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Høring - ny forskrift til fagskoleloven

Vi viser til departementets høringsbrev av 22. mars angående ny forskrift til fagskoleloven.

UFIRhar merket seg departementets opplysning om at det fra enkelte hold har kommet ønsker
om å erstatte begrepet «fagskolepoeng» med «studiepoeng». Selv om en slik endring ikke vil
ha betydning for eventuell godkjenning eller fritak i relasjon til høyere utdanning siden slike
saker behandles etter universitets og høyskoleloven (§§ 3-4 og 3-5), støtter ikke UHR
forslaget.

En endring til fra fagpoeng til studiepoeng vil kunne øke muligheten for misforståelser blant
både søkere til fagskoleutdanning, og for fagskolestudenter i forhold til hva de kan få
godkjent eller fritak for dersom de ønsker å ta høyere utdanning etter fagskoleutdanningen.

Også i forhold til videre studier i utlandet kan en endring av begrepet fagskolepoeng til
studiepoeng føre til misforståelser. I europeisk sammenheng brukes ECTS om studiepoeng
oppnådd i forskningsbasert utdanning, mens ECVET brukes for yrkesrettet utdanning.
Utenlandske utdanningsinstitusjoner kan ved bruk av begrepet studiepoeng for
fagskoleutdanning oppfatte at det er ECTS-poeng —altså at utdanningen er forsknings- og
utviklingsbasert. For fagskoleutdannings som etter fagskoleloven skal være yrkesrettet, vil det
i europeisk sammenheng være naturlig å bruke ECVET.

Når det gjelder selve forskriften har UHR følgende kommentarer:

§ 1 innpassing og fritak
Verken fagskoleloven eller forskriften inneholder noen fastsettelse av minimumsalder for å få
en realkompetansevurdering. Både i opplæringsloven og universitets- og høyskoleloven er det
krav om at søkerne er 25 år eller eldre for å få en realkompetansevurdering. UHR anbefaler at
en tilsvarende minimumsalder blir gjort gjeldene for fagskoleutdanning. Da vil vi få lik
minstealder for realkompetansevurdering innen norsk utdanning (grunnutdanning,
videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning).
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