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Regler for overgang og direkte opptak til 2.  og 3. året ved bachelor i 
ingeniørfag og realfag, og  

Regler for overgang og direkte opptak til 2. året ved master i teknologi / 
realfag  

 

Reglene er fastsatt av dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet med hjemmel i Lov 
om universiteter og høyskoler §§ 3-6 og 3-7 og Forskrift om studier og eksamen ved 
Universitetet i Stavanger § 2-1.  

 

§ 1 Virkeområde 

• Studenter som er tatt opp til studieprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige 
fakultet som ønsker å søke overgang til et annet tilsvarende studieprogram ved det 
samme fakultetet (interne søkere). 
 

• Studenter som er tatt opp til et eksternt studieprogram og som ønsker overgang til et 
tilsvarende studieprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i 
Stavanger (eksterne søkere). 
 

• Søkere som har fullført ett år – 60 studiepoeng – eller to år - 120 studiepoeng – av et 
tilsvarende studium som tilbys ved fakultetet, og som ønsker å søke direkte opptak til 
2. eller 3. året. 

§ 2 Søknadsfrist  

Søknadsfristen er 15. april. Ettersendingsfrist for dokumentasjon er 1. juli 

§ 3 Opptakskrav 

a. Søker må være kvalifisert for opptak til det studieprogram en søker opptak/overgang 
til (jf . Forskrift om opptak til høgre utdanning, Utfyllende regler til lokalt opptak til 
mastergradsstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, den enkelte 
studieplan for det studieprogrammet en søker opptak/overgang til).  

b. For å bli kvalifisert for direkte opptak til 2. året kreves bestått minimum 60 
studiepoeng innen 1. juli.  

c. For å bli kvalifisert for direkte opptak til 3. året kreves bestått minimum 120 
studiepoeng innen 1. juli 

d. Det kreves i tillegg en gjennomsnittskarakter fra det respektive opptaksgrunnlaget på 
minimum C. Det vil si minst 3,0 poeng etter omregning.  
 

§ 4 Rangeringsregler  

a. Bokstavkarakterer omgjøres slik for utregning til opptakspoeng: A=5, B=4, C=3, D=2, 
E=1. 
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b. Dersom det er flere søkere til bachelorstudiene enn ledige plasser, vil søkerne 
konkurrere seg imellom med karakterene som er bestått i bachelorgrad.  
 

c. For masterstudier vises det til rangeringsreglene i Utfyllende regler til lokalt opptak til 
mastergradsstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet av §§ 4 og 5.   

Søkere rangeres på bakgrunn av karakterer bestått på masteremnene som inngår i 
studiet de søker opptak til. Det kreves en gjennomsnittskarakter på minimum C for å 
kvalifisere for opptak.  

§ 5 Søknaden skal inneholde følgende vedlegg  

• Karakterutskrift for alle eksamener i studiet avlagt innen søknadsfristen 
• Dokumentasjon på hvilke emner man er oppmeldt til i det inneværende 

semesteret 
• Dokumentasjon på oppbygging av studiet ved institusjonen du søker 

overflytting fra (eksterne søkere) 

 

§ 6 Opptakskomite ved masterstudier 

Opptakskomiteen vil vurdere søknader på bakgrunn av særskilt vurdering, 
realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og andre forhold som gjelder 
hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende, jf § 2 i Utfyllende 
regler til lokalt opptak til mastergradsstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige 
fakultet. 

§ 7 Timeplan- og eksamenskollisjoner 

Ved timeplan- og eksamenskollisjoner mellom emner på det årstrinnet man tas inn på 
og eventuelle emner man mangler fra tidligere årstrinn, må utdanningsplanen justeres. 
Ta kontakt med administrasjonen for veiledning. 

 

§ 8 Betinget opptak 

Ved få søkere og få studenter på studieprogrammet kan dekan gi betinget opptak med 
inntil 10 studiepoeng. Manglende eksamen / studiepoeng må være avlagt innen 1 år, 
studenter som ikke oppfyller dette kravet vil miste studieretten dersom ikke annet er 
avtalt. 

§ 9 Ikrafttreden 

Reglene trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2018/2019. 


