
Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere 
utdanning 
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 23. november 2009 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. 

 

Det gjøres følgende endringer: 

 

Kapittel 1Virkeområde 

 

§ 1-1  
Fjerde ledd skal lyde: 

Forskriften, med unntak av kapittel 6 om politiattest og kapittel 10 om falske vitnemål, falske 

dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner, gjelder ikke ved innpassing etter 

første studieår i flerårige profesjonsutdanninger, for opptak til utdanning som bygger på 

grunnutdanning, «profesjonsdelen» av utdanning og etter- og videreutdanning. For slike 

utdanninger har institusjonene fullmakt til selv å fastsette opptakskrav og rangeringsregler 

dersom departementet ikke har fastsatt slike i annen forskrift eller rammeplan. 

 

Kapittel 2 Generell studiekompetanse 

 

§ 2-2  

Andre ledd, fjerde punkt skal lyde: 

4. Test i norsk, høyere nivå, (”Bergenstesten”) med minimum 450 poeng eller ”bestått” etter 

ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.  

 

§ 2-3 

Skal lyde: 

Søkere som er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av regler om unntak fra kravet om 

generell studiekompetanse, jf. kapittel 3, og som har bestått en slik utdanning på minst ett år 

(60 studiepoeng eller 2 studier, hvert på 30 studiepoeng), får generell studiekompetanse under 

forutsetning av at de også oppfyller kravet om norsk, jf. § 2-1, dog slik at søkere med 

utdanning fra land utenom Norden, som er tatt opp med grunnlag i § 2-2 femte ledd, må 

dokumentere norskkunnskaper etter bestemmelsene i § 2-2. 

 

§ 2-4  

Skal lyde: 

Søkere som har fullført 2-årig fagskoleutdanning godkjent etter lov 20. juni 2003 nr. 56 om 

fagskoleutdanning, får generell studiekompetanse under forutsetning av at de også oppfyller 

kravet om norsk, jf. § 2-1. 

 

Kapittel 3 

 

§ 3-7 (NY) 

Skal lyde: 

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagte studier i 

akvakultur – havbruk og fiskerifag 

Institusjoner kan ta opp søkere med relevant fagbrev som ikke oppfyller kravene til generell 

studiekompetanse, til spesielt tilrettelagte studier i akvakultur.  

  

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-20070131-0173.html&kap%206


Kapittel 4 

 

§ 4-4  

Første strekpunkt skal lyde: 

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.        

 

Tredje strekpunkt skal lyde:  

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 bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning fyller 

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

 

Fjerde strekpunkt skal lyde: 

3-årig ingeniørutdanning  

Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.  

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

tidligere studieordninger eller bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim 

høgskoleutdanning fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene som er 

fastsatt her.  

Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning må dokumentere tilsvarende 

kunnskaper.  

For søkere med generell studiekompetanse som blir tatt opp til treterminordning, og for 

søkere som tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning med grunnlag i 

fagbrev/svennebrev, jf § 3-3, gjelder ikke det spesielle opptakskravet ovenfor.  

 

§ 4-7 

Første strekpunkt skal lyde: 

Grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrert lærerutdanning 

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 med realfag, miljø- og naturfag gjelder i tillegg krav fastsatt i § 4-3 

tredje strekpunkt. Ved Samisk høgskole gjelder i tillegg krav fastsatt i § 4-10. For søkere som 

har samisk som førstespråk eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet 

av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer). For søkere som har norsk tegnspråk 

eller finsk som andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk gjennomsnittet av karakterene i 

første- og andrespråk.   

 

Andre strekpunkt skal lyde: 

Grunnskolelærerutdanning med musikk  

Søkeren må, i tillegg til kravene i første strekpunkt, dokumentere kunnskaper og ferdigheter i 

musikk etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.  



Tredje strekpunkt skal lyde: 

Grunnskolelærer- og førskolelærerutdanning med sørsamisk  

Søkeren må dokumentere kunnskaper i sørsamisk språk etter nærmere regler fastsatt av 

institusjonen. For grunnskolelærerutdanning gjelder i tillegg kravene i første strekpunkt.  

 

§ 4-10  

Andre strekpunkt skal lyde: 

Flerkameraproduksjon og dokumentarfilmproduksjon ved Høgskolen i Lillehammer. 

Søkerne må dokumentere kunnskaper i form av innsendt arbeid og bestå opptaksprøve etter 

nærmere regler fastsatt av institusjonen. 

 

Tredje strekpunkt skal lyde: 

Kulturprosjektledelse og Produksjons- og prosjektledelse ved Høgskolen i Lillehammer 

Søkerne må dokumentere kunnskaper i form av innsendt arbeid og bestå opptaksprøve etter 

nærmere regler fastsatt av institusjonen. 

 

 

Kapittel 7 

§ 7-5 
Tredje ledd skal lyde: 

Departementet eller den institusjon departementet bemyndiger, kan fastsette 

omregningstabeller for søkere med International Baccalaureate, fransk baccalauréat eller 

annen videregående opplæring fra utlandet. 

 

§7-8 

Sjette ledd, første strekpunkt skal lyde: 

Bestått Linje S Scientifique gir 4,0 realfagspoeng 

 

§7-8A 
Femte ledd skal lyde: 

(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.  

 

Kapittel 9 

 

§ 9-3 skal lyde (NY): 

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”).  

  



Kapittel 10 Falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske 

institusjoner (NY) 

 

§ 10-1 skal lyde: 

§ 10-1 Utfyllende definisjoner til lov om universiteter og høyskoler § 3-7 sjette ledd 

(1) Et vitnemål eller dokument er falskt dersom vitnemålet eller dokumentet inneholder 

skriftlig eller digital dokumentasjon som ikke er sannferdig, eller manipulasjon eller endringer 

i et opprinnelig, skriftlig eller digitalt, vitnemåls eller dokuments innhold. 

(2) Med dokumenter utstedt fra falske utdanningsinstitusjoner menes dokumenter som er 

utstedt fra ikke-eksisterende utdanningsinstitusjoner, eller fra utdanningsinstitusjoner som gir 

uriktig uttrykk for å ha en akkreditering etter lov om universiteter og høyskoler § 3-1 eller 

etter tilsvarende utenlandsk regelverk. 

 

KAPITTEL 11 (NY) 

 

§ 11-1 Ikrafttredelse 

Tidligere § 10-1 fastsettes som ny § 11-1, dog slik at andre ledd strykes: 

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009 og gjelder fra og med opptak til studieåret 2009/2010. 

Fra samme dato oppheves følgende forskrift:  

 Forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høyskoler. 

 

 

 


