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Bakgrunn
Eksisterende retningslinjer for rangering av søkere til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i
utlandet ble vedtatt av utdanningsutvalget den 12.09.2012 (UU 35/12) og revidert den 18.09.2013 (UU
28/13). Retningslinjene ble etablert i en tid der Internasjonalt kontor behandlet søknadene om nominering
til utveksling manuelt. Det var også få søkere med internasjonal utdanningsbakgrunn som reiste på
utveksling.
I de siste årene erfares det at det er en økende andel studenter som søker seg til universitet hvor UiS har
begrenset med utvekslingsplasser. Det er også stadig flere av søkerne som enten er internasjonale
fullgradsstudenter, eller studenter som har hele eller deler av utdannelsen sin fra andre
utdanningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor en utfordring å sammenligne
karakterer fra ulike utdanningsinstitusjoner, og det går med mye tid til å regne om karakterer og finne
karaktersnitt.
Digitalisering
Siden høsten 2018 er alle søknader om delstudium digitalisert ved at studentene søker via Studentweb og
behandlingen foregår i FS. En har derfor mulighet til å automatisere poengberegningen dersom en tar
utgangspunkt i eksamener fra UiS og som dermed fremkommer i FS. I de tilfeller hvor det er flere søkere enn
studieplasser til konkurranseutsatte studieplasser, ønsker man derfor at kun karakterer oppnådd ved UiS
skal telle med i utregning av rangeringspoeng.
I forhold til gjeldende retningslinjer innebærer dette en forenkling i behandlingen av søknadene og mindre
bruk av skjønn. Det blir dermed mer forutsigbar for studenter som søker utveksling til konkurranseutsatte
studieplasser. Samtidig vil det frigjøre mer tid fra saksbehandling til veiledning av studentene.
Det har blitt undersøkt hvordan andre universiteter i Norge håndterer dette, og forslaget er forenelig med
hvordan denne problemstillingen blir løst andre steder.
Utdanningsdirektørens kommentarer
Forslaget til revidering er en konsekvens av at universitetet effektiviserer og digitaliserer deler av det
studieadministrative arbeidet for å kunne gi bedre tjenester til studentene.
For noen studenter kan det ses på som en ulempe at karakterer fra annen utdanningsinstitusjon ikke skal
telles med i poengberegningen. Samtidig innebære hensynet til karakterer fra spesielt internasjonale
utdanningsinstitusjoner mer bruk av skjønn, og dermed mindre forutsigbarhet for studentene. Det må også
legges vekt på at en forenkling av saksbehandlingen vil frigjør administrative kapasitet til å gi bedre
fellestjenester til studenter og studieprogrammene.
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Forslag til vedtak:

Retningslinjer for rangering av søkere til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet. Vedtatt
av Utdanningsutvalget, 12.09.12. Revidert 22.05.2019
Rangering av søkere til konkurranseutsette studieplasser for delstudium i utlandet foretas etter følgende
retningslinjer:
1.

Søker med lavest rangeringspoeng blir først nominert til konkurranseutsatte studieplasser for
delstudium i utlandet. Karakterer fra UiS inngår i beregningsgrunnlaget.

2. Først regner man snittpoeng ut etter et vektet (studiepoeng pr emne) gjennomsnitt av avlagte
eksamener, der A=1 og E=5 poeng. Rangeringspoeng regnes deretter ut ved at det for hvert fullført
studieår (60sp) på nåværende utdannelse/utdannelsesløp trekkes 0,1 fra snittpoenget. Ved like
poeng foretas poeng fordeling ved loddtrekning.
3. I de tilfeller der det er flere søkere enn plasser til konkurranseutsatte studieplasser, vil studenter som
ikke har full studiepoengprogresjon på søkertidspunktet rangeres sist.
4. Ved praksisopphold i utlandet foretar det aktuelle instituttet fordeling av ledige praksisplasser før
Internasjonalt kontor rangerer disse studentene mot andre søkere til konkurranseutsatte
studieplasser.
5. Dersom aktuelle søkere ikke har oppnådd karakterer fra UiS ved fordelingstidspunktet og har
bakgrunn fra ulike karaktersystemer, vil det måtte foretas en skjønnsmessig poengberegning. I disse
tilfellene forelegges innstillingen til utdanningsdirektøren for endelig godkjenning.

Stavanger, 13. mai 2019

Veslemøy Hagen
utdanningsdirektør

Saksbehandler: Bjarte Hoem
kontorsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Retningslinjer for rangering av søkere til av konkurranseutsatte studieplasser for
delstudium i utlandet
Vedtatt av Utdanningsutvalget, 12.09.12. Revidert 18.09.2013
Rangering av søkere til av konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet foretas etter følgende retningslinjer
1. Søker med lavest rangeringspoeng får eventuelle tilgjengelige friplasser. Først regner man snittpoeng ut etter et vektet (studiepoeng pr emne) gjennomsnitt
av avlagte eksamener, der A=1 og E=5 poeng. Rangeringspoeng regnes deretter ut ved at det for hvert fullført studieår (60sp) på nåværende
utdannelse/utdannelsesløp trekkes 0,1 fra snittpoenget. Ved like poeng foretas poeng fordeling ved loddtrekning.
2. I de tilfeller der det er flere søkere enn plasser til konkurranseutsatte studieplasser vil studenter som ikke har full studiepoengprogresjon på
søkertidspunktet rangeres sist.
3. Ved praksisopphold i utlandet foretar det aktuelle instituttet fordeling av ledige praksisplasser før Internasjonalt kontor rangerer disse studentene mot
andre søkere til konkurranseutsatte studieplasser (friplasser).
4. Dersom aktuelle søkere har bakgrunn fra ulike karaktersystemer vil det måtte foretas en skjønnsmessig poengberegning. I disse tilfellene forelegges
innstillingen til utdanningsdirektøren for endelig godkjenning.

PLIKT TIL Å HA EGEN DATAMASKIN
Kunnskapsdepartementet har
vedtatt at studenter ved alle
norske studiesteder skal ha
egen bærbar maskin.

Sist oppdatert 18.06.2015
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