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Høringsuttalelse til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om
endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

•


Høgskolen i Akershus (HiAk) viser til høringsbrev, datert 23. juli 2010, med forslag til forskrift om rammeplan
for ingeniørutdanningen og forslag til endringer i opptaksforskriften. Høgskolen har fått innspill fra fagmiljøet
som arbeider for master i energi og miljø og fra studieavdelingen.
Opptak og likebehandling av studenter
HiAk stiller spørsmål ved ulik behandling av studenter som ikke oppfyller ordinært opptakskrav. Studenter med
generell studiekompetanse må ta to sommerkurs (tresemesterordningen) for ”at studentene har oppnådd og
dokumentert det samme læringsutbytte som ordinære studenter innen starten av andre studieår” (§5b), mens
studenter som skal tas opp gjennom Y-veien får tilrettelagt sitt ”manglende” kunnskapsgap i det ordinære
studieløpet og skal være på samme nivå før sjette semester og får i realiteten godkjent 30 sp for utdanning på
videregående nivå. Disse fritaksforslagene kan også komme i konflikt med opptaksgrunnlaget da disse
studentene kan ha ”brukt opp” teknisk fagskole og fagbrev for å komme inn på studiet.
Fritaksbestemmelser
HiAk ser med undring på de forslag som foreslås om fritak for studenter tatt opp gjennom Y-veien og generelle
fritaksbestemmelser. Departementet vil sidestille 2-årig teknisk fagskole på nivå med høyere utdanning på lavere
grad, og gi fritak på inntil 60 sp inn i ingeniørutdanning. Det foreslås også å gi fritak på 30 sp med bakgrunn i et
fagbrev for studenter som tas opp via Y-veien. Departementet sier følgende på side 3 i høringsbrevet
”Departementet foreslår at disse studentene skal få vitnemål der de gis fritak for 30 studiepoeng ingeniørfag
med grunnlag i fagbrevet, jf vårt forslag til § 5 c og vedlegg III og at" allmennfaglige grunnlagsemner" ikke skal
fremgå av vitnemålene.” Det vil si at det på vitnemålene må stå ”fritak med grunnlag i fagbrev”.
HiAk viser til UH-lovens

DETTE BREVET ER ELEKTRONISK GODKJENT

§ 3-5. Godskriving og faglig godkjenning
(1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag,
eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall
studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved
institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold.

Høgskolen i Akershus
E-post: postmottak@hiak.no Tlf.: (+47) 64 84 90 00 Faks: (+47) 64 84 90 01
Postadresse: Postboks 423, 2001 Lillestrøm, Norway Besøksadresse: Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller
Fakturaadresse: Høgskolen i Akershus fakturamottak, Postboks 232, 3672 Notodden Organisasjonsnummer: 874 652 172

Fritak ved HiAk skjer etter faglige vurdering med utgangspunkt i tidligere avlagte studier og/eller
realkompetanse på tilsvarende/tilnærmet lik nivå vurdert opp i mot læringsutbytter i de enkelte emner.
HiAk har ingenting i mot at en forskrift gir et ”nasjonalt” fritak, men fritak bør gis for utdanning/realkompetanse
på tilsvarende nivå. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, fastsatt i mars 2009, er en av begrunnelsene for endring
av forskrift til rammeplan for ingeniørutdanningene. Her lå det ingen føringer til grunn som skulle tilsi å plassere
teknisk fagskole på bachelornivå. Et mål med rammeverket skulle være en harmonisering av nivå mellom
landene. Plassering av fagbrev og teknisk fagskole på bachelornivå avviker også fra det europeiske
rammeverket.
Departementet sendte på høring (til UH-sektoren via UH-rådet) et forslag til lærinsgutbyttebeskrivelser
(deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring med
høringsfrist 9. april 2010. I høringssvar fra HiAk (2007/1385) og UH-rådet sies det blant annet at det er
vanskelig å forholde seg til stykkevise deler av et kvalifikasjonsrammeverk, noe som allerede er fastsatt og noe
ikke. Dette skal til slutt sys sammen til felles nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for hele utdanningssystemet i
Norge (NKR - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og skal gjelde fra vår 2011 jf departementets informasjon i
høringsbrevet). HiAk mener at forskriften til ingeniørutdanning på denne måten undergraver systemet med
kvalifikasjonsrammeverket i og med at kunnskap/ferdighet fra fagbrev og teknisk fagskole ikke er definert i
læringsutbyttebeskrivelsene for høyere utdanning innen rammeverket.
HiAk stiller spørsmål om, hvis dette blir en realitet, kan dette skape presedens for andre utdanninger? Skal en
framtidig student på vernepleier/sykepleier med fagbrev som hjelpepleier, kunne få fritak for 30 sp i sin
utdanning?
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