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Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

NOKUT viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet om endringer i forskrift om opptak til
høyere utdanning, med høringsfrist 21. oktober 2013. NOKUT støtter i hovedsak departementets
forslag. Vi har merknader til to av forslagene fra departementet, henholdsvis § 2-3 og § 3-6.

Til § 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning
Generelt vil vi bemerke at bestemmelsen i § 2-3 ikke er enkel å forstå, og NOKUT har erfart at
institusjonene i sektoren har utfordringer med bestemmelsen. Særlig synes det å være en
oppfatning om at gjennomført høyere utdanning i seg selv gir generell studiekompetanse (GSK).
Etter vår vurdering er det i hvert fall to årsaker til at bestemmelsen kan være vanskelig å forstå:

Tittelen på bestemmelsen er noe misvisende. Bestemmelsen gjelder oppnåelse av
generell studiekompetanse på grunnlag av fullført høyere utdanning, ikke opptak til
høyere utdanning slik tittelen antyder.

Bestemmelsen omhandler to ulike studentgrupper i samme bestemmelse. Dette er a):
søkere som er tatt opp til studier i høyere utdanning på grunnlag av unntak fra GSK i
kapittel 3 i forskriften (for eksempel realkompetanse, dispensasjon eller studier med
unntak fra GSK). Disse søkerne spenner fra dem som har gjennomført nesten alle
studiekompetansefagene til ingen i det hele tatt.
Gruppe b) er søkere som er tatt opp med grunnlag i § 2-2 femte ledd. Dette er studenter
som tas opp til fremmedspråklige studieprogrammer eller internasjonale
utvekslingsprogrammer, og som ved opptaket til høyere utdanning oppfyller kravene til
GSK med unntak av norsk. Disse er nevnt i siste del av § 2-3 (siste del av forslagets
annet ledd).

Etter gjeldende ordlyd må de som er tatt opp på grunnlag av unntak fra GSK oppfylle
norskkravet i § 2-1 i forskriften for å oppnå GSK. Forslaget fra departementet innebærer en
vesentlig materiell endring sammenliknet med gjeldende ordlyd. Vi ber departementet vurdere
om forslaget gir en hensiktsmessig ordning. Særlig ber vi departementet avklare hvordan
norskkunnskaper skal dokumenteres. Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes regler for
hvordan undervisningsspråket i et studieprogram fastsettes. NOKUT kjenner til eksempler der
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undervisningsspråket for et studium er oppgitt å være norsk, men der hvert emne likevel er
undervist på engelsk. Videre er det et spørsmål om det er hensiktsmessig at kandidater som er
tatt opp på grunnlag av dispensasjon, realkompetanse eller unntak fra GSK (først og fremst
kunstfag) skal oppnå GSK uten å oppfylle noen av kravene til studiekompetansefagene, heller
ikke norsk.

Prinsipalt vil vi be departementet gjennomgå hele bestemmelsen før endringene gjennomføres,
herunder vurdere å endre overskriften. I tillegg kan det være hensiktsmessig å ta inn gruppe b)
omtalt ovenfor som et eget ledd i bestemmelsen.

Subsidiært, forutsatt at departementet beholder forslaget til nytt annet ledd, vil vi anbefale at
ordet «dog» tas ut av teksten. For eksempel slik: «[...], jf § 2-1. Søkere med utdanning fra [...]».
Begrunnelsen for forslaget er blant annet prosjektet Klart språk i staten, der «dog» er et
eksempel på arkaisk lovspråk som bør unngås.

Til § 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag
Institusjonen som tidligere het Norges Baletthøyskole har endret navn til Norges dansehøyskole.
Vi legger til grunn at det er denne institusjonen departementet viser til i denne bestemmelsen,
ikke Norsk dansehøyskole som det står i forslaget.
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