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Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak  til høyere 
utdanning 
Vi viser til brev av 08.09.15 der institusjonene blir bedt om å kommentere forslag til endringer 
i ovennevnte forskrift. Forskriftsendringene kommer som resultat av at vi fikk anledning til å 
søke om spesielle opptakskrav i eget brev av 18.06.14. Studentparlamentet ved UiB har i 
tillegg til fakultetene vært høringsinstans i saken, men de vil sende sitt svar direkte til 
departementet. 
 
For Universitetet i Bergen er det opptakskrav knyttet til realfagsstudier og ernæring som er 
spesifikt relevante for oss. I tillegg ba vi om en forsøksordning med å innføre 
motivasjonsbrev til enkelte studier. Vi vil først kommentere de to generelle opptakstekniske 
spørsmålene knyttet til §7-7 og §7-13. 

 
§ 7-7. Karakterforbedringer 
Vi blir bedt om konkrete innspill om karakterforbedringer for elever som fullfører 
videregående skole på 2 år, og hvorvidt disse skal kunne tilkjennes førstegangsvitnemål om 
de benytter seg av et eventuelt tredje skoleår for å forbedre karakterer.  
 
Vi mener det tidligere ikke har vært en tradisjon for å utstede mer enn ett 
førstegangsvitnemål, og at det dermed ikke er noen særlig grunn til å gå bort fra ordningen 
for denne gruppen. 
 
Elever som faller inn i denne gruppen vil kunne konkurrere i førstegangsvitnemålskvoten i ett 
år mer enn elever som fullfører på ordinær tid, og dette er i seg selv et insentiv. 
 
§ 7-13. Rangering på grunnlag av særskilt vurdering 
Vi blir også bedt om konkrete tilbakemeldinger vedrørende søkere med dysleksi. Vi mener at 
denne problemstillingen ivaretas i videregående skole gjennom tilrettelegginger. Særskilt 
vurdering er en unntaksbestemmelse, og vi mener at det bør stilles relativt strenge krav før 
denne kommer til anvendelse.  
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Realfagskrav 
Vi stiller oss positive til de nye realfagskravene innen realfag og lektorutdanninger med 
realfag. Det er også bra at endringene ikke implementeres før opptak til studieåret 
2018/2019, gitt behov for tidlig informasjon om studievalg til elever i videregående opplæring. 
I tillegg er informatikk definert som eget fagområde, og omfattes ikke automatisk av 
skjerpede opptakskrav i realfag. Vi ønsker derfor å presisere at følgende programmer 
også skal inkluderes med nye skjerpede opptakskrav: 
Bachelor i datavitenskap 
Bachelor i datateknologi 
Bachelor i bioinformatikk 
Bachelor i datasikkerhet 
 
Dette innebærer en samordning med UiO, som også innfører skjerpede opptakskrav for 
informatikkprogram som hører til MN- aktiviteten i sin portefølje. Institutt for informatikk ved 
UiB har forøvrig noen av de mest matematikktunge informatikkprogrammene nasjonalt. 
 
Ernæring 
Når det gjelder opptakskrav til ernæring, blir høringsinstansene bedt om å samkjøre seg og 
vurdere to alternative opptakskrav til bachelorstudier i ernæring slik dette er skissert i 
vedlegget.  
 
I Norge er det kun UiB som tilbyr toårige mastergrader i ernæring. UiOs femårige integrerte 
mastergrad i klinisk ernæring og UiBs treårige bachelorgrad i human ernæring etterfulgt av 
UiBs toårige mastergrad i klinisk ernæring fører frem til samme grad – Master i klinisk 
ernæring. De to nevnte utdanningsløpene fører også, etter søknad til Statens 
autorisasjonskontor, til samme autorisasjon – Klinisk ernæringsfysiolog. Dette er de eneste 
to utdannelsene i Norge som fører frem til denne graden og autorisasjonen. Vi ser derfor 
behovet for å ha samme opptakskrav til utdanningsløp som utdanner kliniske 
ernæringsfysiologer som langt mer tungtveiende enn ønsket om å likestille opptakskravene 
til de treårige bachelorprogrammene i ernæring. Dette behovet endres ikke av at det ene 
studieløpet er strukturert som en femårig integrert master, mens den andre er strukturert som 
en treårig bachelor etterfulgt av en toårig master.  
 
Det har vært kontakt med UiA, fordi de ønsker at deres studenter skal kunne bli kvalifisert for 
opptak til master i klinisk ernæring, noe de ikke er i dag. De har signalisert at de ønsker 
samme opptakskrav som UiB, og at de håper å legge om studiet for å kvalifisere sine 
studenter.  
 
UiT – Norges arktiske universitet er i startfasen med en bachelorutdanning i ernæring. Denne 
skal etter planen ha opptak allerede i 2016. Et siste poeng er at på NMBU er studiet en 
realfagsutdanning primært rettet mot næringsmiddelproduksjon, mens det hos oss er et 
helsefag. Ernæringsstudentene synes allerede med det nåværende opptakskravet at første 
studieår er faglig tungt, og vi er redd for at dette blir enda verre dersom opptakskravet 
reduseres. 
 
Oppsummert betyr dette at vi ønsker å beholde dagens opptakskrav, det vil si Alternativ 1 i 
høringsvedlegget. 
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Motivasjonsbrev 
Vi skulle gjerne fått anledning til å prøve ut en ordning med motivasjonsbrev for enkelte 
studier og registrerer at dette ikke er imøtekommet i vedlagte forskriftsforslag. Vi vil derfor 
vurdere ulike former for kontakt med enkelte søkergrupper for å oppnå samme intenderte 
effekt. Dette vil vi gjøre i videre dialog med SO, departementet og de involverte fakultetene, 
med sikte på innføring ved opptak til studieåret 2017/2018. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dag Rune Olsen 
rektor Kjell Bernstrøm 
 universitetsdirektør 
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