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

Vi viser til brev datert 4.7.2012 og 4.9.2012 vedrørende forslag om endringer i forskrift om opptak til
høyere utdanning fra og med opptak til studieåret 2013/2014.

Universitetet i Tromsø har gått gjennom de forslag til endringer som Kunnskapsdepartementet har
sendt ut på høring. Vi har følgende merknader til de foreslåtte endringene.

Vedrørende endringer 1§§ 4-3 og 4-4 - Spesielle opptakskrav til integrert masterstudium i
teknologiske fag

I høringsforslaget varsler departementet at det er planlagt å innføre et karakterkrav på 4,0 i
matematikk R2for alle landets 5-årige integrerte mastergradsutdanninger i teknologiske fag fra og
med opptak til studieåret 2014/2015. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)har
siden studieåret 2007/2008 drevet forsøk med karakterkrav (4,0) i programfag matematikk R2fra
videregående opplæring for opptak til 5-årig integrert mastergradsutdanning i teknologiske fagr og
har nå søkt om at denne ordningen gjøres permanent fra og med opptak til studieåret 2013/2014.

Departementet viser til at tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav. Vi forstår det derfor slik
det foreslåtte karakterkravet også vil omfatte de 5-årige integrerte sivilingeniørutdanningene som
tilbys ved Universitetet i Tromsø.

Vi ser flere utfordringer knyttet til et evt. karakterkrav i matematikk R2.Universitetet i Tromsø har
som visjon å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskapning i
nordområdene. Sivilingeniørutdanningene spiller en viktig rolle i universitetets arbeid på dette
området. I tillegg er det et stort behov for høyt utdannet arbeidskraft innen teknologiske fag både i
Nord-Norge og nasjonalt.

En innskjerping av dagens opptakskrav vil kunne få følger for blant annet muligheten til å rekruttere
og utdanne et tilstrekkelig antall studenter innen teknologiske fag for å møte framtidens behov for
kvalifisert arbeidskraft.

De berørte fagmiljøene hos ossvurderer nå hvilke mulige konsekvenser den foreslåtte
innskjerpingen i opptakskravet vil kunne få for Universitetet i Tromsø på lang sikt. De vil bl.a. se
nærmere på opptakskravene i forhold til studiekvaliteten i programmet. Pånåværende tidspunkt er
det derfor vanskelig å skulle gi vår tilslutning til departementets forslag om at søkere må
dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 4,0 i matematikk R2for å kunne få opptaktil
alle 5-årige integrerte mastergradsutdanninger i teknologiske fag.

I og med at karakterkravet er varslet å gjelde først fra og med opptak til studieåret 2014/2015,
forutsetter vi at det også vil bli anledning til å komme med innspill til den varslede endringen i §§ 4-3
og 4-4 i forbindelse med neste års revisjon av opptaksforskriften.

Universitetet i Tromsø varsler derfor at vi i løpet av høsten 2012 vil komme med et mer utfyllende
svar på departementets forslag til endringer i de spesielle opptakskravene til 5-årig integrert
masterstudium i teknologiske fag.
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Vedrørende endringer i § 2-1 første ledd

Universitetet i Tromsø er positive til at departementet foreslår en endring i § 2-1 første ledd, slik at
forskriftsteksten samsvarer med gjeldende praksis i forbindelse med vurdering av dokumentert
arbeidserfaring av 23/5-søkere. Vi mener i tillegg det er svært positivt at det ved beregning av
arbeidserfaring også kan tas hensyn til søkere som kan dokumentere nedsatt arbeidsevne på grunn
av sykdom, skade eller lignende.
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