
Høringssvar fra HiOA til FSAT: Rutiner for behandling av 
forkursstudenter i FS 
 

Her følger HiOA sitt svar på høringen. Vi vil presisere at vi pr i dag kun kjører opptak til Forkurs og 

ikke Realfagkurs, slik at alle studenter uavhengig hva de skal ta registreres inn i samme 

studieprogram i FS. Siden opptaket er godt i gang vil vi gjøre dette også for opptaket 2015-HØST.  

2a) Utdanningsplan, emner, emnekombinasjon og vitnemål 
- Finnes det andre aktuelle emner og emnekombinasjoner? 

o Det bør være tilstrekkelig med disse tre variantene av emnekombinasjoner og heller 

gjøre emnene valgbare, slik at studenten velger hvilke emner de skal ta for at den 

enkeltes utdanningsplan blir korrekt.   

 

- Vil Realfagkursets vekting av emnene Matematikk og Fysikk for Realfagkurset ha annen vekting 

enn emnene Matematikk og Fysikk for Ettårig forkurs? 

o HiOA tilbyr matte og fysikk kun i Forkurset, slik at alle følger de samme emnene. Det er 

altså ingen forskjell i vekting hos oss.  

2b) Opptakskrav 
- Finnes det flere muligheter for emnekombinasjon mot opptaksgruppe? 

o Dette bør være tilstrekkelig. 

 

- Er det ønskelig å melde forkursstudenten direkte på den emnekombinasjon forkursstudenten skal 

velge eller kan denne velges av studenten selv i utdanningsplanen? Bør det lages egne 

søknadsalternativ med opptak direkte til emnekombinasjon for å kunne foreslå utdanningsplan 

direkte etter opptak? 

o Vi synes det vil være ryddig med egne søknadsalternativer med opptak direkte til 

emnekombinasjon. Videre må studentene kunne velge de emner de skal ha innenfor gitt 

utdanningsplan (ref 2a).  

 

- Er det ønskelig med en algoritme for å beregne poeng for opptaksgrunnlaget ut fra Nasjonal 

Vitnemålsdatabase (NVB)? 

o Høgskolen er positive til en mer automatisk løsning knyttet til saksbehandling av søkere 

til forkurs, men det avhenger at institusjoner med forkurs samstemmer hvilke fag som 

ligger til grunn i en beregning.  Det er ellers en stor andel av søkerne til forkurs som ikke 

har vitnemål, men kun kompetansebevis.  Per i dag er ikke kompetansebevis tilgjengelig i 

FS/NVB, og en endring på dette vil være ressursbesparende ved behandling av søkere til 

både forkurs og i NOM 

2c) Beregning av omfang 
- Vil Realfagskurset tilbys som både halvtårsstudium og årsstudium? 

o Ved HiOA skilles det ikke på Forkurs- og Realfagkursstudenter i FS, alle er registrert på 

Forkurs-studieprogrammet. De som kun tar matte og fysikk har kun mulighet til å ta 

dette som årsstudium.  

 



- Vil Realfagskurset gjennomført på et halvt år innebære en vektingsreduksjon i forhold til 

årskurset? 

o Ikke aktuelt for HiOA 

2d) «Fritak» 
For opptaksarbeidet til Ingeniørutdanningene er det viktig at det på Forkurs-vitnemålet fremkommer 

hvilke fag det er gitt fritak for. Dette er spesielt viktig for dem som ikke har GSK. Uten et slikt 

vitnemål vil ikke opptak kunne saksbehandle søkere uten GSK til ingeniørutdanningen. 

Ved HiOA har «fritak» vært registrert i godkjenningssak samlebilde, arkfane Realkompetanse. Som vi 

har forstått på FSAT skulle da «emnet» egentlig fremkomme med «Fritak» under karakter, men det 

fremkommer som «innpass». Uansett, denne måten å registrere «fritak» på fungerer fint for 

opptakskontoret ved HiOA når de skal benytte forkurs vitnemålet som grunnlag for opptak på 

ingeniørutdanningene. 

Selve registreringen av «fritak» på gamle-måten var mer arbeidsbesparende og mer kvalitetssikker 

mht alt som nå må skrives manuelt inn i arkfanen Realkompetanse. 

Fagene «Kommunikasjon og norsk» og «Teknologi og samfunn» er samlebegrep som består av flere 

fag, og det kan være vanskelig å vite hvilke fag fra VGS som skal innpasses fra en evt Nasjonal 

Vitnemålsdatabase. HiOA er ikke for å innpasse fag fra NVB på våre Vitnemål for Forkurs på bakgrunn 

av dette. På vitnemålene må det fremkomme at søker har fritak for de ulike fagområdene Forkurset 

består av. 

HiOA har tidligere ikke skrevet ut Vitnemål til Forkursstudenter men benyttet rapport 601.020 

Karakterutskrift vitnemålsvedlegg for å få frem «fritaket». Vi har da også fått med navn på 

studieprogram og kvalifikasjon på karakterutskriften som ønsket. 

2e) Vitnemål 
Se pkt 2d) vedr viktigheten av fritaksregistrering og vitnemål for forkurs for den videre 

saksbehandling av søkere til ingeniørutdanningen. For HiOA gjelder dette den søkergruppen som ikke 

har GSK.  

3. Rapportering av omfang til Lånekassen 
HiOA støtter en fremtidig automatisk rapportering fra FS til lånekassa for å slippe manuell 

registrering i arbeidsflaten til Lånekassa. 

 

 

 


