
      Vedlegg til høringsbrev av 11.07.14, ref 14/3741 

Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om 

universiteter og høyskoler § 3-6, § 3-7 og § 4-9, jf delegeringsvedtak 7. oktober 2005 nr. 1107. Endret ved 

forskrifter 18. oktober 2007, 18. november 2008, 24. april 2009, 23. november 2009, 11. juni 2010, 30. 

november 2010, 28. november 2011, 31. januar 2013 og 21. januar 2014. 

 

Endringer i forskriftsteksten er markert med fete bokstaver og med stryk. 

 

§ 2-2 Utenlandsk utdanning 

Nytt femte punkt i andre ledd skal lyde: 

Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum  

nivå B2 i alle delferdigheter, jf lov 4. juli 2003 nr 80 om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne innvandrere, (introduksjonsloven) §19 andre 

ledd. 

 

§ 3-1 Realkompetanse 

Det gjøres følgende endring i første ledd: 

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell 

studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt 

studium på grunnlag av realkompetanse. Denne bestemmelsen gjelder ikke for 

søkere som er kvalifisert for opptak til dette bestemte studiet etter andre 

bestemmelser, jf §§3-3 til 3-9. 

 

§ 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag 

Det gjøres følgende endringer: 

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som fyller spesielle 

faglige krav fastsatt av institusjonen ved opptak til følgende utdanninger og/eller 

institusjoner (jf. § 4-1): 

 

- Studier i utøvende og skapende kunst ved Kunst- og designhøgskolen i 

Bergen, Kunsthøyskolene i Oslo og Norges Dansehøyskole 

- Folkekunst og folkemusikk ved Høgskolen i Telemark  

- Kunstfaglig utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

og ved Universitetet i Tromsø  

- Studier i utøvende og skapende musikk  

- Studium i folkedans ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

- Forfatterstudium ved Høgskolen i Telemark  

- Scenekunstutdanning ved Høgskolen i Østfold, og Høgskolen i Nord-

Trøndelag og Musikkteaterskolen  

- Studium i duodji 1 ved Samisk høgskole   

- Studier ved Norges Dansehøyskole  

- Studier i visuell kunst ved Nordisk Institutt for Scene og Studio. 

 

§ 4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 

Første ledd endres som følger: 

Grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrert lærerlektorutdanning 

Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum 

karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer). For søkere til 



grunnskolelærerutdanning og 5-årig lektorutdanning med realfag, miljø- og naturfag 

gjelder i tillegg krav fastsatt i § 4-3 tredjeandre strekpunkt. 

 

Overskriften i tredje ledd endres som følger: 

Grunnskolelærer- og førskolebarnehagelærerutdanning med sørsamisk 

 

§ 7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote 
Første ledd endres som følger: 

Kvote for førstegangsvitnemål omfatter søkere som ikke fyller mer enn 21 år i 

opptaksåret og som har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i videregående 

opplæring etter bestemmelser fastsatt i forskrift til lov 17. juli 1998 nr. 61 om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Kvoten omfatter også søkere som ikke 

fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som har oppnådd generell studiekompetanse på 

bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag samt fullført og bestått på normal tid i tillegg til at 

de oppfyller fagkravene i § 2-1 

 

§ 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring 

Fjerde ledd strykes: 

(4) Søkere med International Baccalaureate får innenfor en total ramme på 4 tilleggspoeng 

følgende:  

0,5 tilleggspoeng for realfag fra faggruppe 4 Experimental sciences og faggruppe 5 

Mathematics and computer science tatt på lavere nivå («standard level») og 1,0 

tilleggspoeng for realfag fra faggruppe 4 Experimental sciences og faggruppe 5 

Mathematics and computer science tatt på høyere nivå («higher level»). Matematikk 

og fysikk tatt på høyere nivå («higher level») gir 1,5 tilleggspoeng. 

0,5 tilleggspoeng for fremmedspråk (ikke engelsk og Norwegian) fra faggruppe 2 

Second language tatt på lavere nivå («standard level») og 1,0 tilleggspoeng for 

fremmedspråk tatt på høyere nivå («higher level»). 

 

Femte ledd strykes: 

(5) Søkere med vitnemål fra fransk baccalauréat får innenfor en total ramme på 4 

tilleggspoeng følgende:  

Bestått fransk baccalauréat (alle linjer) gir 1,0 tilleggspoeng forutsatt at norsk er valgt 

som fag på vitnemålet. 

Bestått Linje S Scientifique gir 4,0 tilleggspoeng. 

Bestått Linje ES Economique gir 0,5 tilleggspoeng. 

Bestått Linje S Littéraire får inntil 0,5 tilleggspoeng for et annet fremmedspråk, jf. 6. 

ledd. 

 

Sjette ledd blir nytt fjerde ledd, med en teknisk endring: 

(4) Søkere med vitnemål fra annen nåværende eller tidligere norsk eller nordisk videregående 

opplæring som er eller har vært offentlig godkjent, eller med opptaksgrunnlag fra utlandet for 

øvrig, kan få inntil 4 tilleggspoeng når det i deres utdanning inngår fagkombinasjoner som må 

anses likeverdige med de realfag og fremmedspråk som etter andre ledd gir rett til 

tilleggspoeng. 
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