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Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 
Høringssvar
Departementet har sendt forslag til endringer i opptaksforskriften på høring 4. juli og 4. 

september 2012. Samordna opptak har behandlet saken i styremøte 21. september. 

 
Kap. 2 Generell studiekompetanse 
Departementet har ønsket å forskriftsfeste gjeldende praksis om at deltidsarbeid kan omregnes til 

fulltidsarbeid og at det ved beregning av arbeidserfaring kan tas hensyn til nedsatt arbeidsevne.  

Med de forutsetninger som er nevnt i høringsbrevet anbefales endringsforslaget. 

For å få uttelling, må det foreligge dokumentasjon om nedsatt arbeidsevne. Departementet bør 

innarbeide retningslinjer vedr. dokumentasjon i merknadene til § 2 – 1 siden ikke alle 

institusjonene er med i det samordnede opptaket. 

 
Kap. 3. Unntak fra generell studiekompetanse. 
Samordna opptak finner det rimelig at bachelorstudiet i musikkteater skal ha unntak fra krav om 

generell studiekompetanse på lik linje med andre scenekunststudier 

Overskriften til § 3 - 6 i endringsforslaget er feil. Det skal være Unntak fra kravet om generell 

studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag. 

 

Kap. 4. Spesielle opptakskrav 
Presiseringene i § 4-2 er nødvendige.  

Universitetet i Oslo gir ikke lenger integrerte masterstudier i informatikk. Det er da unødvendig å 

opprettholde et slikt særkrav som avviker fra øvrige informatikkstudier § 4 -3. 

Innstrammingen med karakterkrav i matematikk R2 vil påvirke rekrutteringen. Men 

opptakskravene bør være like for samme type studier da ulike krav kan føre ulike studier vil bli 

oppfattet som A-studier og B-studier avhengig av opptakskrav. Den foreslåtte innføringstakten er 

gjennomførbar. Søker til andre læresteder vil få tre semestre til å forbedre sine resultater. 

 

Det er rimelig at bachelorstudiet i musikkteater skal ha spesielle opptakskrav av samme type som 

scenekunstutdanningene i Østfold og Nord-Trøndelag.  
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Disse forkursene er også godkjent som unntak fra generell studiekompetanse bl.a. ved opptak til 

integrerte masterstudier i teknologi.  Det er derfor viktig at det stilles krav til innhold. I 

merknaden til § 4 - 3 står det allerede at det forutsettes matematikk og fysikk tilsvarende R1+R2 

og Fysikk 1. Men erfaringer har vist at dette bør forsterkes. Det er også viktig at de øvrige fagene 

også ivaretas. 

 
 
Med hilsen  

 

 

Terje Bjelle 

styreleder 

Bente Ringlund Buæs 

daglig leder 
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