
 
 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, og bør også bestå av 
studentrepresentanter.  
 
§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 profesjonsutdanning 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  
 
§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 

 

§5 Ikrafttreden 
Utfyllende regler trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2021/2022. 
 


