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NASJONAL KLAGENEMND FOR OPPTAK GJENNOM SAMORDNA OPPTAK 

Postboks 1133, 0318 Oslo 

Dato 17. oktober 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 17. oktober 2018 
 

28/18 Samordna opptak 

– opptaksforskriften §§ 2-2 og 7-12 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har generell studiekompetanse på bakgrunn av utdanning fra Tyrkia, 

jf. opptaksforskriften § 2-2. 

 

Klagers søknad er i henhold til informasjon gitt på Samordna opptaks 

nettsider, poengberegnet på grunnlag av det ferdig utregnede gjennomsnittet 

som står på vitnemålet Lise Diplomasi.  

 

Klager har ikke lastet opp karakterutskrifter fra de to siste årene av 

videregående skole, og klagenemnda kan derfor ikke se om hun dekker noen 

spesielle opptakskrav fra videregående skole eller har fag som kan gi språk- 

eller realfagspoeng. Hun dekker imidlertid alle de spesielle opptakskravene 

til medisin og odontologi (kravkoden MEROD) med sin 

universitetsutdanning. Fag fra høyere utdanning utløser ikke tilleggspoeng, 

verken fra Tyrkia eller fra noen andre land inkludert Norge. 

 

Klagenemnda bemerker at en individuell vurdering legger vekt på de samme 

kriteriene som en poengberegning gjør, og at en slik vurdering kun skal 

brukes på søknader som ikke kan poengberegnes. Det er altså ikke anledning 

til å legge vekt på andre ting i en individuell vurdering enn i en 

poengberegning. Alle søkere med utdanning fra Tyrkia er i årets opptak 

behandlet etter de samme kriteriene. 

 

At noen søknader som kunne blitt poengberegnet, i stedet har fått en 

individuell vurdering, gir ikke grunnlag for at flere søknader skal 

feilbehandles.  

  

  

56/18 Universitetet i Oslo 

– opptaksforskriften § 7-13 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Det er dokumentert spesielle forhold som kan gi grunnlag for særskilt 

vurdering.  

 

Det er grunnlag for å anta at disse forholdene har medført at karakterene ikke 

gir et riktig bilde av klagers kvalifikasjoner i noen av fagene på Vg3, spesielt i 
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fransk, da hun har dokumentert sykdom, noe som særlig gjorde seg gjeldende 

på muntlige eksamener. Klager har imidlertid forbedret eller byttet ut flere fag 

fra sitt opprinnelige vitnemål, deriblant fransk.  

 

Klagenemnda finner det ikke sannsynliggjort at klager hadde et høyere faglig 

nivå i de øvrige fagene da hun gikk på videregående skole enn det karakterene 

hennes nå viser. Det er derfor ikke grunnlag for å anta at klageren har 

likeverdige kvalifikasjoner med søkere som har konkurrert seg til studieplass 

etter rangeringsreglene, jf. opptaksforskriften § 7-13 (3). 

 

Klagenemnda bemerker også at det nå ikke er anledning til å klage på et 

vedtak gjort i opptaket 2017, verken av lærestedet eller av klagenemnda. 

Klagenemnda understreker også at det ikke er anledning til å vektlegge andre 

kriterier i en særskilt vurdering enn karakterene fra videregående skole. Når 

klager enten har byttet ut eller forbedret de fagene som ble oppgitt å være 

særlig problematiske da hun gikk på videregående skole, har hun således fått 

den justeringen som man kan gi i en særskilt vurdering. Hennes opprinnelige 

gjennomsnitt fra 2009 var 4,92, noe som nå altså er økt til 5,24 med 

vitnemålet fra 2017. Den poengsummen hun nå har, må derfor være lik eller 

høyere enn poenggrensene for at det skal kunne gi tilbud.  

  

  

57/18 Universitetet i Bergen 

– opptaksforskriften § 7-13 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Etter opptaksforskriften § 7-13 er det et krav at de som gis tilbud om opptak 

etter særskilt vurdering har dokumentert forhold som gir grunn til å anta at 

søkerens karakterpoengsum ikke gir et riktig bilde av søkerens 

kvalifikasjoner. 
 

