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Utstedelse av nytt vitnemål med studiepoeng for fagskolestudenter 

 

Vi viser til henvendelse av 23. mai 2018 til Stortinget om mulighet til å få omgjort 

fagskolepoeng til studiepoeng ved utstedelse av vitnemål for fagskoleutdanning. 

Henvendelsen er oversendt Kunnskapsdepartementet for besvarelse. 

 

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning ble behandlet og vedtatt i Stortinget 24. mai 2018, og 

skal etter planen tre i kraft 1. juli 2018.  

 

Lovens § 17 andre ledd sier at "studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert 

studietid." Det fremgår videre i § 43 fjerde ledd at "Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål 

for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, oppheves 31. desember 2020."  

 

Dette medfører at alle som får vitnemål fra fagskoler etter 1. juli 2018 skal få studiepoeng 

som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid på vitnemålene sine. 

Samtidig medfører dette en rett for studenter som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, til 

å få skrevet ut nye vitnemål som erstatter fagskolepoeng med studiepoeng i en begrenset 

periode fremover.  

 

Som nevnt trer ikke loven i kraft før 1. juli 2018, og fagskolene kan ikke skrive ut gyldige 

vitnemål, der betegnelsen "studiepoeng" benyttes, før dette tidspunktet. Siden det er grunn til 

å tro at mange studenter som er ferdige med sin utdanning denne våren ønsker vitnemål 

med studiepoeng kan fagskolene, for å unngå å måtte skrive ut doble sett med endelige 

vitnemål, for eksempel velge å skrive ut midlertidige vitnemål nå og så sende ut endelige 

vitnemål etter 1. juli 2018, eller vente til etter 1. juli med å skrive ut vitnemål overhodet. 
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Side 2 
 

Vi presiserer at studenter som ønsker vitnemål med fagskolepoeng før 1. juli, har krav på 

dette. 

 

Kunnskapsdepartementet vil gjøre oppmerksom på at det ikke er noen realitetsforskjell 

mellom et vitnemål med studiepoeng og et med fagskolepoeng. Et vitnemål med 

studiepoeng gir ikke bedre rettigheter, for eksempel til opptak til høyere utdanning. Selv om 

betegnelsen på oppnådd læringsutbytte og normert studietid endres ved ikrafttredelse av ny 

lov, er det fremdeles det konkrete læringsutbyttet som skal legges til grunn ved behandling 

av søknader om fritak for del av universitets- og høyskoleutdanning. Dette medfører at det 

ikke er noen automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt ved fagskole og studiepoeng tatt ved 

universitet eller ved høyskole. Dersom en fagskolestudent eller -kandidat ønsker opptak på 

universitet eller høyskole, må den institusjonen det søkes opptak ved gjøre en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfelle for mulighet for fritak for fag og innpassing av vedkommendes 

fagskoleutdanning. 

 

Vi viser til at flertallet i Stortingets utdannings- og forskningskomite i behandlingen av ny lov 

gikk inn for at gradstittel skal fastsettes i forskrift, og loven er vedtatt i tråd med dette, se § 

18. Departementet vil sende ut utkast til forslag til forskriftsfesting av gradstitler på høring så 

raskt som mulig.  

 

Departementet har også utarbeidet et kort brev som kan brukes av fagskoleutdannede som 

ikke ønsker nytt vitnemål. Brevet bekrefter at betegnelsene fagskolepoeng og studiepoeng 

tatt ved en fagskole betyr det samme. Se vedlegg. 
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