
Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora             Bachelor idrett  
 

Reglement om opptak 
2. studieår i bachelorprogram for idrett/kroppsøving 

ved Universitet i Stavanger 
 

Fastsatt av Dekan ved Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora 5. april 2019 med 

hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler §§ 

 

§ 1 Virkeområde 

Reglement gjelder opptak og rangering til 2. studieåret i bachelorprogram for 

idrett/kroppsøving ved Universitetet i Stavanger. 

§ 2 Opptaksgrunnlag 

Grunnlaget for opptak direkte til 2. året er fullført og godkjent utdanning innen 

idrett/kroppsøving med et omfang på minimum 60 studiepoeng/20 vekttall.* 

§ 3 Opptakskomite 

Dekan for Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora nedsetter en opptakskomite. 

Komiteen skal bestå av studieprogramlederen for Bachelor idrett/kroppsøving eller minst en 

faglig tilsatt med tilknytning til studiet, en administrativ tilsatt, og en student fra studiet. 

Komiteen rangerer søkerne og gjør vedtak om opptak. 

§ 4 Rangeringsregler 

Søkere rangeres på bakgrunn av karakter fra opptaksgrunnlaget (jfr. § 2). 

Dersom det er flere søkere enn studieplasser, og flere søkere står likt, kan det i vurderingen 

lagges vekt på å få en bredt sammensatt studentgruppe med hensyn til alder, kjønn og 

kulturell bakgrunn. 

Uensartede karakterbetegnelser/-systemer gir grunnlag for skjønnsmessig vurdering og 

poengfastsettelse. 

§ 5 Klage 

Vedtak gjort av opptakskomiteen kan påklages til styrets klagenemnd. 

§ 6 Søknad 

Det er lokalt opptak på eget søknadsskjema. Ordinær søknadsfrist er 15. april. For søkere 

som ønsker forhåndsløfte eller spesiell vurdering, samt søkere med utenlandsk utdanning er 

søknadsfristen 1. mars. 

§ 7 Frist for innsending av dokumentasjon 
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Frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges etter søknadsfristen er 1. 

juli. 

§ 8 Utsettelse av studieplass 

Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger tungtveiende 

dokumenterte grunner. Ytterligere utsettelse innvilges ikke. 

§ 9 Ikrafttreden 

Reglementet trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2019/2020. 

 

 

*Etter søknad kan intern søkere tas opp til 2. året med maksimalt 1 friluftsliv tur utestående, 

betinget at turen tas opp i løpet av 2. året. 

*Søkere må ha bestått Treningslære 1 eller et tilsvarende emne (dette er fordi Treningslære 2 har 

forkunnskapskrav).  

*Eksterne søkere må fullføre det første studieåret ved det lærestedet de ble tatt opp på. 

*Studenter med toppidrett status kan følge sine individuelle studieforløp etter søknad, men fritas 

ikke av forkunnskapskravene i studiet. 

 