Det er dokumentert spesielle forhold som kan gi grunnlag for særskilt 

vurdering.  

 

Det er grunnlag for å anta at disse forholdene har medført at karakterene ikke 

gir et riktig bilde av klagers kvalifikasjoner i kjemi 2, da hun har 

dokumentert at hun fikk medisinsk behandling kort tid før hun skulle ta 

skriftlig eksamen i kjemi 2 samtidig som hun også tok eksamen i norsk 

skriftlig. 

 

Klagenemnda er således uenig med Universitetet i Bergen i at det ikke finnes 

grunnlag for å anta at klager hadde et høyere faglig nivå i kjemi 2 enn det 

karakterene hennes viser. 

 

Klagenemnda bemerker imidlertid at selv med en oppjustering av 

eksamenskarakteren i kjemi 2 skriftlig, ville klager fortsatt ikke hatt høy nok 

poengsum til at det ville resultert i et annet tilbud enn det hun allerede har 

fått.  Klagenemnda finner det ikke sannsynliggjort at klager hadde et høyere 

faglig nivå da hun gikk på videregående skole enn det karakterene hennes 
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viser i de øvrige fagene. Det er derfor ikke grunnlag for å anta at klageren har 

likeverdige kvalifikasjoner med søkere som har konkurrert seg til studieplass 

etter rangeringsreglene, jf. opptaksforskriften § 7-13 (3). 

  

  

58/18 Universitetet i Oslo 

– opptaksforskriften § 7-13 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Det er dokumentert spesielle forhold som kan gi grunnlag for særskilt 

vurdering.  

 

Det er grunnlag for å anta at klagers tilstand har medført at karakterene ikke 

gir et riktig bilde av klagers kvalifikasjoner i norsk hovedmål og engelsk. 

Klagenemnda bemerker at klager ikke fikk noen tilrettelegging i Vg1 da han 

tok engelsk. 

 

Klagenemnda bemerker imidlertid at selv med en oppjustering av 

karakterene i norsk hovedmål og engelsk, ville klager fortsatt ikke hatt høy 

nok poengsum til at det ville resultert i et tilbud på rettsvitenskap ved 

Universitetet i Oslo som var klagers 1. og 2. prioriterte studieønsker.  

Klagenemnda finner det ikke sannsynliggjort at klager hadde et høyere faglig 

nivå da han gikk på videregående skole enn det karakterene hans viser i de 

øvrige fagene. Det er derfor ikke grunnlag for å anta at klageren har 

likeverdige kvalifikasjoner med søkere som har konkurrert seg til studieplass 

på rettsvitenskap etter rangeringsreglene, jf. opptaksforskriften § 7-13 (3). 

  

  

59/18 Lovisenberg diakonale høgskole 

– opptaksforskriften § 7-13 

  

Vedtak Høgskolens vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Etter opptaksforskriften § 7-13 er det et krav at de som gis tilbud om opptak 

etter særskilt vurdering har dokumentert forhold som gir grunn til å anta at 

søkerens karakterpoengsum ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. 

 

Klager har dokumentert forhold som gir grunnlag for særskilt vurdering. Det 

er imidlertid ikke sannsynliggjort at klager hadde et høyere faglig nivå da hun 

gikk på videregående skole enn det karakterene hennes viser. 

 

Klagenemnda bemerker at klager har fått tilrettelegging gjennom 

videregående skole. Klagenemnda bemerker videre  at det ikke er uutnyttet 

potensiale som skal gi grunnlag for særskilt vurdering. 
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60/18 Universitetet i Stavanger 

– klage på avslag på opptak 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager fikk ved en feil tilkjent generell studiekompetanse i 2016 etter 23/5-

regelen. Han fikk dekket 14 timer norsk med kun bestått karakter i norsk 

skriftlig. For at norskfaget skal være bestått, må det også være en karakter i 

norsk muntlig. Klager fyller dermed ikke kravet til generell 

studiekompetanse. 

