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Høringsuttalelse fra Misjonshøgskolen ang. Forslag om endring 1forskrift om opptak til

høyere utdanning.

Vi viser til brev av 18.11.13 om høringsuttalelser til forslag om 1. Kapittel 6 om politiattest og 2.

Kapittel 7 om rangering, og sender med dette inn vår uttalelse.

1. kapittel 6 —Politiattest ved opptak til høyere utdanning.

Vi vil innledningsvis uttale at det er positivt at plikten til å fremlegge politiattest for utdanninger der

studenten kommer i kontakt med barn/ungdommer under 18 år følger direkte av loven, og at

innholdet i politiattestene nå blir det samme for alle utdanninger slik at reglene blir lettere å forstå

og håndheve (s. 2 i høringsbrevet).

Til § 6-1:

Misjonshøgskolen er enig i at den enkelte institusjon får ansvar for å vurdere om deres studier er

omfattet av kravet om barneomsorgsattest. Ved vår institusjon er kravet om attest mest relevant ved

cand.theol. studiet. Dette studiet er sammensatt av master i teologi og praktisk-teologisk seminar

(PTS). Det er ved sistnevnte at studentene er ute i praksis og arbeider med barn og ungdom under 18

år.

Vi er videre av den mening at for master i teologi studiet bør det ikke inngå krav om politiattest, men

at dette bør kreves av alle som søker om opptak ved cand.theol.-studiet. For de som søker opptak

ved PTSpå et senere stadium i masterstudiet bør politiattest kreves framlagt ved opptak til praktisk-

teologisk seminar. Informasjon om at det kreves politiattest bør inngå i den informasjonen

studentene får i søkerhåndbok og ved opptak.

Denne generelle kommentaren gjelder også tidspunkt for fremleggelse av attest (ny § 6-3 og 6-4) Vi

regner det som klart at kravet om å fremlegge politiattest også gjelder studenter som allerede er tatt

opp til studiet.

Ny § 6-5:

Her er spørsmål om studenten ikke bare kan, men også bør legge fram ny attest i løpet av studiet.

Det går et år mellom hver praksisperiode i Bachelor I teologi løpet, og neste praksisperiode er etter

fullført masterstudium. Likevel blir det arbeidskrevende dersom studenter skal legge fram 4 attester i
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løpet av studietiden! Spørsmålet er likevel om framleggelse av attest ved opptak til PTS(evt. ved

opptak til studiet, slik forskriften legger opp til) er tilfredsstillende for praksisfeltet. De ønsker gjerne

en vandelsattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Siden PTSstudiet ved vår institusjon er lagt til 2. og 6. studieår, mener vi det er relevant å be om

framleggelse av politiattest i begge disse situasjonene. Det er derfor viktig at det gis rom for å kunne

be om mere enn en politiattest.

2. kapittel 7 —Rangering,§ 7-8 Tilleggspoengfor realfagogfremmedspråkfra videregående

opplæring

Misjonshøgskolen vil støtte forslaget om at det gis 1 tilleggspoeng for Fremmedspråk III. Latin og

gresk er ikke bare relevante fag for klassiske fag generelt, men også for teologistudiet spesielt siden

gresk er obligatorisk ved alle de teologiske studiestedene i Norge i dag, og latin inngår som valgfag i

flere studier.
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