UTDRAG AV RETNINGSLINJER FOR OPPTAK PÅ GRUNNLAG AV
REALKOMPETANSE

1. Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse
Retningslinjene er fastsatt av styret ved Høgskulen på Vestlandet 28.03.2001 og justert
19.12.01 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 37 punkt 2 (justert til § 3-6 punkt 2)
og KUF rundskriv F-55-00. Jf forskrift om opptak til høyere utdanning 2007: nr 173
2. Lov om universiteter og høgskoler § 3-6 punkt 2:
”Institusjonene kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier
dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende
studium.”
3. Studier som retningslinjene gjelder for:
Retningslinjene gjelder for opptak til høgskolens studier, både grunnutdanninger og
videreutdanninger. Retningslinjene gjelder ikke for opptak til mastergradsstudier.
4. Opptakskrav
Definisjon av realkompetanse (St.meld. nr. 42 1997-98 b
”..all den kompetanse en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid,
etterutdanning, fritidsaktivitet og annet som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende
har dokumentert gjennom grunnutdanning”.
Opptak i henhold til dette reglementet gjelder vurdering av realkompetanse for å studere et
bestemt studium (universitets- og høgskoleloven § 3-6 punkt 2).
Søkere med annet morsmål enn norsk, dansk eller svensk må fylle norskkravet for opptak. Jf
opptaksforskriften § 2-2.

5. Følgende kriterier legges til grunn for godkjenning
A. Generelt
Søker må være 25 år eller eldre i søknadsåret
Søker har ikke generell studiekompetanse
Søker kan dokumentere for studiet relevant praksis og eventuelt relevant ulønnet arbeid
inkludert omsorg og/eller relevant organisasjonsarbeid og /eller relevante kurs eller utdanninger.
Relevant praksis må ha vært over en periode på minimum 3 år fulltid hvorav minimum 2 år fulltid
i yrkesforhold.
Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet
Søker må på en tilfredsstillende måte, gjøre rede for motivasjon for å søke studiet, egen
oppfatning av hva vedkommende tror studiet vil kreve av innsats og hvorfor vedkommende tror
at han/hun kan gjennomføre studiet
Ved studier som har spesielle opptakskrav, må disse være oppfylt. Det kan kreves at søker
avlegger eksamen tilsvarende særkravet.
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B. Relevant arbeidserfaring, utdanning med mer
For alle studier gjelder
• Søker må ha minst 3 års relevant arbeidserfaring, hvorav minst 2 år i yrkesforhold for å få
godkjent realkompetanse. Deltid omregnes til fulltid.
• Søker må ha nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre studiet (Forskrift om
opptakskrav). Dette vurderes blant annet ut fra hvordan tidligere studier er gjennomført,
kursdeltaking, samfunnsarbeid og attester fra arbeidsgiver.
6. Til opptak ved ingeniørutdanning
Arbeidserfaring og utdanning fra blant annet tekniske fagområder.
Spesielle opptakskrav: Ved høgskoleingeniørutdanning må det spesiell opptakskravet
dokumenteres enten ved kompetansebevis, vitnemål fra videregående skole, forkurs eller
tilsvarende (se Søkerhandboka).
Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 eller gammelt: 3MX og 2 FY
7. Krav til dokumentasjon
Høgskolen krever dokumentasjon på all utdanning etter grunnskolen.
All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med
attesterte kopier og skal følge søknaden. Attest for praksis må angi lengde på arbeidsforholdet,
stillingsprosent og innhold av arbeidet. Omsorg for egne barn skal dokumenteres med
bostedsattest.
Attest for avlagte eksamener der sensuren faller etter søknadsfristen, kan ettersendes innen
rimelig tid. Gjelder søknad til studier som begynner om høsten.
Alle attester må være datert og undertegnet av attestutskriver. For søkere som er i
ansettelsesforhold regnes attester frem til søknadsfristen (1. mars), selv om søker opplyser at
jobben fortsetter utover dette tidspunkt.

8. Søknad etter fristen
Søknadsfristen for studier som inngår i NOM-opptaket er 1. mars.
For videreutdanninger settes egne søknadsfrister. (Som Montør til Ingeniør)
Søkere som leverer søknad etter angitt dato, kan vurderes dersom høgskolen ønsker det.
Søkere har imidlertid ikke krav på slik vurdering før ved neste ordinære opptak.
9. Klage
Klage på søknad om opptak på grunnlag av vurdering av realkompetanse, stiles til
Klagenemnda ved Høgskulen på Vestlandet og sendes til utdanningsseksjonen.
10. Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft fra og med opptaket til studieåret 2001-02.
Vedtatt i styret 28.03.2001
Justert november 2008 i henhold til ny lov og nye forskrifter
Justert februar 2010 angående ny grunnskolelærerutdanning
Sist endret: 04.05.2010
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