
 

 Utfyllende regler for opptak til master i helsesykepleie  
 
Utfyllende regler for opptak til mastergrad i helsesykepleie 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 Opptakskomité 
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomité. Komitéen skal bestå av minst 
én faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst én administrativt tilsatt, og bør også bestå av 
studentrepresentanter.  
 
§2 Opptakskrav 
Mastergrad i helsesykepleie er et disiplinbasert mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang, jfr. 
§ 3 i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 
2005. 
 
Faglige minstekrav  
For å kunne bli tatt opp til master i helsesykepleie, jfr. Forskrift om opptak til studier og emner ved 
Universitetet i Stavanger § 3-1 bokstav d, kreves det at søkerne fyller følgende minstekrav: 
  

1. Ha fullført og bestått bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende utdanningsløp av minst 3 års 
omfang (180 studiepoeng)  

2. Ha norsk offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier  
3. Ha praksis som sykepleier i minst ett års fulltids arbeid med direkte utøvelse av sykepleie 

overfor pasienter etter endt utdanning. Deltid omregnes til fulltid  
4. Det kreves et gjennomsnitt av eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget tilsvarende 

karakteren C eller bedre, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i 
Stavanger § 3-3.  

 
§3 Språkkrav 
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSU-
listen. 
Følgende unntaksregel fra GSU-listen er ikke gjeldende: 

• Fullført en engelskspråklig mastergrad  
 
§4 Kvoter 

• Inntil 10% av tilbudene om studieplass skal reserveres til mannlige søkere.  
• Inntil 10% av tilbudene om studieplass kan reserveres søkere som anfører ønske om vurdering 

på grunn av familiesituasjon, kulturell bakgrunn, helse og/eller arbeidssituasjon i kommuner 
som har vanskelig for å rekruttere kvalifiserte helsesykepleiere. Forhold som oppgis i slik 
søknad må være dokumentert. Formålet med kvoten er å sikre at opptaket gjenspeiler 
mangfoldet i samfunnet med ulike livsperspektiver og erfaringsbakgrunner.  

 
§5 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn 
Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år i fulltidsstilling eller tilsvarende for praksis som godkjent sykepleier 
utover minstekravet for praksis (inntil 0,2 tilleggspoeng). Deltid omregnes til fulltid.  
Dersom en søkers samlede praksis innebærer minst et år i fulltidsstilling eller tilsvarende med 
sykepleie til barn, unge og/eller familier, gis det 0,1 tilleggspoeng.  
Samlet kan det gis inntil 0,3 tilleggspoeng for praksis som sykepleier.  
I tilfelle det er flere søkere lik poengsum i opptaket, skal søkerne rangeres ved loddtrekning.  
 
§6 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn bokstav g):  
Følgende omregningsskala benyttes for søkere med eldre utdanninger:  



S.tf. – M.tf. – Tf.:  
S.tf: = 5 poeng  
M.tf. = 3,5 poeng  
Tf. = 2 poeng  
 

S.tf. – M.tf. – Tf. – Ng.tf.: 

 S.tf: = 5 poeng  

M.tf. = 3,5 poeng  

Tf. = 2,5 poeng  

Ng.tf. = 1 poeng 

 

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


