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Hva saken gjelder
Godkjenning av utfyllende regler for opptak til masterstudier, videreutdanninger og y-vei.
Bakgrunn
Styret vedtok i møtet 18.10.2018 Forskrift om opptak til studier og emner ved universitetet i Stavanger. I
forskriften gis det anledning for fakultetene å vedta utfyllende regler som skal godkjennes av
utdanningsutvalget.
Fakultetene ble bedt om å gjennomgå sine eksisterende regler med tanke på oppdatere disse slik at de er
i tråd med den nye forskriften.
Utdanningsdirektørens vurdering
Regelverkene som ble sendt inn var svært ulike med hensyn til oppsett og språk. I dialog med fakultetene
er det derfor laget en felles mal.
De fleste endringer er kun småjusteringer. Den største endringen i regelverket er overgang til betinget
opptak innen TN og Handelshøyskolen.
Noen få regelverk er ikke ferdigstilt og utdanningsdirektøren ber derfor om at utdanningsutvalget gir
utvalgsleder fullmakt til å godkjenne disse. Regelverket må være på plass før SøknadsWeb åpner
1.februar.
Nedenfor følger oversikt over utfyllende regler:
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har sendt inn forslag til utfyllende regler for mastergradsstudier
i teknologi og mastergradsstudier i realfag og utfyllende regler for Bachelor i ingeniørfag, y-veien. I dialog
med fakultetet har vi endret betydelig på utfyllende regler for opptak til Bachelor i ingeniørfag, y-veien.
I utfyllende regler for opptak til masterstudier i teknologi, og mastergradsstudier i realfag har vi i dialog
med fakultetet gjort en endring: i §3 er det gitt rom for å kunne gi betinget opptak på grunnlag av bestått
150 studiepoeng til og med 5.semester i bachelorgraden.
Utdanningsdirektøren vil også gjøre oppmerksom på at bestemmelsen i §6 som sier at karakteren i
matematikk og statistikk skal vektes dobbelt ved søknad om opptak til mastergradsstudier i teknologi, vil
utgjøre en forskjellbehandling mellom norske og utenlandske søkere.
Handelshøgskolen ved UiS har i første omgang sendt inn utfyllende regler for opptak til master i økonomi
og administrasjon, men ikke til master i regnskap og revisjon. I samarbeid med utdanningsdirektøren har
fakultetet også satt opp utfyllende regler for opptak til master i regnskap og revisjon etter mal fra de
utfyllende reglene for opptak til master i økonomi og administrasjon.
I dialog med fakultetet er det gjort enkelte språklige endringer, samt endring i oppsett og innledning.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har sendt inn utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i
sosialfag, utfyllende regler for lokalt opptak til Master in International Hospitality Management, utfyllende
regler for lokalt opptak til master i miljø, energi og samfunn (norsk og engelsk variant) og en tekst om
opptakskrav til bachelor i hotelledelse, y-vei.
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I dialog med fakultetet er det gjort enkelte språklige endringer, samt endring i oppsett og innledning.
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har sendt inn et notat med instituttvise oversikter over
utfyllende regler. I tillegg har de lagt ved reglement om opptak til samlingsbasert deltidsstudium i
barnehagepedagogikk (30sp) og småbarnspedagogikk (30 sp) ved Universitetet i Stavanger, utfyllende
regler for årsstudiet Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NORINT) og PPU allmennfag og
yrkesfag.
Notatet er splittet opp slik at det blir et sett med utfyllende regler for hvert studieprogram: master i
utdanningsvitenskap, master nordisk og lesevitenskap, master Literacy Studies og master i
historiedidaktikk, samlingsbasert deltidsstudium i barnehagepedagogikk og i småbarnspedagogikk og PPU.
Master i barnehagevitenskap har ikke opptak før neste år, så dette regelverket kan vedtas senere.
I dialog med fakultetet er det gjort enkelte språklige endringer, samt endring i oppsett og innledning.
Det helsevitenskapelige fakultetet har sendt inn utfyllende regler for opptak til master i helsevitenskap,
master i rus- og psykisk helsearbeid, master i helsesøster/helsesykepleie, master i spesialsykepleie med
spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, master i Pre-Hospital Critical Care,
videreutdanning i kreftsykepleie og master i jordmorfag.
I utfyllende regler for opptak til master i spesialsykepleie og master i helsesykepleie, er avsnitt om
godkjenning/innpass tatt ut siden dette ikke gjelder opptak.
I dialog med fakultetet er det gjort enkelte språklige endringer, samt endring i oppsett og innledning.

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner de vedlagte regelverkene.
Utdanningsutvalget gir utvalgsleder fullmakt til å godkjenne de utfyllende reglene som det vises til i saken
innen SøknadsWeb åpner 1.februar.

Stavanger, 23.11.2018

Veslemøy Hagen
utdanningsdirektør

Saksbehandlere: Marianne Simonsen og Ingrid Stokkeland
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Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudier i teknologi, og
mastergradsstudier i realfag ved Det teknisk-naturvitenskapelige
fakultet
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om opptak til
studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i Stavanger
18.10.2018.

§ 1 Virkeområde
Disse utfyllende regler gjelder for opptak til mastergradsstudier av 120 studiepoengs
omfang ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, og er et
supplement til Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger.
§ 2 Oppnevning av opptakskomite
Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet s k a l oppnevne en opptakskomite per
masterprogram hver vår. Komiteen bør bestå av en studentrepresentant og minst en faglig
fast ansatt som har tilknytning til studiet. Opptakskomiteen skal vurdere søknader på
bakgrunn av særskilt vurdering og realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og
andre forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende.

§ 3 Betinget opptak
A) Som unntak fra §3-1 i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i
Stavanger, kan søkere som fullfører graden og som avlegger eksamen i emner som er med
på å fylle fagkrav i løpet av vårsemesteret, få betinget opptak dersom de oppnår full
studieprogresjon (150 studiepoeng) til og med 5.semester. Dette må dokumenteres med
karakterutskrift og utdanningsplan for vårsemesteret.
Gradsvitnemål eller bekreftelse på fullført grad må dokumenteres innen 1.juli for at
betingelsen skal oppfylles. Søkere som gjenstår med mer enn 30 studiepoeng vil ikke
kvalifisere til betinget opptak.

B) Dersom det er for få søkere til å fylle studieplassene, kan søkere som mangler inntil 10
studiepoeng i tekniske spesialemner gis betinget opptak. Søkerne må oppfylle C-kravet på
gjennomførte eksamener. Manglende eksamener må være avlagt innen 1 år, ellers vil
studenten miste studieretten. Slik betinget opptak gis ikke til studenter bosatt i utlandet med
utenlandsk utdanningsbakgrunn. Det gid tilbud om betinget opptak før søkere med lavere
snitt vurderes for opptak.

§ 4 Opptakskrav
§ 4.1 Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
Generelt opptakskrav for master i teknologi er: Bachelor i ingeniørfag i henhold til
forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende.

Det stilles krav om 30 studiepoeng med matematikk og statistikk iht. rammeplan for
ingeniørutdanning. For søkere med utenlandsk utdanning er kravet dekket med
tilsvarende 30 studiepoeng innen mathematics/statistics/calculus.
Generelt opptakskrav for master i realfag er: Bachelor i realfag innen relevant
fagområde, eller tilsvarende.