 

Klagenemnda bemerker at klager fikk beskjed om annulleringen i januar 

2018, noe som var i tide til at klager hadde mulighet til å ta norsk muntlig.  

  

  

61/18 Samordna opptak 

– klage på avslag om studieplass 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager hadde ikke innen ettersendingsfristen lastet opp oversettelse av 

karakterutskrift fra sin videregående utdanning i Frankrike. 

 

På nettsidene til Samordna opptak står det at søkere med fransk utdanning må 

laste opp Relevé de Notes du Baccalauréat. På samme side står det spesifisert 

at man må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til 

norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. 

 

Klagenemnda bemerker også at alle søkere med utdanning fra Frankrike fikk 

en felles e-post 20. april i år med informasjon om hva slags dokumentasjon 

som skal lastes opp. 

 

Klagers søknad kunne derfor ikke poengberegnes i årets opptak. Siden de 

fleste studier ved norske universiteter og høgskoler er adgangsbegrenset slik 

at ikke alle kvalifiserte søkere kommer inn, er det ikke slik at man automatisk 

har rett på en studieplass selv om man er kvalifisert. Man har kun rett på en 

studieplass hvis det er plasser nok til å gi tilbud til alle kvalifiserte søkere. 

Ingen av de studiene klager har søkt på var slike studier. 

  

  

62/18 Samordna opptak 

– klage på avslag om søknad om realkompetanse etter fristen 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak oppheves. 

  

Begrunnelse Saken sendes tilbake til Samordna opptak for ny behandling. Saken om 

søknad om dispensasjon fra fristen om å søke realkompetanse er uriktig 

oversendt til Samordna opptak. 
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63/18 Samordna opptak 

– opptaksforskriften §§ 2-2, 7-5 og 7-11 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har fått utregnet korrekt poengsum. 

 

Klagers søknad er behandlet i henhold til informasjon gitt på Samordna 

opptaks nettsider om utdanning fra Nederland. Alle søkere med utdanning fra 

Nederland og med vitnemål fra samme periode er i årets opptak behandlet 

etter disse kriteriene. 

 

Når det gjelder de øvrige klagepunktene, viser klagenemnda til at omregning 

av norsktestene er utarbeidet i samarbeid med de som arrangerer testene og 

på grunnlag av en bred korrelasjon mellom de ulike testene i 2009. Samordna 

opptak utarbeider omregningstabeller etter en metode som er gjennomgått og 

godkjent av Norsk regnesentral, og de samme strukturelle kriteriene brukes i 

produksjonen av alle tabellene. 

 

Når det gjelder klagers argument om at hans tidligere erfaring og utdanning 

bør gi større uttelling enn 2 tilleggspoeng, viser klagenemnda til §§ 7-1, 7-5 

og 7-11. I § 7-1 (3) står det følgende: Grunnlaget for rangering er den 

dokumentasjonen som kvalifiserer søkeren for et studium. Det er 

videregående skole som er kvalifikasjonsgrunnlaget for søkere med 

nederlandsk utdanning, og høyere utdanning kan derfor kun gi tilleggspoeng. 

I § 7-11 er slike poeng definert til å være maks 2 poeng. 

 

Klagenemnda bemerker for øvrig at det å være kvalifisert for et studium ikke 

er det samme som å få tilbud om studieplass. De fleste studier ved norske 

universiteter og høgskoler er adgangsbegrenset på en slik måte at det er flere 

søkere enn studieplasser, og de som skal få studieplass må derfor konkurrere 

seg inn etter poengreglene. 

  

  

64/18 Samordna opptak 

– opptaksforskriften §§ 4-2, 4-4, 7-8 og 7-12 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har oppnådd generell studiekompetanse på grunnlag av utdanning fra 

Belgia, fransk del, jf. opptaksforskriften § 2-2. Samordna opptak har ikke 

omregningstabell for Belgia. Søknaden kan derfor ikke poengberegnes, og 

klager ble derfor vurdert individuelt for opptak etter opptaksforskriften  

§ 7-12. 

