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Svar på høring - FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 

3-årig ingeniørutdanning  

 

Vi viser til brev av 12.03.2015 om forslag til felles FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig 

forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig 

realfagskurs. 

 

Høgskolen i Telemark (HiT) har innhentet merknader fra Fakultet for teknologiske fag som har det faglige 

og administrative ansvaret for våre to tilbud:  

1. Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning 

2. Matematikk og fysikk (undervises sammen med ettårig forkurs) 

 

HiT støtter arbeidet med å lage nasjonale rutiner for behandling av forkursstudentene og å lette 

rapportering av studieomfang for studentene til Statens lånekasse for utdanning. Det vil sikre 

likebehandling av søkere og studenter og redusere det administrative arbeidet. 

 

Våre synspunkter er listet opp med referanse til spørsmålene, strukturen og nummereringen i høringsbrevet. 

 

2a) Utdanningsplan, emner, emnekombinasjoner og vitnemål 

 

 Vi ser ikke at det er behov for andre aktuelle emner og emnekombinasjoner. 

 Realfagskursets vekting av emnene matematikk og fysikk vil ha samme vekting som emnene i 

matematikk og fysikk for ettårig forkurs. 

 

2b) Opptakskrav 

 

 Vi ser ikke behov for flere muligheter for emnekombinasjoner mot opptaksgruppe. 

 Det er ønskelig at forkursstudenten meldes direkte på den emnekombinasjon forkursstudenten skal ha.  

 Ja, det bør lages egne søknadsalternativ med opptak direkte til emnekombinasjon for å kunne foreslå 

utdanningsplan direkte etter opptak. 

 Ja, det er ønskelig med en algoritme for å beregne poeng for opptaksgrunnlaget ut fra Nasjonal 

Vitnemålsdatabase (NVB). 
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2c) Beregning av omfang 

 

 HiT er skeptisk til å innføre enda en ny vektingstype, men vi ser at det kan være nødvendig. 

 HiT vil kun tilby realfagskurset som årsstudium 

 

2d) Fritak 

 

 HiT har til nå ikke praktisert å innpasse «fritak» fra videregående nivå. 

 

2e) Karakterutskrift og vitnemål 

 

 HiT er enige i at vitnemål kun utstedes hvis hele forkurset eller hele realfagskurset er oppnådd. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jarle T. Bjerkholt 

Viserektor for utdanning 

Hans Jacob Berntsen 

Seniorrådgiver 
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