§ 4.2 Nedre karaktergrense
Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på C. Kravet er oppfylt dersom vektet
gjennomsnittskarakter - beregnet i henhold til disse utfyllende reglers § 6 og § 7 - tilsvarer
karakteren C eller bedre.
Dersom det er for få kvalifiserte søkere til å fylle studietilbudet, kan søkere med
lavere snitt vurderes for opptak. Se likevel § 3 Betinget opptak.

§ 4.3 Faglige minstekrav/faglige fordypninger
Søker må oppfylle faglige minstekrav som angitt i studieplanen for det aktuelle
mastergradsstudiet for gjeldende opptaksår. Dekan får fullmakt til å godkjenne faglige
minstekrav i studieplanene.

§ 4.4 Språkkrav
Ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er alle masterprogrammene internasjonale, med
unntak av:
•
•
•
•
•

Master i Teknologi, Applied Data Science
Master i Teknologi, Robotteknologi og signalbehandling
Master i Teknologi, Industriell økonomi
Master i Teknologi, Teknisk samfunnssikkerhet
Master i Samfunnssikkerhet (eget opptakskrav er utarbeidet til dette programmet)

For øvrige masterprogrammer er det ikke krav om norskkunnskaper for opptak. Det kreves
engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSU-listen,
med tilleggskrav for følgende engelsktester:
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Internettbasert test med minst 80 poeng totalt,
eller papirbasert test med minst 550 poeng
• International English Language Testing service (IELTS) Academic test med minst 6,0 poeng
totalt
• Pearson Test of English Academic (PTE Academic): med minst 53 poeng totalt.
Følgende test vil fra GSU-listen vil ikke dekke engelskkravet:
• The University of Cambridge English exam: First Certificate in English
Følgende unntaksregel fra GSU-listen vil ikke være gjeldende:

• Fullført en engelskspråklig mastergrad

§ 5 Krav til norsk for utenlandske søkere til norske program
Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til
norskkunnskaper iht. Forskrift om opptak til høyere utdanning. Kravene til norskkunnskaper
gjelder ikke for søkere som skal tas opp til fremmedspråklige utdanningsprogram, og studenter
som deltar i internasjonale utvekslingsprogram jf. Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2
pkt (5).

§ 6 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, rangeres kvalifiserte
søkere på bakgrunn av § 3-3 i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i
Stavanger.
Ved utregning av karaktersnitt vil det benyttes vektet snitt.
For master i teknologi vil i tillegg karakter i matematikk og statistikk (normalt Matematikk 1 og
2, Vektoranalyse og Sannsynlighetsregning med statistikk iht. Rammeplan for
ingeniørutdanningen) vektes dobbelt ved beregning av karaktersnittet.

§ 7 Rangering av søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn
Søkere vil vurderes og rangeres i henhold til § 3-4 Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger

§ 8 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2019/2020.

Utfyllende regler til lokalt opptak til Bachelor i ingeniørfag, y-veien
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om opptak til høgre

utdanning § 3-3 og § 4-4, 4. ledd .
§1Virkeområde
Disse reglene gjelder for opptak til Bachelorprogram Y-veien av 180 studiepoengs omfang ved
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
§ 2 Opptakskrav
Søkere må kunne dokumentere følgende bakgrunn for å være kvalifiserte for opptak:
• Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve
• Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst
ett års praksis etter fagbrev
Søkere til Y-veien automatisering og elektrodesign må ha fagbrev fra følgende fagområder for å
være kvalifisert for opptak:
• Automatisering
• Dataelektroniker
• Elektriker
• Elektroreparatør
• Energimontør
• Energioperatør
• Fjernstyrte undervannsoperasjoner
• Heismontør
• Produksjonselektroniker
• Tavlemontør
• Telekommunikasjonsmontør
• Togelektriker
• Vikler- og transformatormontør
• Andre fagbrev kan også gi opptak etter individuell vurdering

Søkere til Y-veien Maskiningeniør må ha fagbrev fra følgende fagområder for å være kvalifisert
for opptak:
• Aluminiumkonstruksjonsfag
• Anleggsmaskinmekanikerfag
• Automatiseringsfag
• Bil- /Bilskadefag
• Brønn-/Boreoperasjonsfag
• CNC-maskineringsfag
• Dimensjonskontrollfag
• Finmekanikerfag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industriell overflatebehandling
Industrimontørfag
Industrirørleggerfag
Kran- og løfteoperasjonsfag
Landbruksmaskinmekanikerfag
Marinefag
Motormekanikerfag
NDT-kontrollørfag
Plastmekanikerfag
Platearbeiderfag
Produksjonsteknikkfag
Støperifag
Sveisefag
Verktøymakerfag
Andre fagbrev kan også gi opptak etter individuell vurdering

§ 3 Opptakskomité
Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité til det
studieprogrammet som opptaket gjelder. Komiteen bør bestå av en studentrepresentant og minst
en faglig fast ansatt som har tilknytning til studiet. Opptakskomiteen skal vurdere søknader på
bakgrunn av særskilt vurdering og andre forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan
godkjennes som tilsvarende
§ 4 Rangering av søkere
1. Søkere rangeres etter karaktersnitt på den utdanningen som kvalifiserer for opptak.
2. Søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.
3. Har søkerne fremdeles like mange poeng skal de rangeres etter alder hvor eldre søkere går
foran yngre søkere.
4. Søkere som ikke kan rangeres etter disse reglene skal vurderes individuelt.
§ 6 Rangering utenom rangeringslistene
Grunnlag for opptak etter særskilt vurdering kan være søkere med annet morsmål enn norsk som
har fullført fagbrev i Norge med kortere botid enn 6 år, sykdom, funksjonshemming eller andre
spesielle forhold som gir grunn til å anta at søkerens karakterpoengsum ikke gir et riktig bilde av
søkerens kvalifikasjoner.

Ufyllende regler for opptak til master i økonomi og administrasjon (2-årig)
Utfyllende regler for opptak til Master i Økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen ved UiS er
fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om opptak til
studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i styret ved Universitetet i Stavanger
18.10.2018.
§ 1 Søkere som ikke kan kvalifiseres og poengberegnes på ordinær måte
Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst en
faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt. Komiteen vurderer
søknader på grunnlag av særskilt vurdering og realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning
og andre forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende.

