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HØRING - FORSLAG TIL NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE 
UTDANNING 

Viser til brev av 18.10.2006. Høgskolen i Tromsø har kommentarer knyttet til et utvalg av 
paragrafer: 
 
Til § 2-1 
Vi støtter forlaget i alternativ 2. Så lenge søkerne i denne gruppen kan poengberegnes vil vi 
støtte en forenkling av dagenes bestemmelse. Praksis har ingen betydning for rangeringen av 
søkerne, og definisjonen av praksis er bred. De som får avslag på grunn av manglende praksis 
påberoper seg i mange tilfeller tilstrekkelig erfaring fra lønnet arbeid eller utdanning, men har 
problemer med å skaffe godkjent dokumentasjon. Vi opplever ikke at kravet til praksis sier 
noe om søkerens forutsetninger til å gjennomføre studiet. 
 
Til § 2-2 
Høgskolen i Tromsø har ingen merknader. 
 
Til § 2-3 
Høgskolen i Tromsø støtter forslaget med å fjerne aldersskillet. Alle søkere som er tatt opp 
med grunnlag i unntaksbestemmelser bør få generell studiekompetanse etter å ha bestått ett 
studium av minst et års varighet. 
 
Til § 2-4 
Høgskolen i Tromsø støtter forslaget dersom denne søkergruppen har en opplæring som 
tilsvarer fullført og bestått 3-årig videregående skole med samme krav til faglig bredde og 
nivå som ellers gir generell studiekompetanse. 
 
Til § 3-3 
Vi viser til egen høringsuttalelse og til søknad (23.11.2006) om unntak fra kravet om generell 
studiekompetanse til vår billedkunstutdanning. § 3-4 c) kunstfag. 
 
Til § 4-1 
Høgskolen i Tromsø ønsker at tilnærmet like studier skal ha tilnærmet samme opptakskrav, 
men man bør tilstrebe og lage et mest mulig forenklet regelverk.  
 



 
 

Institusjonene kan se på dimensjoneringen av utdanningene sett i lys av dagens regelverk for 
rangering som sikrer oss at de best kvalifiserte søkerne får studieplass.  
 
Høgskolen mener at man som i dag bør ha et tilleggskrav om matematikk for søkere med ny 
teknisk fagskole. 
 
Høgskolen i Tromsø mener at spesielle opptakskrav i form av fagkrav er tilstrekkelig for 
opptak til 3-årig ingeniørutdanning og at det ikke er nødvendig å gå veien om karakterkrav. 
 
Før øvrig viser vi til egen søknad (23.11.2006) om spesielle opptakskrav til vår 
billedkunstutdanning jfr. § 4-1 i) kunstfag. 
  
Til § 7-2 
Høgskolen i Tromsø støtter innføringen av begrepet førstegangsvitnemål og vi er enige i de 
premissene som er foreslått for utstedelse av førstegangsvitnemål. Vi er enig i at man skal 
stimulere til økt innsats i den videregående skolen.  
 
Høgskolen i Tromsø er skeptisk til innføringen av en økt kvote for førstegangsvitnemål hvis 
det medfører at det blir vanskeligere for voksne søkere å få høyt prioritert studieplass. 
Andelen voksne med høyere utdanning er lavere i Nord-Norge enn i landet for øvrig, slik at 
man bør være forsiktig med å innføre demotiverende ordninger.  
 
Til § 7-3 
Høgskolen i Tromsø opplever at de gjeldende bestemmelsene i § 7-3 er gode. Vi ønsker å 
beholde forkurskvote på våre ingeniørutdanninger.  
 
Til § 7-4 
Høgskolen i Tromsø ønsker at man beholder dagens ordning.  
 
Til § 7-5 
Høgskolen i Tromsø er positive til en forenkling av regelverket slik at de blir lettere for 
søkere å kontrollere poengberegninger. Vi støtter derfor forslaget til ny § 7-5. Vi er enig i at 
det ikke er samme behov for å styre elevenes fagvalg, og at bestemmelsen om 
fordypningspoeng og bonuspoeng bør bortfalle. 
 
Til § 7-8 
Høgskolen i Tromsø støtter forslaget slik det står.  
 
Til § 7-10 
Ingen merknader fra Høgskolen i Tromsø. 
 
Til § 7-11 
Ingen merknader fra Høgskolen i Tromsø. 
 
Til § 7-15 b) 
Viser til egen søknad (23.11.2006) om opptakskprøve til vår billedkunstutdanning.  
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