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Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning 
Høringsuttalelse 
 
Generelt 
Norges veterinærhøgskole (NVH) er kjent med at forenkling har vært et stikkord for arbeid 
med utforming av den nye opptaksforskriften, og vil rent generelt gi sin tilslutning til 
intensjonen om å forenkle regelverket på dette området.  Når forslag til ny felles forskrift nå 
foreligger, registrerer høgskolen imidlertid at endringsforslag i retning forenkling er 
sparsomme.   
De ulike kombinasjonene av utdanning, alder og yrkeserfaring som grunnlag for opptak blir 
beholdt i det nye forslaget, og det foreslås heller ikke endringer når det gjelder unntaksregler, 
spesielle opptakskrav og kriterier for tilleggspoeng. 
 
Kommentar til enkelte paragrafer
§2-1. Generell studiekompetanse – Kunnskapsløftet. 
NVH vil gi sin tilslutning til alternativ 2. 
 
§2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning 
NVH støtter forslaget om å fjerne det tidligere aldersskillet på 25 år som gjaldt ved opptak på 
grunnlag av fullført høyere utdanning. 
 
§2-4 Opptak på grunnlag av fullført fagskoleutdanning 
I forslaget åpnes det for at fullført 2-årig fagskoleutdanning gir generell studiekompetanse, 
forutsatt at krav om norsk er oppfylt. 
NVH er kjent med NOKUTs opplisting av fagskoleutdanning – toårig yrkesrettet teknisk 
utdanning, maritim utdanning, videreutdanning av helse- og sosialpersonell, 
bibelskoleutdanning, kunstutdanning m.fl. – og er uenige i at disse utdanningene skal gi 
generell studiekompetanse uten at det her blir stilt krav om en bestemt kjerne-fagkrets (med 
unntak av norsk) slik det gjøres i § 2-1. 
 
§3-3 Alternativt opptaksgrunnlag 
NVH har her avgitt separat høringsuttalelse. 
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Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 
NVH konstaterer at endringene i de spesielle opptakskravene er i tråd med ny fag- og 
timefordeling i Kunnskapsløftet.   
 
For NVH innbærer dette at de spesielle opptakskrav som nå eksisterer – dvs krav om særskilt 
nivå på utdanning i matematikk og kjemi – blir videreført.   
 
NVH vil gjøre oppmerksom på at studieplanen for veterinærstudiet nå er under revidering.  
Denne revideringen vil kunne resultere i endring av opplegg og innhold i deler av 
undervisningen i biologi. I forbindelse med dette arbeidet vil det være naturlig å sette søkelys 
på studentenes forkunnskaper i biologi, og høgskolen vurderer her å foreslå at de særskilte 
opptakskrav også skal omfatte krav om særskilt nivå på utdanning i biologi. 
NVH vil innen 1. februar 2007 komme tilbake med forslag om å endre de spesielle 
opptakskrav til veterinærstudiet til også å omfatte biologi. 
 
§7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote 
NVH tar til etterretning at begrepet førstegangsvitnemål vil erstatte begrepet primærvitnemål. 
 
NVH er kjent med at primærvitnemålskvoten for opptak til medisin har vært 50%, og finner 
det naturlig at denne kvoten blir på samme størrelse for opptak til veterinærstudiet.   
NVH vil således støtte forslaget om at kvote for førstegangsvitnemål økes fra 40% til 50%. 
 
§7-3 Spesielle kvoter 
NVH vil gi sin støtte til departementets ønske om å forenkle kvotebestemmelsen, men har 
ingen spesielle synspunkter på de kvotebestemmelsene som departementet spesielt spør om 
synspunkter på, dvs fra forkurs til ingeniørutdanning og fra arbeidslivserfaring til 
journalistutdanning. 
 
§7-8 Tilleggspoeng for realfag 
NVH vil støtte forslaget om å redusere antall realfagspoeng slik at det maksimalt kan oppnås 
fire poeng. 
NVH vil imidlertid påpeke at det er lite heldig at bestemmelsen om realfagspoeng endres så 
hyppig som tilfellet er nå.  Realfagpoengene ble som kjent økt fra og med opptaket til 
studieåret 2006/2007.  Når bestemmelsene endres så vidt hyppig, gir det lite forutsigbarhet for 
de som planlegger eller har planlagt utdanningsløp med tanke på å skaffe seg mest mulig 
poeng. 
NVH vil også påpeke at det må legges vekt på å nå ut med god informasjon til 
søkere/framtidige søkere om disse endringene, og høgskolen forutsetter at behovet for god 
informasjon blir ivaretatt. 
 
NVH er av den oppfatning at alle programfag innen programområde for realfag bør likestilles. 
Dette innebærer at høgskolen ikke støtter forslaget om at matematikk R2 og Fysikk2 skal gi 
større uttelling enn de øvrige programfagene.  
 
 
 



 
 
 
 

§7-9 Tilleggspoeng for underrepresentert kjønn 
Ved NVH får det underrepresenterte kjønn, dvs menn, 2 tilleggspoeng.  Erfaringene med denne 
ordningen har vært positive, i den forstand at det har motvirket en alt for ensidig rekruttering 
av jenter til veterinærutdannelsen. 
NVH konstaterer at det åpnes for videreføring av ordningen med tilleggspoeng for det 
underrepresenterte kjønn, og forutsetter at ordningen fortsatt vil gjelde for opptak til 
veterinærutdanning ved høgskolen.  
 
§7-10 Tilleggspoeng for alder 
NVH er enig i forslaget om å videreføre ordningen med tilleggspoeng for alder, men er av den 
oppfatning at inntil 8 tilleggspoeng for alder er uforholdsmessig mye. 
NVH vil i stedet tilrå at det gis 1 tilleggspoeng pr. år for alder og inntil 4 tilleggspoeng totalt. 
Etter høgskolens vurdering vil dette gi bedre balanse mellom de ulike formene for 
tilleggspoeng, omtalt i §§ 7-8, 7-9 og 7-11. 
 
§7-11 Tilleggspoeng for høyere utdanning, ett år på folkehøgskole, siviltjeneste eller militær 
førstegangstjeneste 
NVH konstaterer at ordningen med tilleggspoeng for høyere utdanning, ett år på 
folkehøgskole, siviltjeneste eller militær førstegangstjeneste foreslås videreført, og høgskolen 
tar dette til etterretning. 
 
NVH vil imidlertid påpeke at ordningen med tilleggspoeng for noen spesielle aktiviteter ikke er 
uproblematisk. Disse aktivitetene blir på denne måten ansett som så viktige i 
opptakssammenheng at de skal gi søkerne ekstra uttelling, mens andre aktiviteter, som også gir 
verdifull faglig og personlig vekst, ikke kommer i samme kategori.  Høgskolen stiller seg noe 
tvilende til om disse spesielle aktivitetene nødvendigvis gir søkerne et bedre grunnlag – faglig 
og personlig - for høyere utdanning enn andre aktiviteter, aktiviteter som altså faller utenfor 
rammen for det som gir tilleggspoeng. 
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