§ 2 Opptakskrav
§ 2-1 Faglige minstekrav for søkere med norsk utdanningsbakgrunn
For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon, jfr. Forskrift om opptak til
studier og emner ved Universitetet i Stavanger, § 3-1 bokstav d, kreves bachelorgrad i økonomi og
administrasjon, regnskap og revisjon eller annen utdanning som oppfyller følgende fagkrav i samsvar
med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høgskolerådet Økonomi og administrasjon (UHR-ØA):
•

120 studiepoeng innen økonomiske og administrative emner innen følgende fagområder:
o 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse
o 30-45 studiepoeng innen administrasjonsfag
o 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomi
o 20-30 studiepoeng innen metodefag
o 7,5-15 studiepoeng i etikk, samfunnsansvar og bærekraft

§ 2-2 Faglige minstekrav for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn
For å være kvalifisert for opptak kreves bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen
de økonomisk-administrative fagområdene: bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag,
samfunnsøkonomi og metodefag. Andelen av emner innenfor fagområdene bedriftsøkonomisk
analyse og administrasjonsfag må tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både
matematikk og statistikk.
Søkere som tas opp på grunnlag av disse minstekravene vil etter fullført studieløp oppnå graden
Master of Science in Business Administration, og har ikke krav på tittelen siviløkonom.
§ 2-3 Språkkrav
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSUlisten, jmf. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, §3-1 bokstav g,
med tilleggskrav for følgende engelsktester:
•
•

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Internettbasert test med minst 90 poeng
totalt, og minst 22 poeng på skriftlig del, eller papirbasert test med minst 575 poeng
International English Language Testing service (IELTS) Academic test med minst 6,5 poeng

•

totalt, og minst 6,0 poeng på skriftlig del.
Pearson Test of English Academic (PTE Academic): med minst 62 poeng totalt, og minst 53
poeng på skriftlig del.

Følgende test vil fra GSU-listen vil ikke dekke engelskkravet:
•
The University of Cambridge English exam: First Certificate in English
Følgende unntaksregel fra GSU-listen vil ikke være gjeldende:
•
Fullført en engelskspråklig mastergrad
§ 2-4 Krav om GMAT/GRE-test for utenlandske søkere
Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn utenom de nordiske landene må dokumentere GMAT
eller GRE-test med følgende resultater:
Graduate Management Admission Test (GMAT): Krav om minst 600 poeng totalt
eller
Graduate Record Examinations (GRE): Krav om minst 152 points på den kvantitative delen
Testresultater er gyldige i fem år.
§ 3 Betinget opptak
Som unntak fra § 3-1 punkt 1, kan søkere som fullfører graden og/eller som avlegger eksamen i
emner som er med på å fylle fagkrav i løpet av vårsemesteret, få betinget opptak. Dette må
dokumenteres med karakterutskrift og utdanningsplan for vårsemesteret. Gradsvitenmål eller
bekreftelse på fullført grad må dokumenteres innen 1. juli for at betingelsen skal oppfylles. Søkere
som gjenstår med mer enn 30 studiepoeng vil ikke kvalifisere til betinget opptak.

§ 4 Kvoter
Spesialiseringene ved studieprogrammet kan ha lokale og internasjonale opptakskvoter. Inntil 10
studieplasser kan reserveres for internasjonale søkere til hver spesialisering som har internasjonal
kvote.
For søkere til internasjonal opptakskvote kreves det et gjennomsnitt av eksamensresultater som
inngår i opptaksgrunnlaget tilsvarende karakteren C (ECTS skala eller bedre. Dette tilsvarer minimum
60 %.

§ 5 Ikrafttreden
Utfyllende regler trer i kraft fra om med opptak til studieåret 2019/2020

Ufyllende regler for opptak til master i regnskap og revisjon (2-årig)
Utfyllende regler for opptak til Master i Regnskap og revisjon ved Handelshøgskolen ved UiS er
fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om opptak til
studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i styret ved Universitetet i Stavanger
18.10.2018.
§ 1 Søkere som ikke kan kvalifiseres og poengberegnes på ordinær måte
Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst en
faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt. Komiteen vurderer
søknader på grunnlag av særskilt vurdering og realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning
og andre forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende.

§ 2 Opptakskrav
§ 2-1 Faglige minstekrav for søkere med norsk utdanningsbakgrunn
For å være kvalifisert for opptak til master i regnskap og revisjon jfr. Forskrift om opptak til studier og
emner ved Universitetet i Stavanger, § 3-1 bokstav d, kreves følgende:
•

Bachelorgrad i regnskap og revisjon, økonomi og administrasjon eller annen utdanning som
oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon,
fastsatt av Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon (UHR-ØA):
o 120 studiepoeng innen økonomiske og administrative emner innen følgende
fagområder:
 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse
 30-45 studiepoeng innen administrasjonsfag
 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomi
 20-30 studiepoeng innen metodefag
 7,5-15 studiepoeng i etikk, samfunnsansvar og bærekraft

eller
•

Bachelor eller mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, sett at søkeren har
en av følgende:
o avlagt og bestått eksamen tilsvarende 30 studiepoeng i bedriftsøkonomiske emner.
Følgende emner må være dekket: finansregnskap, økonomistyring og investering og
finansiering
o har en spesialisering (minimum 30 studiepoeng) eller masteroppgave i et emne
innenfor ett av spesialiseringsfagene på Master i regnskap og revisjon (regnskap,
skatt eller revisjon).

Det kreves et gjennomsnitt på minst 3,0 (C i ECTS-skalaen) av alle eksamensresultater som inngår i
opptaksgrunnlaget.
§ 2-2 Faglige minstekrav for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn
Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk
grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt
med særskilt vurdering av disse søkerne.

Det kreves et gjennomsnitt på tilsvarende C (ECTS-skalaen) av alle eksamensresultater som inngår i
opptaksgrunnlaget.

§ 3 Betinget opptak
Som unntak fra § 3-1 punkt 1, kan søkere som fullfører graden og/eller som avlegger eksamen i
emner som er med på å fylle fagkrav i løpet av vårsemesteret, få betinget opptak. Dette må
dokumenteres med karakterutskrift og utdanningsplan for vårsemesteret. Gradsvitenmål eller
bekreftelse på fullført grad må dokumenteres innen 1. juli for at betingelsen skal oppfylles. Søkere
som gjenstår med mer enn 30 studiepoeng vil ikke kvalifisere til betinget opptak.

§ 4 Tilleggs poeng
Det gis 0,05 tilleggs poeng pr emne (eller tilsvarende emne fra andre læresteder) for følgende emne:
• Årsregnskap (tilsvarende som inngår i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved UiS)
• Revisjon (tilsvarende som inngår i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved UiS)
• Skatterett (tilsvarende som inngår i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved UiS)
• Rettslære (tilsvarende som inngår i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon ved UiS)

§ 5 Ikrafttreden
Utfyllende regler trer i kraft fra om med opptak til studieåret 2019/2020

Utfyllende regler til lokalt opptak til master i sosialfag ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.
§1 Virkeområde
Mastergrad i sosialfag er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr.
§ 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember
2005.
§2 Opptaksregler
a) Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité.
Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt
og en student fra studiet. Komiteen vurderer søknader på grunnlag av særskilt vurdering og
realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og andre forhold som gjelder hvorvidt andre
utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende.
b) Primærmålgruppen for studiet er søkere med bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller
vernepleie. Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan
vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for
mastergradsstudiet er oppfylt, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i
Stavanger §3-1 1) d).
c) Fakultetet avgjør hvilke utdanninger som faller inn under betegnelsen tilsvarende.
§3 Rangering av søkere
§3-1
For å sikre en studentgruppe i tråd med målet for masterprogrammet, skal minst 50 % av
studieplassene forbeholdes søkere som kommer direkte fra endt grunnutdanning i barnevern, sosialt
arbeid eller vernepleie.
§3-2
Som relevant yrkespraksis, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §
3-3 e) defineres arbeid innenfor det sosialfaglige området etter fullført
bachelorutdanning/grunnutdanning.
§3-3
Rangering av søkere med likt antall opptakspoeng, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger §3-3 g) foretas ut fra alder og hensynet til å oppnå tverrfaglighet i
studentgruppen.
§3-4
For å sikre tverrfaglighet i studentgruppen i samsvar med målgruppen for studiet, kan det også bli lagt
opp til en kvotering av søkere. Det forutsettes at disse oppfyller minstekrav for opptak.
§3-5
Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk
grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt
med særskilt vurdering av disse søkerne.

