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Fagskolen Tinius Olsen støtter høringsuttalelsen til RFF vedrørende utkast til forskrift om
rammeplan for ingeniørutdanninger.

1. RFF anmoder om en uredning om samspillet mellom de ulike utdanningene som
tilbys i samfunnet i dag. Fragmenteringen i dagens system virker forvirrende på
utdanningssøkende, og fører til at samfunnet ikke får optimalt ut av dagens
arbeidsstyrke. Dette er et alvorlig problem.
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2. Forholdet mellom Y-veien, fagskoleutdanning og ingeniørutdanning er uklart.
Ungdom kan forledes til å tro at Y-veien er en enklere vei til en bachelorgrad i
ingeniørfag enn via studiespesialiserende. Dette fordi det er mindre realfag på
yrkesfaglige studier.
Vi anbefaler at fagskole blir den naturlige starten på en karrierevei for ungdom som
tar en yrkesfaglig utdanning i videregående skole. Deretter kan man bygge på til
både bachelor og masternivå.

3. Studenter fra fagskolene har høy teknisk kompetanse, og noe lavere kompetanse i
realfagene. Det bør derfor lovfestes at studenter fra fagskolene godskrives med 60
studiepoeng for sin tertiærutdanning.
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Med hilsen

Ingeniørstudenter med teknisk fagskole blir ofte sett på som en ressurs på studiet, i
og med sin yrkesfaglige bakgrunn og kompetanse. Denne kompetansen bør
godskrives.

I realfagene og språkfagene har studentene i fagskolene tilegnet seg et godt
redskapsfundament som kommer til nytte i de tekniske fagene. Fagskolen Tinius
Olsen tilbyr også videre fordypning med valgfag matematikk, og dette bør være
tilstrekkelig for å kunne få godkjent dette studiet med 60 studiepoeng. Det er vel
heller ikke slik at de studentene som kommer inn i andre året på bachelorstudiet fra
forkurs og første året, behersker hele pensumet.
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