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Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler - høring 
 
Kunnskapsdepartementet har i brev av 18.10.2006 bedt høringsinstansene kommentere de 
punktene i KDs høring om forslag til ny opptaksforskrift, som er særlig relevante for de 
teknologiske utdanningene. 
 
Kunnskapsdepartementet foreslår at ny § 3-3 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse 
skal åpne for at universiteter og høgskoler kan velge å ta opp søkere til ingeniørutdanning 
med grunnlag i relevant fagbrev. 
 
Forslaget lyder som følger: 
 

Institusjoner kan ta opp søkere som ikke oppfyller kravene til generell 
studiekompetanse til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning, jf § 2-1- første ledd, og § 
4-1 bokstav d), nr 4. Det forutsettes  at søkerne har relevant fagbrev. 

 
Høgskolen i Vestfold har noen motforestillinger mot forslaget til ordlyd i ny § 3-3. 
 
For det første er det betenkelig at man ønsker å svekke kravene for opptak. Det er viktig at 
ingeniørutdanningene holder et høyt nivå også i fremtiden. Skal man ta inn grupper som ikke 
har kompetanse i matematikk og fysikk, må disse undervises slik at de kan gå opp til de 
samme eksamener som andre studenter. 
 
Høgskolen i Vestfold er positivt innstilt til studenter med praktisk erfaring, dvs. de som har 
fagbrev, men vi mener det er påkrevet at de får den samme sluttkompetansen som andre 
bachelorstudenter. Skal man ha egne studieløp for studenter med fagbrev, vil dette 
nødvendigvis bli kostbart. Vi mener derfor at studenter med fagbrev bør ta forkurs for å få den 
kompetansen i matematikk og fysikk som de øvrige studentene. 
 
Vi ser med interesse på det Høgskolen i Telemark har utrettet når det gjelder den såkalte y-
veien. Vår mening er at det ikke er grunnlag for å drive denne opplæringen ved alle  
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høgskolene i Norge.  Det har jo også vist seg at interessen for y-veien har variert en del ved de 
forskjellige høgskolene.   Søkertallene har ikke vært så høye at det har vært lønnsomt å sette i 
gang.   
 
Høgskolen i Vestfold stiller seg altså ikke avvisende til den opptaksordningen som ordlyden i 
forslag til ny § 3-3 beskriver.  Men vi mener at det ikke bør åpnes for en slik ordning i sin 
fulle bredde, men legges opp til en ordning som gjør det mulig for noen utvalgte høgskoler å 
ta opp søkere på grunnlag av kriterer som er beskrevet i forslaget til ny § 3-3.  
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