
UiT Norges arktiske universitet 

Svar på FS-15-030: Høring til felles FS-rutiner for behandling av forkursstudenter 

Vi viser til brev fra Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) vedrørende forslag til felles FS-

rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert 

masterstudium i teknologiske fag, og tilhørende halvårig realfagskurs. 

UiT Norges arktiske universitet takker samtidig for anledningen til å komme med høringssvar. Vi har 

gått gjennom høringen, og har følgende tilbakemeldinger til forslagene: 

2a) Utdanningsplan, emner, emnekombinasjoner og vitnemål 

UiT ønsker inntil videre å ha kun en emnekombinasjon for alle forkursstudenter. Årsaken er at 

tidligere erfaring viser at en del studenter med generell studiekompetanse ønsker å ta flere emner 

enn kun matematikk og fysikk. Vi tilbyr per dags dato ikke et eget realfagskurs. Så lenge vi ikke har et 

eget realfagskurs, mener vi at alle studenter i utgangspunktet bør ha lik mulighet til å velge de 

emnene som inngår i ny plan for forkurs til ingeniørutdanningen og sivilingeniørutdanningen som 

gjelder fra og med studieåret 2015/2016. Emnekombinasjon for «nytt» forkurs er allerede opprettet i 

FS.  

2b) Opptakskrav 

UiT har nylig revidert vår lokale opptaksforskrift, herunder bestemmelsen som regulerer opptak og 

rangering av søkere til forkurs for ingeniørutdanning. Formålet med denne revisjonen har vært å få 

på plass et mer robust opptaksregelverk, og som gjør det enklere å rangere søkerne innenfor de tre 

opptaksgruppene som det opereres med i ny plan for forkurs til ingeniørutdanningen og 

sivilingeniørutdanningen.  

UiT vurderer å etablere et eget realfagskurs, men dette vil vi først kunne ta nærmere stilling til etter 

at en eventuell fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad er gjennomført. Dersom vi 

etablerer et realfagskurs, vil vi samtidig lukke forkurset for søkere med generell studiekompetanse. 

Det vil da være mer aktuelt å operere med flere emnekombinasjoner i opptaket. Studentene tas da 

opp i separate opptak, og med egne søknadskoder for henholdsvis forkurset og realfagskurset. Hvis vi 

etter hvert vil operere med flere emnekombinasjoner, ser vi for oss en kombinasjon for søkere som 

tas opp til forkurset, og en kombinasjon for søkere som tas opp til et eventuelt realfagskurs. 

Studentene blir gjennom opptaket automatisk meldt opp til riktig emnekombinasjon ved tildeling av 

studierett. Med en slik løsning, vil emnekombinasjon A i høringsforslaget etter vårt syn kun være 

aktuell for opptaksgruppe I og II.  

Det er ønskelig med en egen algoritme for å beregne poeng for alle de ulike opptaksgrunnlagene ut 

fra NVB. Per i dag har vi kun anledning til å foreta slike beregninger for søkere som har vitnemål som 

gir GSK i NVB. 

2c) Beregning av omfang 

Dersom vi eventuelt skal etablere et realfagskurs, ser vi det som mest hensiktsmessig at et 

realfagskurs tilbys som et halvårsstudium over et semester. Oppstart bør være i vårsemesteret. 

Realfagskurset bør ha samme omfang i matematikk og fysikk som ordinært forkurs. Siden det kun er 

snakk om å gi undervisning i to emner, vil det være mulig å gjennomføre all undervisning i løpet av et 

semester.  

 



 

2d) Fritak 

UiT fører ikke lenger fritak, men studenten får vitnemål dersom de tar samtlige emner i forkurset. 

Studenter som ikke tar alle emner vil få utstedt karakterutskrift. Når det gjelder muligheten for å 

innpasse utdanning fra videregående opplæring, er vi positive til at det tas initiativ til å utrede 

muligheten for å hente data som ligger i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Det vil forenkle 

saksbehandlingen vår dersom vi kan benytte data som importeres fra NVB. Vi forutsetter da at det i 

tillegg til vitnemål også vil være mulig å importere kompetansebevis.  

 

 


