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Høring – NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.

Vi viser til høringsbrev av 24. juni 2014. Samordna opptak har behandlet saken og avgir her vår 
uttalelse.

Opptak

Samordna opptak velger å kommentere MOOC-utvalgets omtaler og anbefalinger hva gjelder 
opptak til MOOC-studier. 

I kapittel 9, side 48, skriver utvalget at «Dersom MOOC-studentene skal gå opp til eksamen og 
få studiepoeng, må studentene være tatt opp til studiet etter gjeldende krav for opptak.». Det er 
derfor noe overraskende at utvalget, i kapittel 15, slår fast at dagens regelverk for opptak til 
høyere utdanning er et hinder for opptak til MOOC. Videre anbefaler utvalget at universitet og 
høgskoler starter forsøk med opptak til MOOC-studier som gir studiepoeng, uten at kandidater 
oppfyller gjeldende krav for opptak til høyere utdanning. Samordna opptak vil sterkt advare mot 
å innføre en slik forsøksordning. 

Dagens regelverk for opptak til høyere utdanning, krav om generell studiekompetanse og 
spesielle opptakskrav, er satt for å sørge for et minimum av forhåndskunnskaper og i visse 
tilfeller et bestemt nivå på disse forhåndskunnskapene (spesifikke karakterkrav).

Utvalget begrunner sin anbefaling med at det ikke vil være et nasjonalt behov for å regulere 
opptak til MOOC-tilbud, fordi slike studietilbud ikke har en fysisk begrensning på deltagere, slik
ordinære campusstudier har. Samordna opptak vil påpeke at det å være kvalifisert for opptak til 
høyere utdanning ikke er det samme som å konkurrere om et visst antall studieplasser. Man kan 
fjerne konkurranseaspektet uten å ta bort kvalifikasjonskravet. Det at ett studium tilbys med 
nettbasert opplæring uten plassbegrensning burde ikke endre hva som er ønskelig av 
forhåndskunnskaper.
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