Utfyllende regler til lokalt opptak til master in International Hospitality
Management ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.
§ 1 - Virkeområde
Mastergrad in International Hospitality Management er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120
studiepoengs omfang, jfr. §3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og
forskningsdepartementet av 1. desember 2005.
§2 – Opptakskrav
§2-1 - Språkkrav:
Det er ikke krav om norskkunnskaper for opptak. Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med
krav om generell studiekompetanse eller GSU-listen, med tilleggskrav for følgende engelsktester:
•
•
•

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Internettbasert test med minst 90 poeng
totalt, og minst 22 poeng på skriftlig del, eller papirbasert test med minst 575 poeng
International English Language Testing service (IELTS) Academic test med minst 6,5 poeng
totalt, og minst 6,0 poeng på skriftlig del
Pearson Test of English Academic (PTE Academic): med minst 62 poeng totalt, og minst 53
poeng på skriftlig del

Følgende test vil fra GSU-listen vil ikke dekke engelskkravet:
•

The University of Cambridge English exam: First Certificate in English

Følgende unntaksregel fra GSU.listen vil ikke være gjeldende:
•

Fullført en engelskspråklig mastergrad

§2-2 - Faglige fordypningskrav:
For opptak kreves en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng. Følgende fagområder, enkeltvis eller
i kombinasjon, kvalifiserer for opptak: hotelledelse, restaurantledelse, reiselivsledelse, administrasjon,
økonomi eller tilsvarende fagområder.
§2-3 - Opptakskomité
Dekan oppnevner opptakskomité. Komitéen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til
studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen vurderer søknader på
grunnlag av særskilt vurdering og realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og andre
forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende.

Utfyllende regler til lokalt opptak til master i endringsledelse ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet
Godkjent av utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.
§1 Virkeområde
Mastergrad i endringsledelse er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang,
jfr.§3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1.
desember 2005.
§2 Opptaksregler
Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité.
Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, minst en administrativt tilsatt
og en student fra studiet. Komiteen vurderer søknader på grunnlag av særskilt vurdering og
realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og andre forhold som gjelder hvorvidt andre
utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende.
§2-1
Opptakskravet er bachelorutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) i samfunnsvitenskapelige fag.
Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en
integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.
Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode. Studenter som ikke har kvalitativ
og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg
dette før de påbegynner studiet
Fagområder som kvalifiserer til opptak på master i endringsledelse er:
- Sosiologi
- Psykologi
- Pedagogikk
- Sosialantropologi
- Jus
- Statsvitenskap
- Økonomi og administrasjon
Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for mastergradene både i Norge og i
utlandet. Det utformes derfor ikke en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi
opptak. Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller kravene til mål,
innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen:
- Samfunnsfag
- Helse- og sosialfag
- Hotell- og reiseliv
- Politiutdanning
- Lærerutdanning
- Journalistikk
§2-2
Inntil 10 studieplasser kan reserveres for uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i
Samfunnsfag med personalledelse, Statsvitenskap eller Sosiologi ved Universitetet i Stavanger.
§2-3
Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk
grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt
med særskilt vurdering av disse søkerne.

Utfyllende regler til lokalt opptak til master i sosialfag ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.
§1 - Virkeområde
Mastergrad i miljø, energi og samfunn er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs
omfang, jfr.§3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet
av 1. desember 2005.
§2 - Opptakskrav
§2-1 - Faglige fordypningskrav:
For opptak kreves en fordypning innenfor samfunnsvitenskap eller historie. Følgende fagområder,
enkeltvis eller i kombinasjon, kvalifiserer for opptak: historie, hotelledelse, reiselivsledelse,
samfunnsfag, sosiologi, psykologi, pedagogikk, sosialantropologi, jus, statsvitenskap, administrasjon,
økonomi eller tilsvarende fagområder.
Profesjonsrettede bachelorgrader innenfor følgende fagområder kvalifiserer for opptak: politi, lærer,
helsefag, sosialfag og journalistikk.

§2-2 - Språkkrav:
Det er ikke krav om norskkunnskaper for opptak. Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med
krav om generell studiekompetanse eller GSU-listen, med tilleggskrav for følgende engelsktester:
•
•
•

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Internettbasert test med minst 90 poeng
totalt, og minst 22 poeng på skriftlig del, eller papirbasert test med minst 575 poeng
International English Language Testing service (IELTS) Academic test med minst 6,5 poeng
totalt, og minst 6,0 poeng på skriftlig del
Pearson Test of English Academic (PTE Academic): med minst 62 poeng totalt, og minst 53
poeng på skriftlig del

Følgende test vil fra GSU-listen vil ikke dekke engelskkravet:
•

The University of Cambridge English exam: First Certificate in English

Følgende unntaksregel fra GSU.listen vil ikke være gjeldende:
•

Fullført en engelskspråklig mastergrad

§2-3 - Opptakskomité
Dekan oppnevner opptakskomité. Komitéen skal bestå av minst en faglig tilsatt med tilknytning til
studiet, minst en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen vurderer søknader på
grunnlag av særskilt vurdering og realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og andre
forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende.

Utfyllende regler til opptak til Bachelor i Hotelledelse, y-veien
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om opptak til
høgre utdanning § 3-3 og § 4-4, 4. ledd og Forskrift om opptak til studier og enkeltemner ved
Universitetet i Stavanger av 18.10.2018.

§1Virkeområde
Disse reglene gjelder for opptak til Bachelorprogram i Hotelledelse, Y-veien av 180
studiepoengs omfang ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
§ 2 Opptakskrav
Søkere må kunne dokumentere følgende bakgrunn for å være kvalifiserte for opptak:
• Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve.
• Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst
ett års praksis etter fagbrev/svennebrev.
Fag- eller svennebrev som kvalifiserer for opptak:
• Institusjonskokk
• Kokk
• Servitør
• Industriell matproduksjon
• Sjømatproduksjon
• Sjømathandler
• Baker
• Konditor
• Butikkslakter
• Kjøttslakter
• Pølsemaker
• Slakter
• Resepsjonist
Søker med generell studiekompetanse kvalifiserer ikke for opptak via y-veien, selv om søker har
relevant fagbrev.

§ 3 Rangering av søkere
1. Søkere rangeres etter karaktersnitt på den utdanningen som kvalifiserer for opptak.
2. Søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.
3. Har søkerne fremdeles like mange poeng skal de rangeres etter alder hvor eldre søkere går
foran yngre søkere.
4. Søkere som ikke kan rangeres etter disse reglene skal vurderes individuelt.

Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudium i
utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.

§1 Virkeområde

De utfyllende reglene gjelder opptak og rangering til mastergradstudium i
utdanningsvitenskap av 120 studiepoengs omfang ved Fakultet for utdanningsvitenskap og
humaniora.

§2 Opptakskrav

Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Karakterer
vil bli vektet. Instituttleder kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold
tilsier det.
Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning fra
Utdanningsdirektoratet.

§2-1 Profil i idrett/kroppsøving
-

Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60
studiepoeng i idrett/kroppsøving
Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng idrett og bestått praktiskpedagogisk utdanning (PPU).
Bachelorutdanning som inkluderer minst 80 studiepoeng idrett/kroppsøving,
Bachelorutdanning i idrett/kroppsøving
Faglærerutdanning i kroppsøving

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i idrett/kroppsøving.

§2-2 Profil i matematikkdidaktikk
-

Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60
studiepoeng i matematikk
Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng matematikk og bestått
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer også for opptak.

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i matematikk.

§2-3 Profil i norskdidaktikk
-

Godkjent grunnskolelærer-/allmennlærerutdanning som inkluderer minst 60
studiepoeng i norsk
Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng norsk/nordisk og bestått
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer også for opptak.

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i norsk/nordisk.

§2-4 Profil i spesialpedagogikk
-

Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning.
Treårig førskole-/barnehagelærerutdanning,
Bachelorutdanning og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Treårig faglærerutdanning

-

Bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk (må inneholde minimum 80
studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk).
Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid (sosionom), vernepleie. Søkere må i
tillegg ha minimum 60 studiepoeng med pedagogikk eller spesialpedagogikk.
Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.

§2-5 Profil i pedagogikk
-

Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning
Bachelorutdanning og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Treårig faglærerutdanning
Bachelorutdanning i pedagogikk/pedagogiske fag (må inneholde minimum 80
studiepoeng pedagogikk/pedagogiske fag)
Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.

Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudier i nordisk og
lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.

§1 Virkeområde
De utfyllende reglene gjelder opptak og rangering til mastergradstudium i nordisk og
lesevitenskap, heltid og deltid, av 120 studiepoengs omfang ved Fakultet for
utdanningsvitenskap og humaniora.

§2 Opptakskrav
Bachelorgrad/grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst
80 studiepoeng i norsk/nordisk med minimum 20 studiepoeng i språk og 20 studiepoeng i
litteratur. Minst 30 studiepoeng av fordypningsområdet må bygge på emner på lavere nivå
innen fordypningsområdet. Det er et faglig minstekrav på karakteren C i
fordypningsområdet.

Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudier Literacy Studies
ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.

§1 Virkeområde
De utfyllende reglene gjelder opptak og rangering til mastergradstudium i Literacy Studies,
heltid, deltid og internasjonalt, av 120 studiepoengs omfang ved Fakultet for
utdanningsvitenskap og humaniora.

§2 Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst med 80 studiepoeng i
engelsk språk og litteratur. Minst 30 studiepoeng av fordypningsområdet må bygge på emner
på lavere nivå innen fordypningsområdet. Det er et faglig minstekrav på karakteren C i
fordypningsområdet.

Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudier i historie og
historiedidaktikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.

§1 Virkeområde
De utfyllende reglene gjelder opptak og rangering til mastergradstudium i historie og
historiedidaktikk, heltid og deltid, av 120 studiepoengs omfang ved Fakultet for
utdanningsvitenskap og humaniora.

§2 Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng historie.
Minst 30 studiepoeng av fordypningsområdet må bygge på emner på lavere nivå innen
fordypningsområdet. Eller grunnskolelærerutdanning med minst 60 studiepoeng
samfunnsfag med vekt på historie og 20 studiepoeng uspesifisert pedagogisk teori og praksis.
Det er et faglig minstekrav på karakteren C i fordypningsområdet

Utfyllende regler til lokalt opptak til videreutdanning i
Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk ved Fakultet for
utdanningsvitenskap og humaniora
Godkjent av utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.

§1 Virkeområde

Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng) og Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) har
opptak til samlingsbasert deltidsstudium vekselsvis annet hvert år. Studiet er tiltenkt
prioriterte utdanningsgrupper som sammen med videreutdanning i Barnehagepedagogikk og
Småbarnspedagogikk kvalifiserer for tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

§2 Opptaksgrunnlag – prioriterte grupper bestemt av Kunnskapsdepartementet
Grunnlag for opptak er fullført og bestått utdanning som:
- Allmennlærer
- Faglærer – fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig
faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn
- Barnevernspedagog
- Spesialpedagog
- Kateketutdanning
- Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
- Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk
Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning fra
Utdanningsdirektoratet

§3 Rangeringsregler – dersom flere søkere enn ledige plasser
1.
2.
3.
4.
5.

Søkere som allerede har tatt ett av emnene vil bli prioritert ved opptak
Søkere med dokumentert praksis som pedagogisk leder i barnehage
Søkere med annen relevant praksis i barnehage
Karaktersnitt
Alder – Dersom kandidater har likt karaktersnitt vil den eldste bli rangert først

Utfyllende regler for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning
(PPU) allmennfag og yrkesfag
Utfyllende regler for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag og yrkesfag ved UiS er
fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om opptak til
studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i styret ved Universitetet i Stavanger
18.10.2018.
§1 Virkeområde
De utfyllende reglene gjelder for praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag og praktiskpedagogisk utdanning yrkesfag. Praktisk-pedagogisk utdanning innenfor kunst- og idrettsfag
har egne regler.
Se også Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning §6 og Forskrift om
rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, §5.

§2 Opptak til allmennfag
Søkere må ha generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- og/eller
høyskoleutdanning med mastergrad som inneholder minst ett relevant fag på minst 60
studiepoeng som er undervisningsfag i skolen.
Faget må ha en sammensetning som kvalifiserer til undervisning i hht. krav i læreplaner for
de aktuelle fag. Hvilke krav som stilles til de enkelte fag vil bli nærmere beskrevet under de
enkelte fag.
Det må tydelig fremgå av vitnemål og karakterutskrifter hvor mange studiepoeng en har i de
ulike emnene (hvor stor studiebelastningen har vært). Master /PhD. bekreftelse i seg selv er
ikke nok.
Hvilke fag som det tilbys fagdidaktikk i vil bli nærmere oppgitt før søknadsfrist hvert år.
Det må være nok kvalifiserte søkere som har det enkelt fag, for at det skal kunne tilbys
fagdidaktikk i faget.
§2-1 Spesifikke krav til innhold i enkeltfag:
Engelsk
Minst 60 studiepoeng. Minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20
studiepoeng innenfor litteraturemner.
Fremmedspråk
Minst 60 studiepoeng i enten tysk, fransk eller spansk. Minimum 20 studiepoeng i språklige
emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner. (I enkelte tilfeller kan emner i
kultur/samfunnsfag godkjennes i stedet for litteraturemner.)
Historie og samfunnsfag
Her kan historie, samfunnskunnskap og geografi inngå.
Fagkrav i historie:

