Det Kgl. Kunnskapsdepartement
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Vår dato
Deres dato
Vår referanse
Deres referanse

1.11.2010
23.07.2010
201003848-/JMB

HØRINGSSVAR - UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR
INGENIØRUTDANNINGENE OG UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I
FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING
Byggenæringens Landsforening (BNL) er den nest største landsforeningen i NHO, og har
deltatt i utarbeidelsen av og støtter NHOs høringssvar. Vi ønsker allikevel ytterligere å
understreke noen forhold av særskilt interesse for våre over 4200 medlemsbedrifter.
Y-veien
BNL har samarbeidet tett med Høgskolen i Telemark om å utvikle y-veien for bygg.
Erfaringene fra y-veien viser at en yrkesfaglig bakgrunn gir gode resultater for karakterer og
gjennomføring av ingeniørutdanning. Tilbakemeldingene fra arbeidslivet er gode, og
bedriftene etterspør ingeniører med yrkesfaglig bakgrunn.
BNL ønsker at flere høgskoler og universiteter skal ta opp byggingeniørstudenter via y-veien.
BNL ber om at forskriftene som nå er på høring, justeres slik at de åpner for en mer utstrakt
bruk av y-veien ved opptak til ingeniørutdanning.
Ingeniørutdanning via y-veien og ingeniørutdanning via studiekompetanse, må være likestilt
og likeverdig. Det er viktig at studentene oppnår samme sluttkompetanse og likt antall
studiepoeng uavhengig av hvilken vei de har valgt inn i studiet. Studentene som tas opp på
grunnlag av studiekompetanse, får studiepoeng for emner som y-veistudentene får fritak for
på bakgrunn av kompetanse fra videregående opplæring (skole + læretid). Tilsvarende bør yveistudentene få studiepoeng for fellesemner de trenger, og som studentene med
studiekompetanse har fra videregående opplæring.
Praksis i ingeniørutdanningen
BNL er svært opptatt av at studentene får ingeniørfaglig praksis i løpet av studietiden. Praksis
har stor betydning for studentenes evne til å løse ingeniørfaglige oppgaver i arbeidslivet. Det
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er ikke slik at undervisningen skal være praksisnær for å gi studentene et grunnlag for den
teoretiske undervisningen. Teori og praksis er likverdige komponenter i opplæringen som
trengs for samlet å gi studentene ingeniørfaglig kompetanse. BNL ber om at praksis gjøres
obligatorisk for bachelorutdanningene i ingeniørfag, og at studiepoenggivende praksis tas inn
som et obligatorisk emne.
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