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NOTAT
Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Intern overgang fra årsstudier til bachelorprogram

Tilråding:

Styret vedtar endringer i NTNUs opptaksforskrift som fremlagt.

Bakgrunn
Etter NTNUs opptaksforskrift er det adgang til å søke om intern overgang til et annet studieprogram
for de som er tatt opp til et studieprogram. Det er Rektor som i samråd med fakultetet avgjør hvilke
studieprogram det skal kunne søkes intern overgang til, og Rektor fastsetter frister for å søke
overgang. Det er en forutsetning at det er ledige plasser pga frafall eller fordi plassene ikke har blitt
fylt opp ved det ordinære opptaket.
Årsstudier er emnegrupper á 60 studiepoeng med eget opptak (f.eks geografi, samfunnskunnskap,
engelsk, historie). De markedsføres både mot søkere fra videregående skole og som etter- og
videreutdanningstilbud (for å oppnå undervisningskompetanse i skolen). NTNU har 29 ulike
årsstudier. To er innenfor realfag, de øvrige er ved HF og SVT. Det har etter hvert blitt stor søkning
til årsstudiene, og for opptaket til studieåret 2013/14 er det samlet for års- og emnestudier satt av 840
plasser.
De som er tatt opp til årsstudier omfattes ikke av den interne overgangsordningen. Dette innebærer at
studenter som er tatt opp til et årsstudium og som ønsker opptak til et bachelorprogram, må søke
Samordna opptak. Studenter som får opptak vil få innpasset årsstudiet i bachelorprogrammet forutsatt
at dette lar seg gjøre faglig sett.
Søknad til grunnstudier skjer via Samordna opptak. «Overgang» er ment som en unntaksordning og
innebærer at studenter som allerede er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, kan søke overgang til
et annet studieprogram uten å søke om Samordna opptak. Skal studenten få innvilget overgang
forutsetter dette at det er kapasitet til å ta opp flere til studieprogrammet totalt, eventuelt avgrenset til
det årskurset studenten har søkt overgang til og at studenten fyller opptakskravet til studieprogrammet
De er særlig SVT og HF som har ønsket at også årstudiene blir omfattet av den interne
overgangsordningen. I flere av bachelorprogrammene ved HF og SVT er årsstudiet tilsvarende første
året i bachelorprogrammet. Begrunnelsen for et ønske om en intern overgangsordning er at det er
stort frafall fra bachelorstudiene og at overgang fra årsstudier kan fylle opp disse plassene i høyere
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trinn i bachelorstudiet. Det antas også at det kan bli lettere å beholde studenter ved NTNU dersom de
får mulighet til å søke intern overgang til et bachelorprogram i stedet for å måtte søke via Samordna
opptak.
P.t. er fristene for å søke overgang til de allmennvitenskapelige studiene 1. desember og 1. juni. Vi
ser for oss at dette endres til en gang i året når ordningen utvides til også å omfatte årsstudier. Fristen
settes slik at studentene kan få svar på sine søknader før fristen for søknad til Samordna opptak går ut
den 15. april. Overgang til arkitekt- og teknologistudiene har egne frister.
Vi foreslår at søkerne rangeres etter sine konkurransepoeng fra det ordinære opptaket med eventuelle
tilleggspoeng. Dette medfører en endring i forhold til gjeldende regler der rangeringen skal skje etter
studieansiennitet ved NTNU hvis overgangen skjer etter det andre året i studieløpet. Endringen
foreslås for å unngå at søknad om overgang blir en «bakvei» inn. Denne endringen vil gjelde for alle
søknader om overgang, dvs også for arkitekt- og teknologistudiet slik at vi får de samme
rangeringsreglene for alle.
Spørsmålet om intern overgangsordning har vært behandlet i Utdanningsutvalget og ble sendt på
høring til fakultetene, Studenttinget og forvaltningsutvalgene den 31.01.13. Alle fakultetene støtter
forslaget. Studenttinget har ikke gitt noen kommentarer til forslaget.

