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Svar på høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Vi viser til brev datert 23. august då vedrørende forslag om endringer i forskrift om opptak til
høyere utdanning fra og med opptak til studieåret 2014/2015.

Høgskolen i Lillehammer har gått gjennom de forslag til endringer som
Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring. Vi har følgende merknader til vurderinger og
de foreslåtte endringene.

Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse
§ 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag

Høgskolen har bedt om å få unntak fra kravet om generell studiekompetanse for bachelor i
film og TV og nytt årsstudium i film, TV og medier ved Den norske filmskolen, og har
foreslått denne endringen tilføyd under § 3-6, som gjelder for enkelte kunstfag. Høgskolen
merker seg at departementet ikke har foreslått endring i tråd med dette, samtidig påpekes det
at disse studietilbudene i dag ikke er kategorisert som kunstfag. Videre ber departementet om
høringsinstansenes syn på forslaget fra HiL.

Høgskolen forstår det slik at søknaden om unntak fra generell studiekompetanse for
utdanningene ved Den norske filmskolen ikke er realitetsbehandlet da høgskolen har foreslått
endringen tilføyd under bestemmelsen gjeldende for kunstfag.

Den norske filmskolen ble etablert gjennom stortingsvedtak som den høyeste utdanning innen
film og fjernsyn i Norge. Den norske filmskolen er som kjent en avdeling knyttet til
høgskolen og studieprogrammene som tilbys er anerkjent som kunstfaglig utdanning innen
film og fiernsyn. Dette understøttes også av at Den norske filmskolen deltar i det kunstneriske
utvildingsprogrammet, som er en parallell til forskerutdanningene og et kunstfaglig alternativ
på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene. Den norske filmskolen har så langt
utdannet tre kandidater i det kunstneriske utviklingsprogrammet.

Høgskolen er av den oppfatning at gjennom de prosedyrene som benyttes for opptak av
studenter på disse studiene, bl.a at søkerne innkalles til intervju, er kravet om å ha generell
studiekompetanse mindre relevant for disse studiene. Høgskolen ber derfor departementet om
å vurdere søknaden om unntak fra generell studiekompetanse ved opptak av studenter til
utdanningene ved Den norske filmskolen som en egen bestemmelse under kapittel 3 Unntak
fra krav om generell studiekompetanse.
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§ 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag

Høgskolen i Lillehammer tilbyr Paramedicutdanning med fastsatte spesielle opptakskrav, jfr §
4-10 sjette strekpunkt. Høgskolen i Oslo og Akershus har søkt om spesielle opptakskrav til sin
planlagte 3-årig studium i prehospitalt arbeid —paramedic, som avviker fra opptakskravene til
eksisterende Paramedicutdanning. Departementet foreslår et nytt strekpunkt for HIOA sin
planlagte utdanning. Høgskolen i Lillehammer har ingen motforestillinger mot forslaget med
mindre det ikke berører gjeldende opptakskrav til Paramedicutdanning.

Kapitel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning
§ 6-4 Andre utdanninger der det kreves politiattest. Politiattestens innhold

HIOA har bedt om at det stilles krav om politiattest ved opptak til det planlagte studiet i
Prehospitalt arbeid —paramedic.
Departementet foreslår en utvidelse av § 6-4 tredje ledd, slik at kravet om politiattest omfatter
søkere til en slik utdanning. Dersom dette også vil gjelde for Paramedicutdanning som tilbys
blant annet ved HiL, ber vi om en presisering fra departementet.

Utover de ovennevnte kommentarer har høgskolen ingen innvendinger mot de foreslåtte
endringene.
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