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Fra: 
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 

 

Ber om presisering av notat fra KD om godskrivningsreglene i 
universitets- og høyskoleloven 
 

 

SU-fakultetet viser til notat fra KD 31.01.2017 om tolkningen og anvendelsen av 

godskrivningsreglene i § 3-5 første og annet ledd i universitets- og høyskoleloven. Fakultetet er 

usikker på flere momenter i notatet, og ber om en redegjørelse av hvordan NTNU skal forholde seg 

til tolkningene. 

 

Godskriving  

KD skriver på side 2 at «Departementet viser til at tid-for-tid-prinsippet er hovedregelen ved 

godskriving, som betyr at utdanningen skal godskrives med samme antall studiepoeng ved den 

institusjonen som godskriver, som ved den institusjonen som studenten har avlagt eksamen.» Dette 

er i tråd med SU- (og tidligere SVT-)fakultetets praktisering av regelen. En student som for 

eksempel har avlagt STV1020 Metode og statistikk på 10 studiepoeng fra Universitetet i Oslo, har 

fått innpasset emnet som erstatning for SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode i en 

bachelorgrad ved NTNU, og har fått godskrevet 10 studiepoeng, selv om SOS1002 er på 15 

studiepoeng. Studenten må likevel oppfylle kravet til totalt 180 studiepoeng i graden, og 105 

studiepoeng i fordypningen i statsvitenskap, og har dermed måttet sørge for å ta nok emner til å 

oppfylle studiepoengskravet.  

 

Fakultetet er derimot usikker på hva KD mener i siste avsnitt på side 2: 

 

Oppfyller en avlagt eksamen de faglige kravene til en bestemt eksamen ved en annen 

institusjon, skal eksamen godskrives uavhengig av om det er gitt studiepoeng eller om det er 

gitt ulik antall studiepoeng. Når utdanningsinstitusjonen godskriver en eksamen skal 
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studentene får godskrevet samme antall studiepoeng som institusjonen som godskriver gir 

ved avlagt eksamen hos seg, slik at studenten innpasses i studieløpet (vår utheving).  

 

KD bruker sykepleierutdanningen med fastsatt rammeplan som eksempel, men SU-fakultetet er 

usikker på hvordan dette slår ut for disiplinstudier. Vil det si at MET1020 fra UiO skal godskrives 

med 15 studiepoeng som NTNU gir for samme faginnhold i SOS1002, i stedet for 10 studiepoeng 

gitt ved UiO? Eller gjelder eksempelet fra sykepleierutdanningen kun for utdanninger som styres av 

rammeplaner? Og hvordan skal dette i så fall komme til syne i utdanningsplanen og på vitnemålet? 

Skal det eksterne emnet framgå av vitnemålet, men med høyere antall studiepoeng enn emnet er gitt 

ved institusjonen det er avlagt ved? Det fleste resultater fra andre norske akkrediterte læresteder 

innhentes via resultatoverføring i FS, og en slik praksis vil medføre at NTNU må endre på omfanget 

av de overførte resultatene.   

 

SU-fakultetet ønsker også en avklaring av om et eksternt emne på f.eks. 20 studiepoeng skal 

reduseres i antall studiepoeng dersom det innpasses som erstatning for et NTNU-emne på 7,5 

studiepoeng.  

 

Fritak  

SU-fakultetet registrerer at fritak omfatter utdanning fra utenlandske og norske institusjoner som 

ikke er omfattet av universitets- og høyskoleloven, deriblant fagskoleutdanning. KD legger til grunn 

at det er høyskolene eller universitetene selv som vurderer søknaden om fritak opp mot et konkret 

studium eller emne, men i hvor stor grad er nye NTNU omforent om praksis for å gi fritak på 

bakgrunn av fagskoleutdanning? Ifølge notatet fra KD vil NTNU ved å innvilge fritak på bakgrunn 

av fagskoleutdanning, «gå god for at studenten har kompetanse likeverdig med det som forventes av 

en ordinær student som har gjennomført og bestått det samme emnet ved institusjonen». I realiteten 

innebærer dette at NTNU innvilger fritak for utdanning på nivå 6 eller 7 i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk på bakgrunn av utdanning tatt på nivå 5. Hvordan stiller NTNU seg til en 

slik praksis? 
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