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Høgskolen i Buskerud vil med dette gi høringssvar til de foreslåtte endringene i 

opptaksforskriften, ref. 13/3931.  

 

I § §2-3 og 4-4 foreslås det å ta bort kravet om særskilt dokumentasjon av norskkunnskaper for 

søkere med bakgrunn fra høyere utdanning og teknisk fagskole (tekniske fag), der 

undervisningsspråket er norsk. Høyskolen mener at nødvendige norskkunnskaper er ivaretatt ved 

utdanningen de er tatt opp på grunnlag av.  Forslag til endring støttes. 

 

Endring i §7-6 åpner for at søkere med nordisk bakgrunn skal kunne poengberegnes på grunnlag 

av en blanding av norsk og nordisk videregående utdanning.  Dette er et godt forslag som er i 

samsvar med SO sitt arbeide med å lage offisielle omregningstabeller for land utenfor Norden, 

slik at flere søkere skal kunne poengberegnes og få en konkurransepoengsum.  Færre søkere vil 

derved ha behov for skjønnsmessig vurdering.  Høyskolen støtter forslaget. 

 

HiØ foreslår at søker med to-årig fagskoleutdanning i tekniske fag skal kunne tas opp til 

treterminordning for ingeniørfag.  Høyskolen støtter forslaget som innebærer at søkere fra 

fagskolen med tekniske fag, uten å bli forsinket med å ta tilleggs fag, kan tilbys opptak til 

ingeniørutdanning via treterminordningen. Vi håper dog at denne endringen ikke fører til at to-

årig fagskoleutdanning, tekniske fag, blir oppfattet som en utdanning som gir generell 

studiekompetanse. 

 

Høyskolen har ingen kommentarer til forslaget om unntak fra krav om generell 

studiekompetanse ved Høgskolen i Lillehammer, bachelor i film og TV. Vi har heller ingen 

kommentar til forslag om tilleggskrav for bachelorprogram i teknisk bygningsvern eller utøvende 

tradisjonshåndverk ved HiST, eller forslag til spesielle opptakskrav etter § 4-10.  Studiene ligger 

alle utenfor utdanningsområdene Høgskolen i Buskerud tilbyr. 

 

Til § 4-7. Innføring av spesielle opptakskrav for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag 

trinn 8-13 blir ikke kommentert i denne høringen, da høyskolen ikke har slik utdanning p.t.   Det 

vises  til høringssvar fra Høgskolen i Vestfold som er høyskolens fusjonspartner og inngår i 

 Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra 1.1.2014. 
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