60 studiepoeng historieemner, som omfatter blant annet nordisk/norsk historie og historisk
teori og metode.
Samfunnskunnskap:
60 studiepoeng innenfor sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnskunnskap
eller en kombinasjon av disse som til sammen utgjør 60 studiepoeng.
Geografi:
60 studiepoeng geografiemner som omfatter både samfunnsgeografi og naturgeografi.
Matematikk
Minst 60 studiepoeng. Alle emner innen matematikk og statistikk.
Norsk
Minimum 60 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng må være nordiske språkemne og 20 må
være nordisk litteratur. Studenten må ha avlagt eksamener på både nynorsk og bokmål, eller
på annen måte dokumentere at begge målførene beherskes.
Religion
Minimum 60 studiepoeng. Minst 30 av disse studiepoengene må være studier av en eller flere
religioner eller religionsfaglige emner. De resterende kan være innenfor idehistorie, filosofi
eller andre emner som er klart relevant for undervisning i filosofi, etikk eller livssyn. Dersom
mer enn 40 studiepoeng er studier bare innenfor samme religion må det foretas en
individuell vurdering av kompetansen.
Naturfag
60 studiepoeng fra minst to av naturvitenskapene fysikk, kjemi, biologi eller geologi.
Kroppsøving
Minst 60 studiepoeng. Ettfaglige søkere med kroppsøving må ha 180 studiepoeng.
Medier og kommunikasjon (PPU330)
Minst 60 studiepoeng innen medier og kommunikasjon, massekommunikasjon eller
filmvitenskap.
Service og samferdsel/Økonomi (PPU290)
Minst 60 studiepoeng. Kan inneholde øk.adm, ledelse, salg, turist/reise, hotell..
Forming, kunst og håndverk (PPU200)
Minst 60 studiepoeng innen kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag. Ettfaglige
studenter må ha 180 studiepoeng.
§3 Opptak til yrkesfag
•

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års
relevant yrkespraksis. (Studiet må gi grunnleggende ferdigheter i den aktuelle
fagretningen)

ELLER:
•

Fag/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole
nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover
videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

•

Realkompetansevurdering.
Søker må ha opparbeidet seg de nødvendige kunnskapene gjennom yrkespraksis eller
på annen måte. Kompetansen må vurderes ut fra det søkeren ønsker å studere.
Grunnlag for opptak vil bli vurdert ut fra UiS sitt reglement for opptak på grunnlag av
realkompetanse. Fakultetet vil sørge for den endelige vurderingen av om søkerens
kompetanse kan gi grunnlag for opptak.

Det må legges ved dokumentasjon på relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning, hvor det
fremgår hvor lang arbeidserfaring en har, omgjort til 100% stilling.
Utdanningsbakgrunnen må kunne dekke de kompetansekrav som stilles i læreplanene for de
enkelte fag.
Det må også være mulig for UiS å skaffe praksisplasser med den aktuelle yrkesbakgrunnen
som søkeren har for at studieplass skal kunne tilbys.
§3-1 Fagdidaktikk for PPU-Y
Nedenfor angis fagtilbud som UIS kan tilby yrkesfaglig fagdidaktikk i. (Under forutsetning at
det er nok kvalifiserte søkere)
Bygg- og anleggsteknikk
Fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Elektrofag
Fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Teknikk og industriell produksjon – TIP
Fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Formgivningsfag/design- og håndverksfag (PPU240)
Bachelor innen fagområdet og minst 2 år yrkeserfaring
eller fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Media og kommunikasjon (PPU340)
Bachelor innen fagområdet og minst 2 år yrkeserfaring
eller fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Helse- og oppvekstfag
Bachelor innen fagområdet og minst 2 år yrkeserfaring
eller fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
Aktuell yrkesbakgrunn ut fra de innledningsvis nevnte forutsetninger kan være sykepleiere,
vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, barnehagelærer, barne- og
ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere.
Økonomiske og administrative fag/service og samferdsel (PPU280)
Bachelor innen fagområdet og minst 2 år yrkeserfaring
eller fagbrev + 2 års tilleggsutdanning og minst 4 års yrkeserfaring.
§4 RANGERING for opptak – utfyllende kommentarer
For både PPU allmennfag og PPU yrkesfag vil fagkombinasjoner og de muligheter UIS til
enhver tid har til å kunne skaffe praksisplasser med den aktuelle bakgrunnen spille inn ved
rangeringen av søkerne.

Søkere som kan dokumentere at de får jobb i skolen etter fullført PPU vil prioriteres, ved
ellers lik rangering, se Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger
§4-2 og §4-3.
§5 UTDANNING FRA UTLANDET
Om du har utdanning fra utlandet bør NOKUT-godkjenning vedlegges.
Søkere som har utenlandsk utdannelse fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått
utdannelse på nivå med 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
Dette må inkludere dokumentasjon som dekker norskkravet Forskrift om opptak til høgre
utdanning, 2017, §2-2.
§6 EKSAMENER SOM AVLEGGES ETTER SØKNADSFRIST
Dersom en tar fag/emner i inneværende semester og skal avlegge eksamener i løpet av våren,
informerer en om det i merknadsfeltet i søknadsweb.
Fag og emner må være fullført før en kan få fagdidaktikk i aktuelle fag.
§7 POLITIATTEST OG TUBERKULOSE
Det er krav om politiattest når en har fått bekreftet opptak på studiet.
Det er og krav om å levere egenerklæring vedr. tuberkulose om en får opptak til studiet. Det
er krav om å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse om en har oppholdt seg minst 3 mnd i et
land utenfor Vest-Europa eller utenfor følgende områder: USA, Canada, Australia, New
Zealand eller Japan. Kravet til testing gjelder også dersom en på andre måter kan ha vært
utsatt for smitte.

Erfaringsbasert master i lærerspesialist med vekt på lese- og
skriveopplæring
Utfyllende regler for opptak til erfaringsbasert mastergradstudium i lærerspesialist ved
Universitetet i Stavanger
Til § 1-1 Virkeområde
Reglementet gjelder opptak og rangering til mastergradstudium i lærerspesialist av 120
studiepoengs omfang ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
Til § 3-1 Opptakskrav
Opptakskrav er lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring, minst 60
studiepoeng.
Søkere med lærerutdanning fra utlandet må søke godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.

Utfyllende regler for årsstudiet Norsk språk og kultur for internasjonale
studenter (NORINT)
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om
opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger fastsatt i Styret ved Universitetet i
Stavanger 18.10.2018.
§1 Virkeområde

NORINT er et intensiv årstudium i norsk språk og kultur med mål om at studentene etter
fullført årstudium skal tilfredsstille opptakskravene innenfor norsk til høyere utdanning.
§2 Opptakskrav
Minstekrav for opptak er generell studiekompetanse ifølge GSU listen, med følgende unntak:
• Søkere må dokumentere A2 nivå (trinn 1), både skriftlig og muntlig, eller tilsvarende
for å kvalifisere til opptak.
•

Det kreves engelsk språkkunnskaper i samsvar med krav om generell
studiekompetanse eller GSU-listen, med følgende unntak:
a- Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Internettbasert test med minst
80 poeng totalt, eller papirbasert test med minst 550 poeng totalt.
b- International English Language Testing service (IELTS) Academic test med minst
6,0 poeng totalt.
c- Pearson test of English Academic (PTE Academic): med minst 53 poeng totalt.
d- The University of Cambridge English exam: Certificate in Advanced English eller
Certificate of Proficiency in English.