 

Klagenemnda viser til at det etter § 7-12 er et krav at de som gis tilbud om 

opptak har likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som har fått 

tilbud om opptak på grunnlag av poengberegning. Klager har en 

gjennomsnittskarakter på 78,7 fra videregående skole i Belgia. Skalaen går 
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fra 0 til 100 med 50 som laveste beståtte. Samordna opptak (SO) har ikke fått 

offisiell karakterstatistikk fra videregående skole i Belgia, og SO har heller 

ikke nok grunnlag til å lage en karakterstatistikk over belgiske søkere som 

har søkt opptak i Norge. Det er derfor ikke grunnlag for å avklare om det er 

eventuelle skjevheter i bruken av den belgiske skalaen, dvs. om den er enten 

topptung eller bunntung. Omregningen blir derfor lineær. 

 

Klager har fått uttelling for alder og realfagsfordypninger på samme måte 

som de som blir poengberegnet får. Realfag dekket med høyere utdanning gir 

ikke tilleggspoeng. Klager har ikke fått språkpoeng fordi hun ikke har et 3. 

fremmedspråk. Fra Belgia gis det ikke språkpoeng for fransk, og engelsk gir 

ikke språkpoeng fra noen land. Hun står derfor kun igjen med spansk som 

regnes som hennes 2. fremmedspråk. 

 

Klagenemnda finner etter en helhetlig vurdering at det ikke kan antas at 

klagers gjennomsnitt på 78,7 tilsvarer norsk gjennomsnitt på 4,8 som er det 

laveste norske gjennomsnittet man måtte hatt for å få tilbud på bioteknologi 

ved NTNU. Klager har dermed ikke likeverdige kvalifikasjoner med søkere 

som har fått tilbud om opptak på grunnlag av poengberegning. 

  

  

65/18 Universitetet i Oslo 

– opptaksforskriften §§ 4-4 og 7-12 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har oppnådd generell studiekompetanse på grunnlag av utdanning fra 

Afghanistan, jf. opptaksforskriften § 2-2. Samordna opptak har ikke 

omregningstabell for Afghanistan. Søknaden kan derfor ikke poengberegnes, 

og klager ble vurdert individuelt for opptak etter opptaksforskriften  

§ 7-12. 

 

Klagenemnda viser til at det etter § 7-12 er et krav at de som gis tilbud om 

opptak har likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som har fått 

tilbud om opptak på grunnlag av poengberegning.  

 

Klager har fått uttelling for alder og høyere utdanning på samme måte som de 

som blir poengberegnet får. Realfagsfordypningene som klager har fått 

godkjent er fra høyere utdanning, og det gir ikke uttelling i form av 

tilleggspoeng.  

 

Klagenemnda viser også til § 7-1 (3) hvor det står følgende: Grunnlaget for 

rangering er den dokumentasjonen som kvalifiserer søkeren for et studium. 

Det er videregående skole som utgjør hoveddelen av kvalifikasjonsgrunnlaget 

for søkere med afghansk utdanning, og høyere utdanning kan derfor kun gi 

tilleggspoeng. 
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Klagenemnda finner etter en helhetlig vurdering at det ikke kan antas at 

klager har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som har fått tilbud om 

opptak på medisin på grunnlag av poengberegning. 

  

  

66/18 OsloMet - storbyuniversitetet 

– opptaksforskriften § 4-7 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har generell studiekompetanse på bakgrunn av norsk utdanning, jf. 

opptaksforskriften § 2-1. 

 

Klager dekker ikke det spesielle opptakskravet til yrkesfaglærerutdanningen i 

teknikk og industriell produksjon (kravkoden YLTEKP), jf. 

opptaksforskriften § 4-7. Han mangler 2 års relevant yrkespraksis som i dette 

tilfellet er fastsatt av OsloMet til å være arbeid som landbruksmekaniker eller 

tilsvarende. Pedagogisk praksis anses ikke som tilsvarende i dette tilfellet.  

  

  

67/18 Samordna opptak 

– ikke dokumentert vitnemål 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Samordna opptak hadde ikke innen ettersendingsfristen tilgang til korrekt 

dokumentasjon på klagers utdanning fra Rudolf Steinerskolen. 

