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Høring – Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler 
 
Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 18. oktober 2006 med forslag til endring i gjeldende 
forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Forslaget har vært sendt på høring til fakultetene og 
Studentparlamentet. Universitetet i Oslo har ingen kommentarer til innholdet i høringen.  
 
Vi ønsker imidlertid å kommentere håndteringen av NTNUs ønske om karakterkrav i matematikk for opptak 
til intergrert masterstudium i teknologiske fag. For det første har UiO tidligere spilt inn forslag til spesielle 
opptakskrav til enkelte av våre studier, hvor forslagene ikke er blitt behandlet under henvisning til at det 
arbeides med nytt regelverk som skal gjelde fra studieåret 2009/2010. Når departementet nå åpner for 
innføring av spesielle opptakskrav i henhold til forsøksparagrafen i loven, mener vi dette er en uheldig 
forskjellsbehandling. Det burde heller ikke være nødvendig å benytte forsøksparagrafen i forhold til en 
forskrift som uansett revideres hvert år. 
 
Opptak til integrert masterstudium i teknologiske fag ved NTNU inngår p.t. i det samordnede opptaket til 
grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Felles for disse utdanningene er at søkerne tas opp etter 
reglene i Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler. Universitetet i Oslo vil anse det som 
forvaltningsmessig problematisk å skulle saksbehandle søknader etter bestemmelser som ikke finnes i det 
felles regelverket vi har å forholde oss til. Alternativet vil være at alle søkere til de aktuelle studiene 
behandles lokalt ved NTNU.  
 
Selv om forslaget om karakterkrav ikke har vært på høring, mener UiO at det er bedre at det blir tatt inn i 
forskriften enn at det kun finnes et separat vedtak om prøveordning som institusjonene skal forholde seg til i 
saksbehandlingen. 
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