§3 Rangeringsregler
Søkere blir rangert etter følgende kriterier:
1. Søkere bosatt i Norge uten høyere akademisk utdanning
2. Søkere bosatt i Norge uten høyere utdanning tilsvarende mastergrad (OBS:
Studenter som holder på med masterstudier på dette tidspunktet plasseres i
kategorien 4)
3. Søkere fra land der det ikke kreves visum og som ikke har høyere utdanning
4. Søkere bosatt i Norge med utdanning tilsvarende mastergrad
5. Søkere fra land der det ikke kreves visum og som har høyere utdanning
6. Andre søkere
-

Hvis det er flere søkere enn det er studieplasser, rangeres søkerne på bakgrunn av
karaktergjennomsnitt
Søkere med generell studiekompetanse der norskkravet er dekket, vil ikke få tilbud
om studieplass på dette studieprogrammet.

Utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i Helsevitenskap
Utfyllende regler for opptak til masterstudium i Hlesevitenskap er fastsatt av Utdanningsutvalget ved
Universitetet i Stavanger, jfr Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger av
10. oktober 2018 § 1-5.
§1 Opptakskomitè
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst
en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt.
§2 Opptakskrav:
Mastergrad i Helsevitenskap er et disiplinbasert/yrkesrettet mastergradsstudium av 120
studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og
forskningsdepartementet 1. desember 2005, jf. § 2, bokstav d.
Faglig minstekrav
For å være kvalifisert for opptak til Master i Helsevitenskap jfr. Forskrift om opptak til studier og
emner ved Universitetet i Stavanger § 3-1 bokstav d, kreves det at søkerne fyller følgende minstekrav:
• Fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor helse- eller sosialfag, eller
• Integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor helse- eller sosialfag.
§3 Kvoter
Inntil 70% av opptaksplassene kan reserveres kandidater med helsefaglig bachelorgrad eller
tilsvarende utdanningsløp, jfr § 1-6.
§4 Språkkrav
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller
GSU-listen.
Følgende unntaksregel fra GSU-listen vil ikke være gjeldende:
• Fullført en engelskspråklig mastergrad
§5 Tilleggspoeng
For å oppnå tilleggspoeng for relevant praksis, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger § 3-3 bokstav e), kreves yrkespraksis innenfor det helse- og sosialfaglige
området etter fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanningsløp.

Utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i rus- og psykisk helsearbeid
Utfyllende regler for opptak til masterstudium i Rus- og Psykisk helsearbeid er fastsatt av
Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger, jfr Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger av 10. oktober 2018 § 1-5.
§1 Opptakskomite
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst
en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt.
§2 Opptakskrav
Mastergrad i rus- og psykisk helsearbeid er et disiplinbasert/yrkesrettet mastergradsstudium av 120
studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og
forskningsdepartementet 1. desember 2005, jf. § 2, bokstav d.
Faglig minstekrav
For å være kvalifisert for opptak til Master i rus- og psykisk helsearbeid jfr. Forskrift om opptak til
studier og emner ved Universitetet i Stavanger § 3-1 bokstav d, kreves det at søkerne fyller følgende
minstekrav:
• Bachelorutdanning i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, eller
tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene.
•

Søkere med annen helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn kan vurderes for opptak, dersom
utdanningen inneholder klinisk praksis. Krav om praksis kan fravikes dersom søkeren har
relevant bachelor i helse- eller samfunnsfag og et selvstendig forskningsarbeid tilsvarende
bacheloroppgave samt forskningsmetode på bachelornivå. Ved vurdering av opptak for søkere
med slik bakgrunn, legges det vekt på at søkeren enten oppfyller dybdekravet på minimum 80
studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang
innenfor fagområdet for masterstudiet, jfr. Mastergradsforskriftens § 3.

10 % av studieplassene kan tildeles søkere med dette opptaksgrunnlaget.
§3 Språkkrav
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller
GSU-listen
Følgende unntaksregel fra GSU-listen vil ikke være gjeldende:
•
Fullført en engelskspråklig mastergrad
Til §4 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn:
For å oppnå tilleggspoeng for relevant praksis, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger § 3-3 bokstav e, kreves yrkespraksis innenfor det helse- og sosialfaglige
området etter fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanningsløp

Utfyllende regler for opptak til master i helsesykepleie
Utfyllende regler for opptak til mastergrad i helsesykepleie er fastsatt av Utdanningsutvalget ved
Universitetet i Stavanger, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved >Universitetet i Stavanger
av 10.oktober 2018.
§1 Opptakskomitè
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité. Komitéen skal bestå av minst
én faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst én administrativt tilsatt.
§2 Opptakskrav
Mastergrad i helsesykepleie er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr.
§ 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember
2005.
Faglige minstekrav
For å kunne bli tatt opp til master i helsesykepleie, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger § 3-1 bokstav d, kreves det at søkerne fyller følgende minstekrav:
1. Ha fullført og bestått bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års
omfang (180 studiepoeng)
2. Ha norsk offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier
3. Ha praksis som sykepleier i minst ett års fulltids arbeid med direkte utøvelse av sykepleie
overfor pasienter etter endt utdanning. Deltid omregnes til fulltid
4. Det kreves et gjennomsnitt av eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget tilsvarende
karakteren C eller bedre, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i
Stavanger § 3-3.
§3 Språkkrav
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSUlisten.
Følgende unntaksregel fra GSU-listen er ikke gjeldende:
• Fullført en engelskspråklig mastergrad
§4 Kvoter
• Minst 10 prosent av tilbudene om studieplass skal reserveres til søkere under 30 år.
• Inntil 10 prosent av tilbudene om studieplass kan reserveres til mannlige søkere.
• Inntil 10% av tilbudene om studieplass kan reserveres søkere som anfører ønske om særskilt
vurdering på grunn av arbeidssituasjon, familiesituasjon og/eller helse. Forhold som oppgis i
slik søknad må være dokumentert
§5 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn
Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år i fulltidsstilling eller tilsvarende for praksis som godkjent sykepleier
utover minstekravet for praksis (inntil 0,2 tilleggspoeng). Deltid omregnes til fulltid.
Dersom en søkers samlede praksis innebærer minst et år i fulltidsstilling eller tilsvarende med
sykepleie til barn, unge og/eller familier, gis det 0,1 tilleggspoeng.
Samlet kan det gis inntil 0,3 tilleggspoeng for praksis som sykepleier.
I tilfelle det er flere søkere lik poengsum i opptaket, skal søkerne rangeres ved loddtrekning.
§6 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn bokstav g):
Følgende omregningsskala benyttes for søkere med eldre utdanninger:
S.tf. – M.tf. – Tf.:
S.tf: = 5 poeng

M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2 poeng
S.tf. – M.tf. – Tf. – Ng.tf.:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2,5 poeng
Ng.tf. = 1 poeng

