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Høring: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning 
 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev 18.10.06 hvor det bes om skriftlige kommentarer til 
høringsutkastet. 
 
Høgskolen i Telemark (HiT) har følgende kommentarer til utkastet: 
 
Til § 2-1 Generell studiekompetanse 
HiT anbefaler å velge alternativ 2. Dvs. at kravet om 5 års praksis og/eller utdanning for 23/5-søkerne 
fjernes. Det er her mye arbeid med å etterlyse dokumentasjon som på mange måter er unødvendig 
siden de fleste av disse søkerne dekker praksis-/utdanningskravet uten problem. 
 
Til § 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning 
Forslaget om like regler for søkere over og under 25 år støttes. HiT ser liten grunn til at søkere under 
25 år skal ha strengere regler enn søkere over 25 år. 
 
Til § 2-4 Opptak på grunnlag av fullført fagskoleutdanning 
HiT har ingen spesielle merknader til forslaget om at søkere som har fullført to års fagskoleutdanning 
får generell studiekompetanse under forutsetning av at de oppfyller kravet om norsk. 
 
Til § 4-1 Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse 

Pkt. c) 1. Informatikkutdanning 
Obligatorisk matematikk i kravet til generell studiekompetanse er nå økt til tilsvarende ca. 8 
uketimer. HiT mener den teoretiske varianten av obligatorisk matematikk bør holde som 
opptakskrav. 
 
Pkt. c) 2. Real-, natur- og miljøfag 
HiT mener at det ikke er riktig å ha samme opptakskrav til et studium i realfag som til mer 
tverrfaglige studier innen natur- og miljøfag. Derfor bør den teoretiske varianten av 
obligatorisk matematikk dekke matematikkdelen av de spesielle opptakskravene til natur- og 
miljøfag. 
 
Pkt. d) 4. 3-årig ingeniørutdanning 
HiT vurderer det slik at det ikke er behov for krav til karakteren 4 i matematikk for å komme 
inn på disse utdanningene. Hvis det skulle settes et karakterkrav, mener vi karakteren 3 ville 
være et riktigere nivå.  
 
Vi er skeptisk til spesielle opptakskrav knyttet til enkelte institusjoner, både fordi det blir 
vanskeligere for den enkelte søker å holde oversikt over gjeldende krav, og fordi en bør 
tilstrebe så lik kvalitet som mulig på lik utdanning ved ulike institusjoner.  
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Pkt. g) Pedagogiske fag 
HiT vil her peke på at kravet til 35 skolepoeng vil bli vanskeligere å innfri hvis 
fordypningspoeng og bonuspoeng fjernes, og antall realfagspoeng reduseres. Hvis det ikke er 
et mål å øke opptakskravet for lærerutdanningen ytterligere, bør det derfor vurderes å senke 
grensen på 35 skolepoeng noe. 

 
Til § 7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote 
HiT støtter innføringen av begrepet førstegangsvitnemål i stedet for primærvitnemål fordi det nye 
begrepet forteller bedre hva det dreier seg. I tillegg ser vi det som positivt at tidligere pkt. 3 faller bort 
slik at det nå kun er førstegangsvitnemålet som teller i denne kvoten, og ikke noen form for 
tilleggsdokumentasjon. HiT støtter ikke forslaget om å utvide kvoten for førstegangsvitnemål til 50 % 
av studieplassene. Allerede med 40 % av plassene til nåværende primærkvote, har søkere opptatt i 
denne kvoten jevnt over hatt klart lavere kvalifikasjoner enn dem som kommer inn gjennom 
ordinærkvoten. 
 
Til § 7-3 Spesielle kvoter 
HiT mener at forkurskvoten til ingeniørutdanning kan fjernes. Praksis har vist at alle kvalifiserte 
søkere kommer inn på mange ingeniørstudier. Ved konkurranse om studieplassene mener vi at søkere 
med forkurs vil kunne konkurrere på lik linje med søkere med annet opptaksgrunnlag. 
 
Til § 7-4 Poengberegning av søkere med mer enn ett grunnlag for rangering 
For å redusere saksbehandlingen av søkerne ville det vært hensiktsmessig å fjerne kravet om 
poengberegningen av enkelte søkere både på grunnlag av 3-årig videregående utdanning eller 
tilsvarende, og som 23/5-søkere. Av hensyn til søkernes interesser, bør imidlertid denne bestemmelsen 
beholdes. Skulle § 7-4 bortfalle, vil en del søkere med 3-årig videregående utdanning og som også kan 
beregnes som 23/5-søkere, komme dårligere ut i konkurransen om studieplassene. I tillegg vil søkere 
med vitnemål fra tidligere strukturer av videregående opplæring få problemer med å kunne forbedre 
sine skolepoeng. 
 
Til § 7-5 Karakterpoeng for søkere med 3- årig videregående opplæring og til § 7-6 Karakterpoeng for 
23/5-søkere
HiT støtter forlaget til ny beregningsmåte med bakgrunn i den begrunnelsen departementet har gitt. 
 
Fordypningspoeng og bonuspoeng  
HiT støtter forlaget om at fordypningspoeng og bonuspoeng bortfaller med bakgrunn i den 
begrunnelsen departementet har gitt. 
 
Til § 7-8 Tilleggspoeng for realfag 
HiT støtter forslaget om ny beregning av realfagspoeng med bakgrunn i den begrunnelsen 
departementet har gitt, dvs å videreføre den relative effekten av realfagspoeng. 
 
Til § 7-11 Tilleggspoeng for høyere utdanning, ett år på folkehøgskole, siviltjeneste eller militær 
førstegangstjeneste 
HiT støtter forlaget om ny beregning av denne type tilleggspoeng med bakgrunn i den begrunnelsen 
departementet har gitt, dvs å videreføre den relative effekten av tilleggspoeng. 

 
Med hilsen 
 
 
Dag K. Bjerketvedt 
rektor 
       Nils Røttingen 
       høgskoledirektør 

 


