
Utfyllende regler for opptak til enkeltemner ved Universitetet i Stavanger 
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 
Disse utfyllende regler gjelder for opptak til enkeltemner ved Universitetet i Stavanger, og er et 
supplement til Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger.  

§ 2 Generelt om opptak til enkeltemner  

A. Det kan søkes om enkeltemneopptak til alle emnene som er lagt ut som åpent. Det tas 
imidlertid forbehold om unntak på emner som har begrenset kapasitet på grunn av bruk av 
laboratorium og veiledning. Det kan her være snakk om begrenset opptak eller ikke opptak 
overhodet, fordi disse emnene i utgangspunktet er forbeholdt studenter tatt opp på 
studieprogram. 

B. Det kan kun søkes opptak til emner hvor det både undervises og avholdes eksamen i det 
aktuelle semesteret. Emner som går over to semester må det søkes opptak til i det semester 
undervisningen starter. Det er ikke opptak til slike emner i undervisningssemester 2. 

C. Dersom andre krav skal være oppfylt må dette være spesifisert i emnebeskrivelsen 
(eksempelvis forkunnskapskrav, spesielle opptakskrav). 

§ 3 Opptakskrav  

A. Opptakskravet til emnene er det samme som opptakskravet til studieprogrammet emnet 
inngår i.  

B. Dersom et emne inngår i flere studieprogram som har forskjellig opptaksreglement, vil 
opptaksreglementet som har det laveste kravet gjelde for emnet. 

C. Eventuelle faglige tilleggskrav skal fremkomme i emnebeskrivelsen emnet inngår i. 

D. Krav om at søkeren må innfri opptakskravet til det eller de studieprogrammene som det 
omsøkte emnet inngår i, kan fravikes dersom dette fremgår av emnebeskrivelsene. 

§ 3.1 Språkkrav 

A. Når enkeltemnet inngår i et engelskspråklig program er det samme krav om bestått engelsk 
test som det er til de internasjonale masterprogrammene.  

B. Når enkeltemnet inngår i kun norskspråklige programmer gjelder samme norskkrav og 
engelskkrav iht. Forskrift om opptak til høyere utdanning.   

§ 4 Dokumentasjonskrav for søknad om opptak til enkeltemner 

A. Søker er selv ansvarlig for å dokumentere tidligere utdannelse og at alle krav som er 
beskrevet i opptaksreglene er oppfylt. 

B. Høyere utdanning må dokumenteres med vitnemål vedlagt karakterutskrift som viser både 
antall år, karakterer og vekting.  



C. Utenlandske vitnemål må i tillegg vedlegges en beskrivelse av karaktersystem og 
vektingssystem. Dette kan være en utskrift fra internett (på engelsk), men da med tydelig 
henvisning til hvor informasjonen kan bli verifisert. 

D. Utenlandsk dokumentasjon må i tillegg vedlegges en godkjent oversettelse til engelsk. 
E. Alle dokumenter skal lastes opp på SøknadsWeb innen søknadsfristen. Originaldokumenter 

kan bli etterspurt. Dokument som blir sendt inn, eller lastet opp på SøknadsWeb etter 
søknadsfristen vil ikke bli tatt med i vurderingen. 

§ 5 Rangering 

A. For åpne emner vil alle kvalifiserte søkere få tilbudt. 
B. For emner med plassbegrensing vil søkerne rangeres etter søknadstidspunkt dersom ikke 

annet er vedtatt.  
C. Søkere med realkompetanse vurderes og rangeres individuelt av en opptakskomité.  

§ 6 Ikrafttreden 

Reglene trer i kraft f.o.m. opptak til enkeltemner høsten 2019. 
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