Ufyllende regler for opptak til master i spesialsykepleie
Utfyllende regler for opptak til masterstudium i spesialsykepleie er fastsatt av Utdanningsutvalget ved
Universitetet i Stavanger, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger av
10.oktober 2018.
§ Opptakskomite
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst
en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt.
§2 Opptakskrav
Mastergrad i spesialsykepleie er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr.
§ 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember
2005.
Faglige minstekrav
For å kunne bli tatt opp til master spesialsykepleie, med spesialisering i anestesi-, intensiv- og
operasjonssykepleie, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger § 3-1
bokstav d, kreves det at søkerne fyller følgende minstekrav:
1. Ha fullført og bestått 3-årig sykepleierutdanning på høgskole/universitetsnivå
2. Ha norsk offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier
3. Ha praksis som sykepleier i minst to års fulltids arbeid med direkte utøvelse av sykepleie
overfor pasienter etter endt utdanning. Deltid omregnes til fulltid.
§3 Språkkrav
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSUlisten.
Følgende unntaksregel fra GSU-listen vil ikke være gjeldende:
• Fullført en engelskspråklig mastergrad
§4 Kvoter
1. For å sikre en studentgruppe med aldersspredning, tas det ved hver spesialisering opp
minimum 2 studenter som er under 30 år. Det forutsettes at diss innfrir minstekrav for opptak.
2. Inntil 30% av studieplassene prioriteres ansatte ved Stavanger Universitetssykehus (SUS)
under forutsetning av at de innfrir minstekravene.
§5 Poengberegning
Følgende omregningsskala benyttes for søkere med karakterskala:
S.tf. – M.tf. – Tf.:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2 poeng
S.tf. – M.tf. – Tf. – Ng.tf.:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2,5 poeng
Ng.tf. = 1 poeng

§6 Tilleggspoeng
Det gis 0,1 poeng pr. år i fulltidsstilling for praksis som godkjent sykepleier utover minstekravet for
opptak inntil 0,2 poeng. Deltid omregnes til fulltid. Det gis 0,1 ekstrapoeng for et års praksis som
godkjent sykepleier ved somatisk sykehus, også gjeldende for minstekrav for opptak. Det kan totalt gis
inntil 0,3 tilleggspoeng for praksis.

Utfyllende regler for lokalt opptak til Masterprogram i
Prehospital Critical Care (PHCC)
Utfyllende regler for opptak til masterstudium i master i Prehospital Critical Care er fastsatt av
Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger, jfr Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger av 10. oktober 2018 § 1-5.
§2 Opptakskomiè
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst
en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt.
§2 Opptakskrav:
Mastergrad i Prehospital Critical Care (PHCC) er et disiplinbasert/yrkesrettet mastergradsstudium av
120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og
forskningsdepartementet 1. desember 2005, jf. § 2, bokstav d.
Faglig minstekrav
For å være kvalifisert for opptak til Master i Pre hospital Critical Care (PHCC) helsearbeid jfr.
Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger § 3-1 bokstav d, kreves det at
søkerne fyller følgende minstekrav:
• Ha fullført og bestått bachelorgrad i sykepleie, paramedic (prehospitalt arbeid) eller
tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års omfang (180 studiepoeng), samt minst to års
fulltids arbeidspraksis innen prehospitalt arbeid eller Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
(AMK). Deltid omregnes til fulltid.
• Ha fullført profesjonsstudiet i medisin, samt praksis som lege i minst to år fulltid innen
akuttmedisin etter endt utdanning. Deltid omregnes til fulltid.

Som relevant arbeidspraksis regnes:
• Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i en ambulansetjeneste (bil-, luft- båtambulanse, o.l.)
• Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i helsetjeneste utenfor sykehus som
inkluderer medisinsk akutthjelp, f. eks legevaktstjeneste med utrykning.
• Sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider/lege i AMK-sentral.
Arbeidspraksis av administrativ karakter uten pasientkontakt vil ikke oppfylle opptakskravene.

§3 språkkrav
Det er ikke krav om norskkunnskaper for opptak.
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller
GSU-listen.
Følgende unntaksregel fra GSU-listen vil ikke være gjeldende:
• Fullført en engelskspråklig mastergrad
§4 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn:
• Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. (60 studiepoeng/20 vekttall utover opptaksgrunnlaget. Fullført
videreutdanning/Master i anestesi-, intensiv-, akutt- eller barnesykepleie gir i tillegg 0.1
tilleggspoeng.
• For søkere med medisinsk embetseksamen, vil spesialisering gi 0.2 tilleggspoeng. Søkere med
medisinsk embetseksamen med en relevant spesialisering (innen anestesi-, intensiv-,
akuttmedisin o.l.) vil i tillegg bli gitt 0.1 tilleggspoeng.
Det kan til sammen gis inntil 0.3 poeng for utdanning utover opptakskravet.
§5 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn:
Det gis 0,1 poeng pr. år i fulltidsstilling for praksis i prehospitalt arbeid utover minstekravet for inntil
0,2 poeng. Deltid omregnes til fulltid.
§6 Rangering av søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn:
Søkere med utenlandsk utdanning konkurrerer om studieplass på lik linje med søkere som har norsk
grunnutdanning når den utenlandske utdanningen er direkte sammenlignbar. Det kan være aktuelt
med særskilt vurdering av disse søkerne.

Ufyllende regler for opptak til master i jordmorfag
Utfyllende regler for opptak til masterstudium i spesialsykepleie er fastsatt av utdanningsutvalget ved
Universitetet i Stavanger, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger av
10.oktober 2018.
§1 Opptakskomite
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst
en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt.
§2 Opptakskrav
Master i jordmorfag er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr. § 3 i
Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember
2005.
Faglige minstekrav
For å kunne bli tatt opp til master i jordmorfag, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved
Universitetet i Stavanger § 3-1 bokstav d, kreves det at søkerne fyller følgende minstekrav:
1. Ha fullført og bestått 3-årig sykepleierutdanning på høgskole/universitetsnivå.
2. Ha norsk offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier.
3. Ha praksis som sykepleier i minst ett års fulltids arbeid med direkte utøvelse av sykepleie
overfor pasienter etter endt utdanning. Deltid omregnes til fulltid.
4. UiS setter karakterkrav tilsvarende C i snittkarakter for opptak til master i jordmorfag.
§3 Språkkrav
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSUlisten.
Følgende unntaksregel fra GSU-listen vil ikke være gjeldende:
• Fullført en engelskspråklig mastergrad
§4 Kvoter
Inntil 50 % av studieplassene prioriteres søkere med fast bostedsadresse i Rogaland, under
forutsetning av at de innfrir minstekravene.
§5 Poengberegning
Følgende omregningsskala benyttes for søkere med karakterskala:
S.tf. – M.tf. – Tf.:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2 poeng
S.tf. – M.tf. – Tf. – Ng.tf.:
S.tf: = 5 poeng
M.tf. = 3,5 poeng
Tf. = 2,5 poeng
Ng.tf. = 1 poeng

§6 Tilleggspoeng
Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år i fulltids stilling eller tilsvarende for praksis som godkjent sykepleier
utover minstekravet for praksis (inntil 0,2 tilleggspoeng).

