Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere
utdanning
Kapittel 2
Det foreslås endring i § 2-2 andre ledd, 4 punkt som følger:
4. Test i norsk, høyere nivå, (”Bergenstesten”) med minimum 450 poeng eller ”bestått” etter
ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.
Det foreslås endring i § 2-3 som følger:
Søkere som er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av regler om unntak fra kravet om
generell studiekompetanse, jf. kapittel 3, og som har bestått en slik utdanning på minst ett år
(60 studiepoeng eller 2 studier, hvert på 30 studiepoeng), får generell studiekompetanse under
forutsetning av at de også oppfyller kravet om norsk, jf. § 2-1, dog slik at søkere fra land
utenom Norden som er tatt opp med grunnlag i § 2-2 femte ledd må dokumentere
norskkunnskaper etter bestemmelsene i § 2-2.
Det foreslås endring i § 2-4 som følger:
Søkere som har fullført 2-årig fagskoleutdanning godkjent etter lov 20. juni 2003 nr. 56 om
fagskoleutdanning, får generell studiekompetanse under forutsetning av at de også oppfyller
kravet om norsk, jf. § 2-1., dog slik at søkere fra land utenom Norden kan dokumentere
norskkunnskaper etter bestemmelsene i § 2-2.
Kapittel 3
Det foreslås ny § 3-7 som følger:
§ 3-7 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagte
studier i akvakultur – havbruk og fiskerifag
Institusjoner kan ta opp søkere med relevant fagbrev som ikke oppfyller kravene til generell
studiekompetanse, til spesielt tilrettelagte studier i akvakultur.
Kapittel 4
Det foreslås endringer i § 4-4 som følger

Arkitektutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.
Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/1999 og
tidligere studieordninger, må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2.
Arkitektutdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Bergen arkitektskole
Søkeren må bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.
Integrert masterstudium i teknologiske fag

Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.
Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/1999 og
tidligere studieordninger, må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2.
Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning fyller
fagkravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene som er fastsatt her.
3-årig ingeniørutdanning
Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.
Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/1999 og
tidligere studieordninger eller bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim
høgskoleutdanning fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene som er
fastsatt her.
Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning må dokumentere tilsvarende
kunnskaper.
For søkere med generell studiekompetanse som blir tatt opp til treterminordning og for søkere
som tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning med grunnlag i fagbrev/svennebrev, jf §
3-3, gjelder ikke det spesielle opptakskravet ovenfor.
2-årig ingeniørutdanning
Søkere må dokumentere toårig teknisk fagskoleutdanning fra relevant linje.

Det foreslås endring i § 4-10 andre prikkpunkt
Høgskolen i Lillehammer har revidert studieplanene i de tidligere studiene i medieteknikkutdanning, programproduksjonsutdanning og film- og fjernsynsutdanning. I den sammenheng
har studiene fått nye navn. På den bakgrunn foreslås følgende endringer i § 4-10 andre
prikkpunkt:
Flerkameraproduksjon og dokumentarfilmproduksjon ved Høgskolen i
Lillehammer.
Søkerne må dokumentere kunnskaper i form av innsendt arbeid og bestå opptaksprøve etter
nærmere regler fastsatt av institusjonen.
tredje prikkpunkt:
Kulturprosjektledelse og Produksjons- og prosjektledelse ved Høgskolen i
Lillehammer
Søkerne må dokumentere kunnskaper i form av innsendt arbeid og bestå opptaksprøve etter
nærmere regler fastsatt av institusjonen.

Kapittel 7
Det foreslås følgende endring i § 7-5
Tredje ledd:
Departementet eller den institusjon departementet bemyndiger, kan fastsette
omregningstabeller for søkere med International Baccalaureate Diploma, fransk baccalauréat
eller annen videregående opplæring fra utlandet.
Det foreslås følgende (likelydende) endring i § 7-8 og § 7-8A:
Søkere med vitnemål fra fransk baccalauréat får realfagspoeng som følger:
- Bestått Linje S Scientifique gir 4,0 realfagspoeng
- Bestått Linje ES Economique gir 0,5 realfagspoeng
Kapittel 9
Ny § 9-3:
§ 9-3 Overgangsregler for spesielle opptakskrav
Søkere som dokumenterer fastsatte spesielle opptakskrav (realfag) med studieretningsfag
fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, oppfyller kravet når de kan dokumentere
det fastsatte kravet på VK2-nivå eller tilsvarende (”høyeste nivå”).
Nytt Kapittel 10
Kapittel 10. Falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske
institusjoner
§ 10-1 Utfyllende definisjoner til lov om universitet og høyskoler § 3-7 åttende ledd
(1) Et vitnemål etter lov om universiteter og høyskoler § 3-11 er falskt dersom vitnemålet
inneholder skriftlig eller digital dokumentasjon som ikke er sannferdig, eller manipulasjon
eller endringer i et opprinnelig, skriftlig eller digitalt, vitnemåls innhold.
(2) Med andre falske dokumenter menes dokumenter, jf. definisjon i straffeloven § 179,
som inneholder skriftlig eller digital dokumentasjon som ikke er sannferdig, eller
manipulasjon eller endringer i et opprinnelig, skriftlig eller digitalt dokument.
(3) Med dokumenter utstedt fra falske utdanningsinstitusjoner menes dokumenter som er
utstedt fra ikke-eksisterende utdanningsinstitusjoner eller fra utdanningsinstitusjoner som
ikke har den nødvendige akkreditering etter lov om universiteter og høyskoler § 3-1, og som
gir uttrykk for å ha dette.
Nytt KAPITTEL 11
Kapittel 11 Ikrafttredelse
§ 11-1 Ikrafttredelse
Tidligere § 10-1 fastsettes som ny § 11-1

