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OPPTAK AV INTERNASJONALE STUDENTER TIL NORSKKURS + 

BACHELORPROGRAM 

 

Bakgrunn 

UiO har siden slutten av 80-tallet tatt opp ca. 60 internasjonale studenter gjennom et lokalt 
bacheloropptak (SFB-opptaket, SFB = selvfinansierende bachelorstudenter). Dette har vært gjort i 
tillegg til opptak til bachelorprogram gjennom Samordna opptak.   
 
SFB-studentene har vært tatt opp til ett år med norskstudier etterfulgt av et ordinært 3-årig 
bachelorprogram. Norsk trinn 3 må bestås i løpet av det første året for at studenten skal kunne 
begynne på program. Grunnen til at man har gitt et slikt betinget opptak er at det ikke har vært 
mulig å få oppholdstillatelse for kun å ta norskkurs.  
 
Det har vært opp til hvert enkelt fakultet om de har ønsket å tilby sine bachelorprogram til denne 
gruppen søkere. De siste årene har ca. 50 studenter vært tatt opp på HF og MN. De resterende 10 
har vært fordelt på MED (helseledelse og helseøkonomi), TF (religion og samfunn) og UV 
(pedagogikk). 
 
Universitetet i Oslo mottok i februar 2017 et brev fra Kunnskapsdepartementet (2017/2296) hvor 
institusjonene ble gjort oppmerksom på at opptaket av selvfinansierende internasjonale 
bachelorstudenter ikke er i tråd med gjeldende regelverk. Det er ikke hjemmel i gjeldende forskrift 
til å gi forhåndsløfte til videre studier for visumpliktige søkere til 1-årig norskkurs. Et slikt 
"betinget" opptak kan bare gis til søkere som kan dokumentere at de på grunn av spesielle 
omstendigheter (sykdom eller lignende) ikke kan dokumentere at de har fullført og bestått 
videregående opplæring som gir studiekompetanse. 
 
Dette innebar at opptak av selvfinansierende internasjonale bachelorstudenter til norskkurs med 
oppstart høsten 2017 ikke kunne gjennomføres. 
 
I forbindelse med den årlige innspillsrunden for endringer i opptaksforskriften (2017/2681) har 
HF ønsket at UiO ber Kunnskapsdepartementet om å endre opptaksregelverket for 
grunnutdanningene slik at opptaket av SFB-studenter kan videreføres.  
 
HF skriver at «ønsker at UiO skal være et universitet med internasjonalt preg og ser SFB-opptaket 
som en god mulighet til å rekruttere internasjonale studenter til videre studier ved HF og UiO 
gjennom norskkursene. Tilbudet om ett år med norskstudier gir internasjonale søkere uten 
forkunnskaper i norsk en slik mulighet. HF viser til høringsinnspill av 27. april 2012 (2011/14107), 
og at det her argumenteres grundig for mulige konsekvenser ved en permanent avvikling av 
opptaket.» 
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Ingen av de andre fakultetene har meldt inn et ønske om en slik endring i den nasjonale 
opptaksforskriften.  
 
Tidligere behandling 
SFB-opptaket ble styrebehandlet i 2006, og var også på høring hos fakultetene i 2011-2012. 
Opptaket ble begge gangene besluttet videreført, selv om flertallet av fakultetene var positive til en 
avvikling.  
 
HF skrev i sitt høringssvar i 2012 at «de internasjonale bachelorstudentene har hatt en sterk 
akademisk bakgrunn, god gjennomføringsevne, høy studiepoengproduksjon og er en gruppe vi 
rekrutterer gode masterstudenter fra. Disse studentene utgjør etter HFs mening en 
universitetspolitisk og strategisk viktig målgruppe. De er i langvarig kontakt med det norske 
samfunnet, de lærer norsk og blir integrerte i det norske studentmiljøet på en helt annen måte enn 
det utvekslingsstudenter på korte opphold og internasjonale masterstudenter gjør.»  
 
De andre fakultetene støttet en nedlegging i 2012, og flere argumenterte med at studentene ofte har 
dårlige norskkunnskaper og dermed problemer med å fullføre på normert tid.  
 
Statistikk 
Tabellen under viser antall søkere, tilbud og møtt for opptakene i 2013-2016:  
 
 Søkere Kvalifisert Tilbud Møtt Bestått trinn 3 
2013 1331 158 82 55 39 
2014 1086 285 91 50 37 
2015 1345 177 93 61 51 
2016 932 189 92 58  
 
En nærmere gjennomgang av studentene viser at av de som ble tatt opp høsten 2013 og 2014 er i 

underkant av 30% fortsatt aktive på det bachelorprogrammet de ble tatt opp til. Av de som ble tatt 

opp høsten 2015 er tallet ca. 50%.  

 
Vurdering 

Dersom UiO skal fortsette å ta opp studenter til norskkurs med garanti om plass på 
bachelorprogram etter bestått norsk må den nasjonale opptaksforskriften endres. Avdeling for 
fagstøtte er usikre på om det er mulig å begrense et slikt betinget opptak til et spesifikt type 
norskkurs, eller om det vil åpne for at studenter som har opptak på andre norskkurs (for eksempel 
Den internasjonale sommerskolen, Folkeuniversitetet eller lignende) også vil kunne få betinget 
opptak til program.   
 
Samtidig som regelverket begrenser UiOs handlingsrom ved opptak til grunnutdanning, legger 
UiOs strategiske plan vekt på at internasjonalisering av studiene skal styrkes gjennom å satse på 
strategiske partnere og sikre avtaler med gode universiteter. Sammen med disse skal UiO etablere 
flere og bedre internasjonale programmer, rekruttere flere utenlandske studenter og bruke flere 
internasjonale forelesere i studieprogrammene. UiO har da også hatt en sterk vekst i sitt 
engelskspråklige mastertilbud, samt antall engelskspråklige emner rettet mot utvekslingsstudenter 
på alle nivåer.  
 
 
Spørsmål til diskusjon 

Ønsker utdanningskomiteen at UiO ber KD om en hjemmel i opptaksforskriften som muliggjør et 

betinget opptak til studenter som ikke har bestått norsk?  
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Vedlegg  

HFs innmelding av endringsbehov til opptaksregelverket for grunnutdanningene 

 

 

 


