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

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 18.10.06 hvor Universitetet i Tromsø 
inviteres til å uttale seg om forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning. 
 
Universitetet i Tromsø har følgende kommentarer til forskriftsbestemmelsene: 
 
§ 2-1. Generell studiekompetanse – Kunnskapsløftet 
Universitetet i Tromsø støtter forslaget om en forenkling av bestemmelsene om krav til generell 
studiekompetanse for 23/5-søkere og går inn for alternativ 2. Det vil si at søkere over 23 år bare 
må dokumentere de fastsatte kravene til fellesfag og eventuelle spesielle opptakskrav. 
 
§ 2-3. Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning 
Vi slutter oss til forslaget om å fjerne aldersskillet slik at alle søkere som har bestått høyere 
utdanning på minst ett år (60 studiepoeng), får generell studiekompetanse. Universitetet i 
Tromsø mener imidlertid at kravet om at søkeren må ha ett studium av ett års varighet (60 
studiepoeng) eller to studier som hver gir minimum 30 studiepoeng for å oppnå generell 
studiekompetanse bør fjernes. Dette fordi det ofte kan være vanskelig å vurdere om en søker 
har avbrutt et bachelorstudium eller har fullført et årsstudium. Vi mener dessuten at dersom en 
søker har bestått 60 studiepoeng eller mer, har vedkommende godgjort evne til å gjennomføre 
utdanning på høyere nivå. 
  
§ 3-3. Alternativt opptaksgrunnlag 
Universitetet i Tromsø har ingen kommentar til dette forslaget som er sendt på egen høring. 
 
§ 4-1. Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse 
  (3) c) Punkt 2 Realfag, natur- og miljøfag 
Vi mener at de spesielle opptakskrav for utdanninger innen realfag, natur- og miljøfag bør 
være: Matematikk R1/Matematikk (S1+S2)+ Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/Kjemi(1+2). 
Erfaringer viser at gode kunnskaper i basisfagene fysikk og kjemi er viktig for å gjennomføre et 
biologisk studium. 
 

(3) d) Arkitektur og tekniske fag 
Universitetet i Tromsø ønsker ikke at karakterkravet 4 i matematikk for opptak til integrert 
masterstudium i teknologiske fag skal innføres. Dersom dette likevel blir innført bør dette 
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gjelde for hele sektoren slik at vi har et entydig regelverk som sikrer best mulig informasjon til 
søkerne og forenkler saksbehandlingen gjennom Samordna opptak der institusjonene behandler 
søknader for hverandre. 
 

(3) g) Pedagogiske fag 
1. Allmennlærerutdanning og 5-årig integrert lærerutdanning 
Universitetet i Tromsø ønsker ikke å innføre de samme opptakskravene til de integrerte 
lærerutdanningene som til allmennlærerutdanninga. Ved Universitetet i Tromsø har vi to 
program for integrert lærerutdanning, ett i realfag og ett i språk- og samfunnsfag. I begge 
programmene utgjør fagstudier i to fag/faggrupper hoveddelen på ca 3,5 år. Den integrerte 
lærerutdanningen som gis ved universitetene er ment å være en utdanning av faglærere. 
Studentene tar i stor grad de samme fagemner som studenter i andre bachelor- og 
mastergradsprogram og gjerne med bakgrunn i de programområdene de har fra videregående 
opplæring. I allmennlærerutdanninga er norsk og matematikk obligatoriske fag og denne 
utdanningen rekrutterer studenter fra alle programområdene i videregående opplæring.  
 
Det framgår ikke av forskriften at kravene for integrert lærerutdanning skal kombineres med 
kravene for realfag for de studenter som følger et realfaglig program. Studenter i 5-årige 
integrerte lærerutdanninger med realfaglig fordypning vil møte de samme faglige krav i sitt 
utdanningsløp som kandidater som tar et rent realfaglig studieløp. Vi mener derfor at søkere til 
5-årig integrert lærerutdanning med realfaglig fordypning skal ha de samme opptakskrav som 
høyere realfaglig utdanning og omtales spesielt i § 4-1 punkt (3) c) 2. 
 
§ 7-2. Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote 
Universitetet i Tromsø slutter seg til forslaget om at kvote for førstegangsvitnemål økes til 50% 
for alle studier, og har utover dette ingen kommentarer til premissene som vurderes for 
førstegangsvitnemål. 
 
§ 7-3. Spesielle kvoter 
Universitetet i Tromsø ønsker en endring i tildeling av plasser i de regionale kvotene og samisk 
kvote. Det er ønskelig at studenter som når opp i konkurransen i ordinær kvote tildeles plass i 
denne kvoten. Dette vil bety at det kun er studenter som ikke når opp i ordinær kvote som vil 
konkurrere om plassene i regional og/eller samisk kvote.  
 
§ 7-4. Poengberegning av søkere med mer enn ett grunnlag for rangering 
Universitetet i Tromsø mener at søkere med generell studiekompetanse på bakgrunn av fullført 
treårig videregående opplæring, ikke skal kunne vurderes som 23/5-søkere i tillegg. Dette vil 
sikre mest mulig likebehandling av søkere uansett alder. Det anses som lettere å oppnå høye 
poengsummer for søkere som vurderes som 23/5-søkere, da det kun er de seks 
studiekompetansefagene og eventuelt spesielle opptakskrav og/eller realfagspoeng som inngår i 
poengberegningen.  
 
§ 7-5. Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring 
Vi støtter departementets forslag til en forenklet beregningsmåte av karakterpoeng. Dette gjør 
det enklere for søkerne selv å foreta poengberegning og de gis større mulighet til selv å 
kontrollere at de er korrekt behandlet. 
 
Vi støtter også forslaget om å fjerne fordypningspoengene. 
 
§ 7-8. Tilleggspoeng for realfag 
Under forutsetning av at fordypningspoengene blir fjernet, støtter vi forslaget om å redusere 
antall realfagspoeng slik at det maksimalt kan oppnås fire realfagspoeng. Vi viser også til vårt 
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forslag under § 7-10 der vi foreslår at antall alderspoeng ikke bør overskride antall 
realfagspoeng.  
 
§ 7-10. Tilleggspoeng for alder 
Vi foreslår å halvere antall alderspoeng fra 8 til 4. Dette fordi søkere hovedsakelig skal 
vurderes på bakgrunn av resultater fra videregående opplæring og ut fra så faglig oppdaterte 
kunnskaper som mulig. Alder alene bør ikke være kvalifiserende. Vi mener dessuten det er 
urimelig at det skal gis flere tilleggspoeng for alder enn for valg av realfag. 
 
§ 7-11. Tilleggspoeng for høyere utdanning, ett år på folkehøgskole, siviltjeneste eller militær 
førstegangstjeneste 
Universitetet i Tromsø foreslo i 2005 felles regelverk for opptak til alle studier og slutter seg til 
departementets forslag om at regelverket for opptak til medisin tas ut.  
 
Ut over dette har Universitetet i Tromsø ingen kommentarer til endringsforslagene i forskriften. 
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