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Høringssvar – Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter
og høgskoler
Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse
NITO Studentene støtter departementets forslag om å endre gjeldende forskrift slik at søkere
som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse kan tas opp til spesielt tilrettelagt
ingeniørutdanning, jf. § 2-1 første ledd, og § 4-1 bokstav d), nr. 4. Det forutsettes at søkere
har relevant fagbrev.
Vi mener det er grunnleggende at dette ikke går ut over kvaliteten på uteksaminerte
kandidater. Det skal stilles samme krav til sluttkompetanse blant disse kandidatene som de
ordinære kandidatene, og må fullt ut tilfredsstille rammeplanens krav.
Tilbudet bør ikke opprettes ved alle institusjoner som har ingeniørutdanning, da behovet ikke
vil være stort nok til at alle kan tilby et kvalitativt godt tilbud.

Høringssvar – Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning
Kapittel 2 Generell studiekompetanse
NITO Studentene er positive til at søkere som har fullført to års fagskoleutdanning får generell
studiekompetanse.
Kapittel 4 Spesielle opptakskrav
NITO Studentene mener det må være opp til NTNU og andre utdanningsinstitusjoner om de
ønsker å stille egendefinerte opptakskrav som de regner som nødvendig for å holde et
tilstrekkelig faglig nivå på sine studier, så lenge det er i skjerpende retning. Dette gjelder både
opptak til integrert masterstudium (5-årig) i teknologiske fag og arkitekturfag, samt opptak til
bachelor i ingeniørutdanning (3-årig).

Kapittel 7 Rangering av kvalifiserte søkere ved opptak
§7-2
NITO Studentene støtter forslaget om å øke kvoten for førstegangsvitnemål til 50%.
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§7-3
Det bør være opp til utdanningsinstitusjonene selv å fastsette hvilke kvotebestemmelser som
skal gjelde for søkere til ingeniørutdanningen med forkurs.
§7-8
NITO Studentene støtter forslaget om å videreføre realfagspoengene som en permanent
ordning, og at poengkvoten reduseres til maksimalt 4 realfagspoeng. Her vil vi likevel be om to
års overgangsordning for de som allerede har opparbeidet seg realfagspoeng, slik at personer
som nå evt. forsøker å kvalifisere seg opplever forutsigbarhet i forhold til poeng og
opptakskrav.

Med vennlig hilsen
NITO Studentene

Kristin Nytræ
leder
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