
 

Regler for opptak av elever i ungdomsskole og videregående skole til enkeltemner ved Det 
teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 
 
Vedtatt av Utdanningsutvalget 20. mars 2013, med endringer 8. november 2017. 
 
1. Det kan kun søkes på emner hvor det både undervises og avholdes eksamen samme semester. 
 
2. Søknadsfristene er 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Søknader som 
kommer inn etter fristen har gått ut, har ikke krav på å bli vurdert for opptak, men hvert institutt 
v/instituttleder kan vurdere søkere som har oversittet fristen dersom han/hun finner grunn til det. I 
så fall må alle søkere som har søkt etter fristens utløp vurderes. Søknader som kommer inn etter 
forelesningsstart i det aktuelle semester vil ikke bli behandlet. 
 
3. Opptak søkes via SøknadsWeb og det vil i etterkant bli bedt om innsendelse av karakterutskrift, 
anbefalingsbrev og motivasjonsbrev. Både for elever fra ungdomsskole og videregående skole skal 
anbefalingsbrevet skrives av den videregående skolen og det skal fremgå at elevens forutsetninger 
for å delta på og fullføre aktuelt emne er vurdert, og at det anses gjennomførbart. Det anbefales at 
emnebeskrivelsen gjennomgås og vurderes konkret. Motivasjonsbrevet skrives av eleven selv og skal 
si noe om elevens motivasjon for å ta et enkeltemne ved Universitetet i Stavanger. 
 
Søknaden realitetsbehandles ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet før endelig opptak kan 
innvilges. 
 
4. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr følgende emner: 
MAT100 Matematiske metoder 1 (semester 1 - høst) 
KJE100 Miljøkjemi og HMS (semester 1 - høst) 
BIO100 Cellebiologi (semester 1 - høst) 
MAT200 Matematiske metoder 2 (semester 2 - vår) 
STA100 Sannsynlighetsregning med statistikk (semester 2 - vår) 
FYS110 Astronomi (semester 3 – høst) 
Ved enkelte særskilte tilfeller kan dekan gi tilgang til andre emner enn de listet over. 
 
Det stilles følgende kvalifikasjonskrav: 
Det kreves over karakteren 5 i snitt i matematikk R1 og R2 for opptak til matematiske emner. Videre 
krever MAT200 at MAT100 er bestått med minimum karakteren C. 
Det kreves over karakteren 5 i snitt i matematikk R1 og R2 for opptak til Sannsynlighetsregning med 
statistikk. Videre krever STA100 at MAT100 er bestått med minimum karakteren C. 
Det kreves karakteren 5 i Kjemi 1 og eventuelt i Kjemi 2 for opptak til Miljøkjemi og HMS. 
Det kreves karakteren 5 i biologi BIO1 for opptak til Cellebiologi. Elever som også har eksamen i BIO2 
må ha over karakteren 5 i snitt fra BIO1 og BIO2. 
Det kreves karakteren 6 i Fysikk FYS1 for opptak til Astronomi. 
 
5. Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige plasser, rangeres søkerne på bakgrunn av 
karakterene fra emnene i de aktuelle kvalifikasjonskravene. 
 
6. Elever som fullfører og består emner får karakterutskrift uten studiepoeng. Etter at elevene har 
oppfylt opptakskravene til høyere utdanning, jf. Lov om universiteter og høyskoler § 3-6, kan de ta 
kontakt med Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet for å få ordinær karakterutskrift med 
studiepoeng, og emnene kan senere inngå i en grad. 
 



7. Hver elev betaler semesteravgift på lik linje med ordinære studenter. 
 
8. Reglementet trer i kraft fra vedtatt dato. 