Forslag til endringer i NTNUs opptaksforskrift (endringer i uthevet skrift)
Intern overgang er regulert i NTNUs opptaksforskrift §§ 29 og 30. Etablering av en intern
overgangsordning fra årsstudier til bachelor krever endring i disse bestemmelsene. Vi foreslår at §
29, som gjelder overgang til et åpent studieprogram, blir opphevet og at all overgang reguleres i § 30.
Alle studieprogram har etter hvert blitt adgangsbegrenset.
§ 29 Overgang til et åpent studieprogram
De som er tatt opp til et åpent studieprogram ved NTNU, kan få overgang til et annet studieprogram dersom:
- studenten har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert seg på det
studieprogrammet han/hun ble tatt opp til
- studieprogrammet studenten søker overgang til, ikke er adgangsregulert
- studenten fyller opptakskravet til studieprogrammet
Fakultetet kan ut fra faglige hensyn bestemme at det bare er fram til et visst nivå i studieprogrammet det er anledning å komme inn i studieløpet fra et annet studieprogram
Studenten søker Studieavdelingen om overgang innen registreringsfristen. Den som blir innvilget overgang,
mister studieretten på det gamle studieprogrammet og får tildelt studierett på det nye.
Bestemmelsen oppheves.
§ 30 Overgang til et adgangsregulert studieprogram
Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke adgangsregulerte studieprogram det skal kunne søkes
overgang til for studenter som er tildelt studierett til et studieprogram eller årsstudium ved NTNU. Studenter
som søker overgang til flere adgangsregulerte studieprogram, må prioritere søknadene. Rektor kan innvilge
søknaden dersom
- studenten har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, har møtt til studiestart og registrert seg på
det studieprogrammet eller årsstudiet han/hun ble tatt opp til
- det er kapasitet til å ta opp flere til studieprogrammet totalt, eventuelt avgrenset til det årskurset studenten har
søkt overgang til
- studenten fyller opptakskravet (kvalifikasjonskravet) til studieprogrammet
Rektor fastsetter frist for å søke om overgang. Fakultetet kan ut fra faglige hensyn bestemme at det bare er fram
til et visst nivå i studieprogrammet det er anledning å komme inn i studieløpet fra et annet studieprogram eller
årsstudium.
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Er det flere som søker overgang til et studieprogram enn programmet har kapasitet til, rangeres søkerne etter sine
konkurransepoeng som ved ordinært opptak.fra det ordinære opptaket . dersom overgangen skjer i det
første studieåret i studieløpet
- reglene i § 17 dersom overgangen skjer fra og med det andre studieåret i studieløpet
Den som blir innvilget overgang, mister studieretten på det gamle studieprogrammet eller årsstudiet og får
tildelt studierett på det nye studieprogrammet.
Studenter som ønsker overgang til et studieprogram som ikke dekkes av denne overgangsordningen, må søke
opptak gjennom de ordinære opptaksordningene.

Den nye ordningen foreslås å gjelde fra og med studieåret 2013/14. Første gang studenter på
årsstudier kan søke om intern overgang til bachelor vil da være med den frist som Rektor fastsetter,
antakelig 15. februar 2014.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Høringsnotat av 31.01.13
Høringsuttalelse fra SVT
Høringsuttalelse fra HF
Høringsuttalelse fra IME
Høringsuttalelse fra NT
Høringsuttalelse fra IVT
Høringsuttalelse fra DMF

Tilrådingen:
Endring av Forskrift av 14.09.2010 nr. 1275 om opptak til studier ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Fastsatt av Styret dd.mm.åååå ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med hjemmel i
Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-7.
Forskriftsbestemmelsene får følgende ordlyd etter endringen:

§ 29 oppheves

§ 30 skal lyde:

§ 30 Overgang til et studieprogram
Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke studieprogram det skal kunne søkes
overgang til for studenter som er tildelt studierett til et studieprogram eller årsstudium ved
NTNU. Studenter som søker overgang til flere studieprogram, må prioritere søknadene.
Rektor kan innvilge søknaden dersom
- studenten har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, har møtt til studiestart og
registrert seg på det studieprogrammet eller årsstudiet han/hun ble tatt opp til
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- det er kapasitet til å ta opp flere til studieprogrammet totalt, eventuelt avgrenset til det årskurset studenten har søkt overgang til
- studenten fyller opptakskravet (kvalifikasjonskravet) til studieprogrammet
Rektor fastsetter frist for å søke om overgang. Fakultetet kan ut fra faglige hensyn bestemme
at det bare er fram til et visst nivå i studieprogrammet det er anledning til å komme inn i
studieløpet fra et annet studieprogram eller årsstudium.
Er det flere som søker overgang til et studieprogram enn programmet har kapasitet til, rangeres søkerne etter sine konkurransepoeng som ved ordinært opptak.
Den som blir innvilget overgang, mister studieretten på det gamle studieprogrammet eller
årsstudiet og får tildelt studierett på det nye studieprogrammet.
Studenter som ønsker overgang til et studieprogram som ikke dekkes av denne
overgangsordningen, må søke opptak gjennom de ordinære opptaksordningene.
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