 

Det er den enkeltes ansvar å sørge for at all nødvendig dokumentasjon blir 

lastet opp eller gjort tilgjengelig for saksbehandler innen fristen. 

 

Klagenemnda bemerker at klager fikk et varsel fra Samordna opptak den 30. 

mai med informasjon om opplasting av dokumenter. 

  

  

68/18 Universitetet i Oslo 

– opptaksforskriften § 7-5 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har fått utregnet korrekt poengsum. Ved søknad om opptak til høyere 

utdanning skal søkere med vitnemål fra 3-årig videregående opplæring som 

gir generell studiekompetanse, poengberegnes på grunnlag av samtlige 

tallkarakterer som forekommer på vitnemålet, jf. opptaksforskriften § 7-5. 

 

Opptaksorganet har ikke myndighet til å fjerne fag på et vitnemål. 
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Det er den enkeltes ansvar å sørge for at all nødvendig og korrekt 

dokumentasjon blir lastet opp eller gjort tilgjengelig for saksbehandler innen 

fristen. 

  

  

69/18 Samordna opptak 

– opptaksforskriften §§ 2-4, 7-6 og 9-1 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har fått utregnet korrekt poengsum på grunnlag av 23/5-regelen, jf. 

opptaksforskriften § 7-6. 

 

Generell studiekompetanse på bakgrunn av overgangsbestemmelsene i kapittel 

9 gjelder kun for helt bestemte utdanninger (de såkalte veg I, II og III). Disse 

overgangsbestemmelse gjelder også for søkere med gamle vedtak som ikke 

lenger kan dokumentere en videregående utdanning, som ikke kan rangeres. 

Klager kan poengberegnes etter 23/5-regelen, og bestemmelsene i kapittel 9 

gjelder således ikke i hennes tilfelle. 

 

Klager kan heller ikke få generell studiekompetanse etter opptaksforskriften § 

2-4 fordi den kun gjelder for de som fikk opptak til høyere utdanning etter 

unntaksbestemmelsene i kapittel 3. Klager fikk opptak til en privat 

sykepleierutdanning i regi av Røde kors på grunnlag av realskole. Dette er ikke 

en unntaksbestemmelse nevnt i kapittel 3. 

 

Klagenemnda har følgende bemerkninger til klagers øvrige klagepunkter:  

- ved en feil fikk ikke klager språkpoeng for tysk; dette ble rettet opp 

med tilbakevirkende kraft. 

- korrekt karakter i fysikk ble brukt i poengberegningen; feil karakter ble 

kun omtalt i en e-post. 

- realfagspoeng for kurs tatt ved Stavanger sykehus; det gis kun 

realfagspoeng for fag tatt i videregående skole, jf. opptaksforskriften § 

7-8. 

  

  

70/18 Universitetet i Oslo 

– opptaksforskriften §§ 7-4 og 7-12 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har oppnådd generell studiekompetanse på grunnlag av utdanning fra 

Rudolf Steinerskolen, jf. opptaksforskriften § 2-1. Klager har vitnesbyrd som 

ikke poengberegnes, og klager ble derfor vurdert individuelt for opptak etter 

opptaksforskriften § 7-12. 
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Klagenemnda viser til at det etter § 7-12 er et krav at de som gis tilbud om 

opptak har likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som har fått 

tilbud om opptak på grunnlag av poengberegning. Klager har fått uttelling for 

alder og høyere utdanning på samme måte som de som blir poengberegnet får.  

 

Klagenemnda finner etter en helhetlig vurdering at det ikke kan antas at 

klagers vitnesbyrd tilsvarer gjennomsnitt på 5,49 som er det laveste 

gjennomsnittet man måtte hatt for å få tilbud på psykologi profesjon, oppstart 

vår ved Universitetet i Oslo når tilleggspoengene for alder og høyere 

utdanning er trukket fra. Klager har dermed ikke likeverdige kvalifikasjoner 

med søkere som har fått tilbud om opptak på grunnlag av poengberegning. 

