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Forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - utfyllende
merknader

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 4.7.2012 vedrørende forslag til endringer i
forskrift om opptak til høyere utdanning, samt høringssvar fra Universitetet i Tromsø datert
11.9.2012.

I vårt høringssvar til departementet varslet Universitetet i Tromsø at vi løpet av høsten 2012 ville
komme med et mer utfyllende svar på departementets forslag til endringer i de spesielle
opptakskravene til 5-årig integrert masterstudium i teknologiske fag. Årsaken er at vi ser flere
utfordringer knyttet til forslaget om at søkere må dokumentere et gjennomsnitt på minimum
karakteren 4,0 i matematikk R2for å kunne få opptak til alle 5-årige integrerte
mastergradsutdanninger fra og med opptak til studieåret 2014/2015.

Vi har i den forbindelse bedt de berørte fagmiljøene om å vurdere hvilke mulige konsekvenser det
foreslåtte karakterkravet vil få for våre 5-årige sivilingeniørutdanninger.

Vi er enige med departementet i at tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav. Dette sikrer en
forutsigbarhet for søkere som ønsker å søke opptak til tilnærmet like studier ved flere læresteder.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)skal allerede fra opptak til studier høsten
2013/2014 innføre karakterkravet som en permanent ordning til sine sivilingeniørutdanninger.

Vi er derfor positiv til departementets forslag til endringer, men vi innser samtidig at det er vanskelig
å få full oversikt over hvilke effekter innføring av et karakterkrav vil få på sikt. For eksempel viser en
undersøkelse av de studentene som ble tatt opp til våre sivilingeniørutdanninger i høst, at godt over
halvparten ikke ville ha kommet inn hvis det nevnte karakterkravet gjaldt ved årets opptak.

Til tross for at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å si hvordan forslaget vil slå ut på sikt, både
for sivilingeniørutdanningene og for den totale rekrutteringen til de teknologiske fagene, har vi etter
en helhetsvurdering kommet til at Universitetet i Tromsø støtter departementets forslag til endringer
i opptaksforskriftens §§ 4-3 og 4-4.

Vi foreslår samtidig at det gjennomføres en nasjonal evaluering av ordningen etter 4-5 år for å se
hvilken effekt denne endringen har hatt for rekrutteringen til de teknologiske fagene.

Vi ber om at våre innspill tas med i departementets videre arbeid.
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