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Sak 39/22:  Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Norges idrettshøgskole 
 
Det er behov for endringer/justeringer i deler av forskrift om opptak, studier og eksamen ved 
NIH. Med bakgrunn i endret programportefølje er det behov for en tilpasning i forskriften § 
5.Opptakskrav for de enkelte studier og §7.Kvoter.  
 
Ved oppnevning av ekstern sensor foreslås det en tilpasning av forskrift etter anbefaling fra 
UHR, veiledende retningslinjer for sensur (vedlegg 1). 
NIH har hatt streng praksis med bruk av ekstern sensor. Person som har mottatt lønn fra NIH 
i det aktuelle studieår vurderingen hører til, har ikke blitt oppnevnt som ekstern sensor. 
En oppmykning av praksis i tråd med veiledende retningslinjer og den praksis eksempelvis 
UiO benytter vil tilgangen på eksterne sensorer bli bedre. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret vedtar foreslåtte endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved 
Norges idrettshøgskole. Se vedlegg 2.  
Endringene gjelder i følgende paragrafer: 

• §5 og §7 er justert med en endring i programporteføljen for 
masterutdanning og lærerutdanning. 
Opptakskrav endres fra minimum 120 studiepoeng til 90 studiepoeng 
idrettsfag. Dette er etter anbefaling fra instituttene og Studieutvalget. 
Opptakskrav til Faglærerutdanning i kroppsøving utgår i og med 
programmet utgår som studietilbud på NIH. Dette erstattes av 
opptakskrav til Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, 
kroppsøving og idrettsfag.  

• §36 endres i tråd med UHRs retningslinjer for bruk av ekstern sensor. 
 
 
Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2022-2023.  
Endringen for lærerutdanningen er i tråd med praksis fra studieåret 2021-2022. 
 
 
Vedlegg:  
 

1. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole 

 



Veiledende retningslinjer for sensur 
(fastsatt av UHRs styre 11.12.2015, de veiledende retningslinjer vil bli revidert i løpet 
av våren 2022) 

• Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved institusjonen 
og heller ikke ha hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for 
eksamenskullet. Tilsatte ved samarbeidsinstitusjoner bør ikke benyttes som 
eksterne sensorer dersom de har nær tilknytning til det fagmiljøet som har ansvar 
for undervisningen i emnet. 



Endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. 

Endringer i §5. og §7. grunnet nye studietilbud på masternivå.  

§ 5.Opptakskrav for de enkelte studier 

1. Opptakskrav til 3-årig bachelor i friluftsliv: Generell studiekompetanse, eller realkompetanse. 

2. Opptakskrav til 3-årig bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag: Generell studiekompetanse, samt nasjonale regler for 

opptak til faglærerutdanning. 

23. Opptakskrav til 3-årig bachelor i Sport management: Generell studiekompetanse, eller realkompetanse. 

34. Opptakskrav til 3-årig bachelor trening, helse og prestasjon: Generell studiekompetanse, eller realkompetanse. 

45. Opptakskrav til 3-årig bachelor trenerrollen og idrettspsykologi: Generell studiekompetanse, eller realkompetanse. 

56. Opptakskrav til årsstudiet Idrett og samfunn: Generell studiekompetanse, eller realkompetanse. 

67. Opptakskrav til 2. studieår bachelorstudier ved NIH: Opptakskrav til det enkelte studium er fastsatt i programplanen. 

78. Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Opptakskrav til det enkelte studium er fastsatt i programplanen. 

89. Opptakskrav til øvrige studieprogram på lavere grads nivå: Opptakskrav til det enkelte studium er fastsatt i programplanen. 

910. Opptakskrav til master i idrettsfysioterapi: Opptakskrav er fastsatt i programplanen. Karaktergjennomsnittet må være karakter 

«C» eller bedre. 

1011. Opptakskrav til master i idrettsfysiologi og bevegelseslære, master i idrettsmedisin og master i idrett og 

samfunnsvitenskapmaster i idrettsvitenskap: Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I 

opptaksgrunnlaget skal det inngå minimum 120 90 studiepoeng idrettsfag, inkludert fordypningskrav  til den enkelte studieretningen som 

fremgår av programplanene. Karaktergjennomsnittet må være karakter «C» eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng). 

12. Fordypningskrav til de ulike instituttene er fastsatt i de ulike programplanene. 

11. Opptakskrav til lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag: generell 

studiekompetanse og spesielle opptakskrav LÆRER. 

 

§ 7.Kvoter 

Opptak til studieplasser som omfattes av kvoteordningene, forutsetter at generelle og spesielle opptakskrav er oppfylt. Høgskolen har 

følgende kvoter: 

1. Idrettens kvote: Totalt inntil 10 av studieplasser på følgende 3-årige bachelorstudier kan tildeles søkere som er innstilt av 

 Norges idrettsforbund: 

a. Bachelor Sport management 

b. Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi 

c. Bachelor i trening, helse og prestasjon. 



2. Inntil fire studieplasser i 2. studieår på følgende bachelorstudier ved NIH kan tildeles til søkere som er innstilt av Norges 

 Idrettsforbund: 

a. Bachelor i Sport management 

b. Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi 

c. Bachelor i trening, helse og prestasjon. 

3. En studieplass på master i idrettsfysiologi og bevegelseslære, master i idrettsmedisin eller master i idrett og 

samfunnsvitenskapmasterstudiet i idrettsvitenskap kan tildeles tilsvarende til søker som er innstilt av Norges idrettsforbund. 

4. Inntil fem studieplasser på 2. studieår i bachelorprogrammene kan tilbys søkere med annet opptaksgrunnlag som kvalifiserer 

 for studiene. 

 

 

 

0 Endret ved forskrift 18 des 2018 nr. 2286. 

 

Endringer i §36. etter anbefaling fra UHR. Veiledende retningslinjer fra UHR 2015.  
 
§ 36.Sensur 

1. Instituttleder oppnevner eksterne sensorer etter forslag fra emneansvarlig. Alle emner skal gjennomgå ekstern sensur 

minimum hvert 4. år. Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved institusjonen og heller ikke ha hatt engasjement 

som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Tilsatte ved samarbeidsinstitusjoner bør ikke benyttes som eksterne sensorer 

dersom de har nær tilknyting til det fagmiljøet som har ansvar for undervisningen i emnet. Ekstern sensor kan ikke være ansatt ved Norges 

idrettshøgskole eller ha hatt undervisning eller veiledning ved Norges idrettshøgskole inneværende studieår. Instituttslederne oppnevner 

interne sensorer til vurderinger og eksamener knyttet til de respektive faginstitutter. Oppnevningen skal gjelde både ordinær og utsatt 

eksamen. 
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