
Utfyllende regler for opptak til master i endringsledelse  
 
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 Virkeområde 
Mastergrad i endringsledelse er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, 
jfr.§3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. 
desember 2005.  
 
§2 Opptaksregler 
Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité.  
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. 
 
§2-1 
Opptakskravet er bachelorutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) i samfunnsvitenskapelige fag. 
Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en 
integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.  
 
Fagområder som kvalifiserer til opptak kan være: 
- Sosiologi 
- Psykologi 
- Pedagogikk 
- Sosialantropologi 
- Jus 
- Statsvitenskap 
- Økonomi og administrasjon 
- Barnevern, sosialt arbeid og vernepleie 
- Sykepleie 
- Hotell- og reiseliv 
- Politiutdanning 
- Grunnskolelærer og allmennlærer 
- Lektor 
- Barnehagelærerutdanning 
- Journalistikk og mediefag 
- Historie 
- Filosofi 
 
Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode.  Studenter som ikke har kvalitativ 
og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg 
dette før de begynner på studiet. 
 
§2-2 
Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi og 
statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. 
 
§2-3 
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.  
 
§3 Ikrafttreden 
Reglene trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2021/2022 
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