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HØRING - FORSLAG TIL NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE 
UTDANNING 
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag sin høringsuttalelse, gjengitt nedenfor, er utarbeidet av 
opptaksleder i samråd med studiesjefen. 
 
Det vises til brev datert 18.10. der det gjøres rede for de forslag til endringer som ligger i ny 
felles forskrift for opptak til høyere utdanning. 
 
I utgangspunktet vil alle endringer som kan føre til forenkling av saksbehandling, men som 
ivaretar kvaliteten, bli ønsket velkommen. Her synes vi dette forslaget er et steg i riktig retning. 
 
Vi har valgt å se primært på de endringene som vil berøre vår institusjon. Kommentarer knyttes 
til det enkelte kapittel og paragraf. 
 
Om kapittel 2; Generell studiekompetanse – Kunnskapsløftet. 
 
I § 2-1 er det skissert to alternativ innenfor den såkalte 23/5-regelen.  
  
Alternativ 1: Videreføring av dagen ordning med både fagkrav og utdanning/arbeidserfaring 
Alternativ 2: Søker må dokumentere 23 års alder og de 6 såkalte studiekompetansefagene, men 
ingen arbeidspraksis. 
 
Vi går klart inn for å sløyfe kravet til 5 års utdanning/arbeid. Vi mener fagkravene og 
alderskravet til sammen er nok og kravet om arbeidserfaring har svært begrenset verdi i denne 
sammenhengen. Dette er en forenkling av saksbehandling. Vi går altså inn for alternativ 2. 
 
§2-3 omhandler opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning. 
Her er det i gjeldende forskrift et skille mellom de som er fylt 25 og de som er under. Virker 
ikke hensiktsmessig i dag, og vi er enige i at aldersskillet tas bort. 
 
 
§ 2-4 er en ny bestemmelse som omhandler søkere med 2-årig fagskoleutdanning. 
Dette ser vi som kurant. 
 
 
Omkapittel 4; Spesielle krav 
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Opptakskrav til bachelorstudiet i farmasi. 
Vi vil her spesielt fokusere på farmasistudiet, som pr i dag krever ett realfag på 2.klasse nivå fra 
videregående skole. Dette studiet stiller store krav til søkernes grunnleggende 
realfagskunnskaper. Vi vil derfor be om at opptakskravet her skjerpes slik at søker må ha fullført 
og bestått to realfag på videregående skoles nivå blant matematikk, fysikk, kjemi og biologi. 
 
 
Om kapittel 7; Rangering av kvalifiserte søkere ved opptak. 
 
§ 7-2 . Utstedelse av 1.gangs vitnemål. 
Her endres begrep: Fra primærvitnemål til førstegangsvitnemål. ( dvs søker som har bestått 3-
årig videregående opplæring på studieretning som gir GSK på normert tid. Søker må være under 
22 år.) Det er foreslått at den normerte tida kan utvides etter gitte kriterier.  
 
Vi forutsetter at det foreligger tydelig krav til hva slags dokumentasjon som kreves for at en 
søker skal kunne plasseres i førstegangskvote til tross for at vedkommende har  brukt lenger tid. 
 
Hvorvidt denne kvoten skal være 40 eller 50% har relativt liten betydning hos oss, men det er 
vanskelig å se for seg noen god grunn til at kvoten skal økes. 
 
 
§7-4: GSK eller 23/5? 
Søkeren bør få den poengsum som gir dem best mulig uttelling såfremt det foreligger 
tilstrekkelig dokumentasjon.  
 
 
§7-5 Bortfall av forypningspoeng og bonuspoeng. 
 
Dette vil også være en forenkling av saksbehandling som ønskes velkommen. Det er viktig at de 
som har R94-vitnemål får nødvendig og riktig informasjon om dette når forskriften trer i kraft.  
 
 
§ 7-8 Realfagspoeng  
videreføres, men foreslås redusert i totalomfang. Den ulike vekting på programfagene innen 
realfag blir interessant.  
 
Det antas at intensjonen her er å få flere til å velge 3.års matte og fysikk. Det er å håpe at dette 
lykkes. 
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