
§ 4-9. Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag 
 
Det foreslås følgende endring i tredje punkt: 
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• Scenekunstutdanning ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Nord-Trøndelag og, 
Musikkteaterskolen og Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and 
Technology 

 
 
Det foreslås nytt trettende punkt: 

• Bachelorstudium i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen i 
Dansekunst 

 
 
§ 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag 
 
Det foreslås følgende endring i andre punkt: 
Flerkammeraproduksjon og dokumentarfilmproduksjonTV-Teknikk og TV-Regi ved 
Høgskolen i Lillehammer 
 
Det foreslås følgende endring i i tredje punkt: 
Kulturprosjektledelse og Produksjons- og prosjektledelse TV-Ledelse ved Høgskolen i 
Lillehammer 
 
 
Det foreslås nytt niende punkt: 

• Tre-årig bachelorstudium i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Søkeren må dokumentere minimimun  karakteren 4,0 i norsk (393 timer) 
 
 
Det foreslås nytt tiende punkt: 
 

• Ett-årig studium i Arktisk naturguide ved UiT -Norges arktiske universitet 
Søkere må ha gyldig førerkort klasse S eller klasse B og dokumentere relevant praksis etter 
nærmere regler fastsatt av institusjonen.  
 
 
Det foreslås nytt syttende punkt i andre ledd: 

• Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
 

 
Det foreslås nytt attende punkt (i andre ledd): 

• Bachelorstudium i manus ved Westerdals – Oslo School of Arts, Communication 
and Technology 

 
 
Det foreslås ny § 4-12 (evt 4-8 jf spørsmål i høringsbrevet): 
 
§ 4-12 Spesielle opptakskrav til engelskspråklige utdaningsprogram  
 

• Tre-årig engelskspråklig bachelorprogram ved Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet 
Søkeren må dokumenterer minimum karakteren 4,0 i engelsk (140 timer)  
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Kapittel 7 . Rangering av søkere ved opptak 
 
§ 7-1 Generelt om rangering og kvoter 
 
Det foreslås endring i fjerde ledd: 
(4) Søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum. Søkere med lik 
poengsum i en kvote rangeres etter alder, der eldre søkere går foran yngre søkere. 
 
 
§ 7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote 
 
Det foreslås endring i første ledd første setning:  
 
(1) Kvote for førstegangsvitnemål omfatter søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret 
og som har fått utstedt førstegangsvitnemål etter to eller tre år i videregående opplæring etter 
bestemmelser fastsatt i forskrift til lov 17. juli 1998 nr 61 om gunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa. 
 
 
§7-14 Rangering på grunnlag i opptaksprøve 
 
Det foreslås endring første ledd første setning: 
 

(1) Søkere til studier som etter §§ 4.4, 4-7 og 4-10 har opptaksprøve som spesielt 
opptakskrav kan rangeres på en av følgende måter: 
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