Regler for opptak til forkurs for bachelor i ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold
Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 08.03.2010.

§ 1. Virkeområde
Reglementet gjelder ved opptak til forkurs for Bachelor i ingeniørfag (forkurs for
ingeniørutdanning) ved Høgskolen i Østfold. Reglementet gjelder opptak til forkurset fra og
med høsten 2010.
§ 2. Opptaksgrunnlag
Det stilles krav om at ett av følgende opptaksgrunnlag er oppfylt.
Gruppe 1:
Søkere som har fullført og bestått videregående kurs 1 (Reform 94) eller VG 2
(Kunnskapsløftet) fra andre studieretninger enn studieretning for allmenne, økonomiske og
administrative fag/studieforberedende program, samt søkere som har avlagt og bestått
godkjent fagbrev eller svenneprøve.
Gruppe 2:
Søkere som har fullført videregående skole kurs 2 (Reform 94) eller VG 3 (Kunnskapsløftet)
fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag/studieforberedende
program, og som ikke oppfyller de gjeldende særkrav for opptak direkte til bachelor i
ingeniørfag.
Gruppe 3:
Søkere som har grunnskole og minst 5 års yrkespraksis tilsvarende heltid, eventuelt en
kombinasjon av yrkespraksis og beståtte årskurs på videregående skoles nivå på til sammen
5 år.
§ 3. Rangering av søkere
Kvalifiserte søkere etter § 2 rangeres innbyrdes med bakgrunn i aktuell
grunnlagskompetanse. Dersom en søker er kvalifisert i mer enn en gruppe, skal den
plassering benyttes som gir søkeren best konkurransegrunnlag ved rangering. Søkere som i
sin helhet fyller opptakskravene for opptak direkte til bachelor i ingeniørfag, kan kun gis
opptak til forkurs hvis det er ledige plasser uten ventelister etter søkere fra gruppene 1-3.
a) Skolepoeng
Gruppe 1: Vitnemål/karakterutskrift fra videregående kurs 1 (Reform 94) eller VG2
(Kunnskapsløftet) eller lærlingskolen. For søkere med godkjent fag- eller svennebrev som
ikke har gjennomgått videregående kurs 1 eller lærlingskolen, benyttes vitnemål fra
grunnskolen.
Gruppe 2: Vitnemål fra fullført 3-årig videregående opplæring
Gruppe 3: Vitnemål fra grunnskole
Det brukes gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på de aktuelle vitnemål multiplisert med
10. Ved bokstavkarakter settes: S=5, M=4, G=3, NG=2
b) Tilleggspoeng

Det gis alderpoeng og tilleggspoeng etter samme regler som gjelder for opptak til
grunnutdanninger, jfr. forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-9 til 7-11.
c) Konkurransepoengsum og rangering mellom søkere
Konkurransepoengsum fremkommer av summen av skolepoeng og tilleggspoeng, og
benyttes som grunnlag for innbyrdes rangering mellom søkerne, der høyere poengsum går
foran lavere. Ved poenglikhet mellom søkere rangeres søkere på grunnlag av alder, der
eldre søker går foran yngre.
d) Kvotering ved opptaket
Hver gruppe 1-3 får ved opptaket en andel av studieplassene som svarer til andelen av
søkermassen, men slik at ingen gruppe får mer enn 60% av studieplassene.
Søkere som i sin helhet fyller opptakskravene for opptak direkte til bachelor i ingeniørfag,
kan gis opptak til forkurs kun hvis det er ledige plasser uten ventelister etter søkere fra
gruppene 1-3.
§ 4. Søkere med andre opptaksgrunnlag
a) Utenlandsk skolegang
Søkere med utenlandsk skolegang kan vurderes for opptak med utgangspunkt i de samme
kravene som gjelder for norske søkere. For søkere med skolegang utenfor Norden stilles det
krav til tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, tilsvarende bestått grunnskoleeksamen i
Norge. Det kan også godkjennes særskilte språkprøver på et tilsvarende nivå.
b) Steinerskole
Søkere med Steinerskole uten karakterer kan vurderes for opptak med utgangspunkt i de
samme kravene som gjelder for søkere med skolegang hvor det er gitt karakterer som
evaluering, jfr. pkt 2.
Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes etter § 3, foretas skjønnsmessig.

§ 5. Opphevelse av tidligere reglement
Med disse reglene oppheves Reglement for opptak til forkurs for bachelor i ingeniørfag ved
Høgskolen i Østfold av 12.03.2003.

