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Innspill til Opptaksutvalget 
NITO Studentene er en del av NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon – som er landets 

største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad. Vi har 

over 13 000 studentmedlemmer innen teknologi- og realfag. 

 

NITO Studentene takker for invitasjonen til å komme med innspill til utvalget. På vegne av våre over 

13 000 medlemmer er vi opptatt av at opptakssystemet gir forutsigbare, fleksible og effektive veier 

inn til høyere utdanning.  

 

Vi mener det er viktig at fremtidige studenter får en raskere vei inn til studier og at muligheten for å 

legge betydelig tid og innsats i å forbedre rangeringsposisjon vektlegges noe mindre enn i dag. Av 

den grunn mener vi andelen som tas opp i førstegangskvote bør økes og betydningen av 

alderspoeng bør reduseres eller ordningen avvikles. Samtidig mener vi opptaksordninger som 

forkurs, Y-vei og TRES er et svært viktig supplement til det ordinære opptaksløpet. 

 

Realfagspoeng og universiteter og høyskolers mulighet til å benytte spesielle opptakskrav er svært 

viktig for å sikre fremtidig rekruttering til teknologi- og realfag. Krav til spesiell studiekompetanse gir 

videregående skoler god grunn til å ha et godt realfagstilbud og får elever til å velge realfag. Dette er 

avgjørende for å få studenter med tilstrekkelig startkompetanse for disse studiene og forsyne 

arbeidslivet med tilstrekkelig realfagskompetanse. Mange får svært god nytte og glede av realfag 

også uten å studere realfag videre.  

 

NITO Studentene ønsker å etterlyse en mer helhetlig strategi for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling 

til studiene. Det er behov for en rekke tiltak som retter seg mot rekruttering til teknologi- og realfag, 

herunder mentorordninger, nettverk og struktur i grunnopplæringen og videregående opplæring. 

 

NITO Studentene ser at kjønnspoeng benyttes ved flere studier med lav konkurranse om 

studieplassene og der kjønnspoeng gir lav effekt på kjønnsfordelingen blant studentene. Videre 

opplever vi at det er sviktende transparens rundt søknader om å benytte kjønnspoeng og 

departementets vurdering av disse, samt manglende dokumentasjon av effekten av kjønnspoeng. 

Dersom denne ordningen skal videreføres, mener NITO Studentene at det er behov for vesentlig 

større åpenhet og krav til effekt på studentenes kjønnsfordeling ved hvert enkelt studium.  
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