Ufyllende regler for opptak til master i regnskap og revisjon
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, og bør også bestå av
studentrepresentanter. 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 eller økonomi og administrasjon. Andre typer
bachelorgrader kvalifiserer dersom de 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
•

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 Ikrafttreden
Utfyllende regler trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2021/2022