  

  

71/18 OsloMet – storbyuniversitetet 

– opptaksforskriften § 7-12 

  

Vedtak Universitetets vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har oppnådd generell studiekompetanse på grunnlag av utdanning fra 

Libya, jf. opptaksforskriften § 2-2. Samordna opptak har ikke 

omregningstabell for Libya. Søknaden kan derfor ikke poengberegnes, og 

klager ble derfor vurdert individuelt for opptak etter opptaksforskriften  

§ 7-12. 

 

Klagenemnda viser til at det etter § 7-12 er et krav at de som gis tilbud om 

opptak har likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som har fått 

tilbud om opptak på grunnlag av poengberegning. Klager har en 

gjennomsnittskarakter på 75,91 på avgangsvitnemålet fra videregående skole i 

Libya. Skalaen går fra 0 til 100 med 50 som laveste beståtte. Samordna opptak 

(SO) har ikke fått offisiell karakterstatistikk fra videregående skole i Libya og 

SO har heller ikke nok grunnlag til å lage en karakterstatistikk over libyske 

søkere som har søkt opptak i Norge. Det er derfor ikke grunnlag for å avklare 

om det er eventuelle skjevheter i bruken av den libyske skalaen, dvs. om den 

er enten topptung eller bunntung. Omregningen blir derfor lineær. 

 

Klager har fått uttelling for alder og realfagsfordypninger på samme måte som 

de som blir poengberegnet får. Realfag dekket med høyere utdanning gir ikke 

tilleggspoeng. 

 

Klagenemnda finner etter en helhetlig vurdering at det ikke kan antas at 

klagers gjennomsnitt på 75,91 tilsvarer norsk gjennomsnitt på 4,5 som er det 

laveste norske gjennomsnittet man måtte hatt for å få tilbud på bioingeniør ved 

OsloMet når tilleggspoengene er trukket fra. Klager har dermed ikke 

likeverdige kvalifikasjoner med søkere som har fått tilbud om opptak på 

grunnlag av poengberegning. 
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72/18 Samordna opptak 

– opptaksforskriften § 7-8 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Samordna opptak hadde ikke innen ettersendingsfristen tilgang til noe 

dokumentasjon på at klager hadde vitnemål fra folkehøgskole. 

 

Det er den enkeltes ansvar å sørge for at all nødvendig dokumentasjon blir 

lastet opp eller gjort tilgjengelig for saksbehandler innen fristen. 

 

Klagenemnda bemerker at klager fikk et generelt varsel fra Samordna opptak 

med informasjon om opplasting av dokumenter den 20. juni. Klager har åpnet 

og lest denne meldingen. 

  

  

73/18 Samordna opptak 

– opptaksforskriften §§ 2-2 og 4-4 

  

Vedtak Samordna opptaks vedtak opprettholdes. 

  

Begrunnelse Klager har generell studiekompetanse på bakgrunn av utdanning fra Belgia, 

fransk del, jf. opptaksforskriften § 2-2. 

 

Klager dekker ikke det spesielle opptakskravet til medisinstudiet (kravkoden 

MEROD), jf. opptaksforskriften § 4-4 fordi hun mangler tilsvarende Fysikk 1, 

Kjemi 1 og Kjemi 2. Klager har ikke stort nok omfang i disse fagene fra de 3 

siste årene i videregående skole i Belgia. Klagenemnda viser til at Samordna 

opptak bruker de 3 siste årene av utenlandsk videregående skole når slik 

utdanning er på 3 år eller mer.  

 

Klagenemnda gjør også oppmerksom på  at et spesielt opptakskrav må dekkes 

med fag som er like omfattende som tilsvarende fag i Norge da disse fagene er 

spesielle krav som anses som en grunnleggende forutsetning for at man skal 

kunne klare å fullføre det aktuelle studiet. 
 

Oslo, 17. oktober 2018 

 

Vedtakene er enstemmige. 

 

 

Henrik W. Bärnholdt 

leder 

 

 

Asbjørn Strandbakken Siri Margrethe Løksa  Turid Høgetveit 

 

Ingvild Naadland  Aleksander Milde  Caroline Lomsdalen Bendixen 


