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Høring Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning  
 
Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning 
(opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 Om universiteter og høyskoler, 
jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. Opptaksforskriften ble fastsatt 31. januar 2007, med endringer 18. 
oktober 2007, 18. november 2008, 24. april 2009, 23. november 2009, 11. juni 2010, 30. 
november 2010 og 28. november 2011. 
 
A Forslag om forskriftsendringer 
Departementet har også i 2012 mottatt forslag om endringer i opptaksforskriften, 
både fra universiteter og høyskoler, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og fra enkelte 
interesseorganisasjoner. I samråd med Samordna opptak (SO)har departementet vurdert 
alle forslagene.  
 
Departementet foreslår nå enkelte mindre endringer i opptaksforskriften. Ettersom disse 
forslagene ikke innebærer endringer av betydning for elevers fagvalg i videregående 
opplæring, tas det sikte på at de fleste endringene skal kunne tre i kraft fra og med opptaket 
til studieåret 2013-2014.  
 
Vi gjør oppmerksom på at departementet har mottatt flere forslag om endringer, men 
departementet har ikke funnet grunnlag for å gå videre med alle. 
 
Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse 
Vedrørende § 3-6 Dispensasjon fra krav om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag 
Musikkteaterskolen har søkt og fått tilsagn fra NOKUT om akkreditering av et 
bachelorstudium i musikkteater under forutsetning av at de oppfyller visse vilkår før 
endelig akkreditering. Departementet foreslår unntak fra krav om generell 
studiekompetanse (gsk) for opptak til denne utdanningen, under forutsetning av at studiet 
får akkreditering før opptak til studieåret 2013-2014. 
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Kapittel 4 Spesielle opptakskrav 
Vedrørende § 4-2 Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag 
NOKUT har i tilknytning til søknad om akkreditering for nye studier innen fagområdet 
medisin/helsefag bedt om en avklaring av hvilke studier som skal omfattes av de spesielle 
opptakskravene til medisin, odontologi, ernæring og farmasi. Departementet viser til at den 
fastsatte bestemmelsen er videreføring av spesielle opptakskrav til de nevnte integrerte 
profesjonsstudiene. Dette betyr at for eksempel tilbud om årsstudium (60 studiepoeng) i 
medisin derfor ikke er omfattet av bestemmelsen om spesielle opptakskrav. Det forutsettes 
at årsstudier og eventuelle bachelorstudier som etableres innen disse fagområdene, i 
utgangspunktet skal ha generell studiekompetanse som opptakskrav. For å unngå 
misforståelser foreslår departementet en presisering i bestemmelsen. 
 
Vedrørende § 4-3 integrert masterstudium i teknologiske fag 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har siden studieåret 2007-2008 
drevet forsøk med karakterkrav (4,0) i programfag matematikk R2 fra videregående 
opplæring for opptak til 5-årig integrert masterutdanning i teknologiske fag. NTNU har 
evaluert forsøket og erfaringene er gode. På den bakgrunn har NTNU søkt om permanent 
endring i opptakskrav til disse utdanningene ved NTNU. 
 
Departementet viser til at tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav. Endring av 
forskriften på dette området må derfor også gjelde for opptak til tilsvarende utdanninger  
ved andre institusjoner. Samtidig foreslår departementet at kravet må tas med i vurdering 
av søkere med alternativt opptaksgrunnlag (forkurs og fagskole). 
 
Departementet forutsetter at institusjoner som tilbyr 5-årig integrert masterutdanning i 
teknologiske fag vurderer forslagene. Departementet foreslår at bestemmelse om 
karakterkravet iverksettes ved NTNU fra og med opptak til studieåret 2013-2014. Samtidig 
foreslår departementet å varsle om at dette kravet skal gjelde for alle 5-årige integrerte 
masterutdanninger i teknologiske fag fra og med opptak til studieåret 2014-2015. 
 
B Forslag om endring i kommentarer til forskriften 
Departementet har også mottatt forslag knyttet til merknader til forskriften. Merknader 
krever normalt ikke høring. Departementet vil likevel gjøre oppmerksom på at UHR har 
pekt på problemer knyttet til forkurs for opptak til ingeniør- og maritim 
høgskoleutdanning. Det er flere aktører som tilbyr slike forkurs. Nasjonalt råd for 
teknologisk utdanning (NRT) har informert om at det synes å være store forskjeller i faglig 
innhold, opplegg og vurderingsordninger.  
 
Departementet understreker at forkurs som grunnlag for ingeniør- og maritim 
høgskoleutdanning skal holde et faglig forsvarlig felles innhold, nivå og omfang, jf. 
departementets tidligere brev om forkurs datert henholdsvis 4. november 2002 og 26. 
november 2008. Departementet vil presisere dette i merknadene til opptaksforskriften.  
 
C Høring 
Høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til postmottak@kd.dep.no Fristen 
for høringssvar er 15. september 2012. 
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Med hilsen 
 
 
Rolf L. Larsen (e.f.) 
fung. ekspedisjonssjef 
 Inger Johanne Christiansen 
 seniorrådgiver 
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Vedlegg 1 



Adressater: 

Universiteter og høyskoler, 

Samordna opptak, 

Utdanningsdirektoratet, 

Fylkesmennene, 

Fylkeskommunene, 

Videregående skoler, 

Elev- og studentorganisasjonene 

 

Kopi 

Universitets- og høgskolerådet 

Nettverk for private høyskoler 

Rådet for fylkeskommunale fagskoler 

Forum for fagskoler 

Lærerorganisasjonene 

Forskerforbundet 

Justisdepartementet 

Statens lånekasse for utdanning 

NAV 

VOX 

NOKUT 
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