
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. 

Høgskolen i Ålesund har gått gjennom høringen, og har følgende tilbakemeldinger til forslagene: 

2a) Utdanningsplan, emner, emnekombinasjoner og vitnemål 

Høgskolen i Ålesund ønsker å ha mulighet for å ha minimum to emnekombinasjoner for 

forkursstudenter. En for studenter som skal ta hele forkurset (Emnekombinasjon A) og en for 

studenter med GSK som skal ha bare matematikk og fysikk, realfagskurs (Emnekombinasjon C).  

2b) Opptakskrav 

Studentene tas da opp i separate opptak med egne søknadskoder for henholdsvis forkurset og 

realfagskurset. Vi ser for oss en kombinasjon for søkere som tas opp til forkurset, og en kombinasjon 

for søkere som tas opp til 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, og emnekombinasjon B og 

C være aktuell for opptaksgruppe III. 

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 

Høgskolen i Ålesund har pr i dag et realfagskurs som går over ett år, to semester. Siden det kun er 

snakk om å gi undervisning i to emner gir realfagskurset ikke full studiebelastning når dette 

undervises over et helt år. En form for Forkurspoeng vil nok være en fornuftig måte for å beskrive 

hvert enkelt emne sitt omfang i forhold til et fullt forkurs. 

2d) Fritak 

Høgskolen i Ålesund fører ikke lenger fritak, men studenten får vitnemål dersom de tar samtlige 

emner i forkurset, eller har godkjenningssaker som gir innpasning på ett eller flere emner på 

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 håper at det i 

tillegg til vitnemål også vil være mulig å importere kompetansebevis.  

 

 


