
Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere 
utdanning 
 

Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse 

Det foreslås endring i § 3-6 Unntak fra krav om generell studiekompetanse for opptak til 

enkelte kunstfag, som følger: 

Nytt strekpunkt (9): 

Studier i visuell kunst ved Nordisk institutt for Scene og Studio 

 

Kapittel 4 Spesielle opptakskrav 

Det foreslås endringer i § 4-4 Spesielle opptakskrav til arkitektur- og teknologiske fag, som 

følger: 

Første strekpunkt: 

 Arkitektutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.  

Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/1999 og 

tidligere studieordninger, må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2.  

Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning må dokumentere tilsvarende 

kunnskaper. 

Tredje strekpunkt:       

 Integrert masterstudium i teknologiske fag   

Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.  

Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/1999 og 

tidligere studieordninger, må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2.  

Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning må dokumentere tilsvarende 

kunnskaper.       

Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning fyller 

fagkravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene som er fastsatt her.  

Nytt strekpunkt (7) skal lyde: 

 Landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen 

Søkeren må bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen 



Det foreslås endring i § 4-9 Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag, som følger: 

Nytt strekpunkt (10) 

 Studier i visuell kunst ved Nordisk institutt for Scene og Studio 

 

Søkeren må bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen 

 

Det foreslås følgende endringer i § 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag  

 

Andre ledd: 

Søkere til følgende institusjoner må bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt ved 

institusjonen:  

 

-  Fotojournalistutdanning ved Høgskolen i Oslo   

-  Animasjon ved Høgskolen i Volda   

-  Studium ved Norges idrettshøgskole Strykes! 

-  Industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen   

-  Produktdesignutdanning ved Høgskolen i Akershus   

-  Studier ved Rudolf Steinerhøyskolen 

-  Smykkedesign ved Universitetet i Agder  

- Årsstudium i film og TV ved Nordisk Institutt for Scene og Studio AS 

- Film- og fjernsynsutdanning ved Høgskolen i Lillehammer  

  

Kapittel 6 Politiattes ved opptak til høyere utdanning 

Det foreslås følgende endring i § 6-8 Ny politiattest i løpet av utdanningen: 

Ved utdanninger som er omfattet av kapittel seks i forskriften, jf. § 6-2, skal studentene 

fremlegge ny politiattest hvert tredje år fra den enkelte students utdanningsstart, forutsatt at 

det gjenstår obligatorisk klinisk undervisning eller praksisopplæring. 

 

Det foreslås følgende endring i § 6-9 Følger av at politiattest/egenærklæring ikke fremlegges, 

eller at egenærklæringen er uriktig: 

(1) Søkere eller studenter som ikke fremlegger politiattest/egenerklæring i henhold til reglene 

i denne forskriften, eller som gir uriktig egenerklæring, har ikke rett til å delta i klinisk 

undervisning eller praksisopplæring ved den aktuelle utdanningen.  

 

(2) Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd dersom årsaken til at søkeren eller 

studenten ikke fremlegger politiattest/egenerklæring i henhold til reglene i denne forskriften, 

ligger utenfor vedkommendes kontroll.  

 

Kapittel 7 Rangering av søkere ved opptak 

Det foreslås følgende endring i § 7-5 Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående 

opplæring, andre ledd: 

(2) Karakterpoeng er gjennomsnittet av samtlige tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert 

med 10. For fellesfag skal bare karakter(er) på høyeste nivå inngå i beregningen av 

karakterpoeng. 

 

Det foreslås følgende endring i § 7-6 Karakterpoeng for 23/5-søkere, andre ledd: 

(2) Karakterpoeng er gjennomsnittet av samtlige tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert 

med 10. For fellesfag skal bare karakter(er) på høyeste nivå inngå i beregningen av 

karakterpoeng. 



 

Det foreslås at § 7-8 Tilleggspoeng for realfag, strykes og at § 7-8A Tilleggspoeng for realfag 

og fremmedspråk fra videregående opplæring, blir ny § 7-8. 

 

Det foreslås følgende endring i § 7-12 Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes, 

første ledd: 

(1) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede 

søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves 

det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter 

rangering på grunnlag av poengberegning. 

 

Kapittel 9 Overgangsregler 

Det foreslås følgende endring i § 9-3 Overgangsregler for spesielle opptakskrav: 

Søkere som dokumenterer fastsatte spesielle opptakskrav (realfag) med studieretningsfag fra 

videregående opplæring før Kunnskapsløftet, oppfyller kravet når de kan dokumentere det 

fastsatte kravet på VK2-nivå eller tilsvarende (”høyeste nivå”). Søkerne vil samtidig anses å 

ha oppfylt lavere nivå i faget. 

 

 

 

 


