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Dokumenter i saken: 
Informasjon om økt studiekapasitet i universitets- og høyskolesektoren som følge av krigen i Ukraina 
 

Saken gjelder: 
I brev fra Kunnskapsdepartementet av 5.april 2022 fremgår det at universiteter og høyskoler skal kunne tilby 
studiemuligheter til flyktninger fra Ukraina som kan komme til Norge i tiden fremover. Det blir i brevet 
presisert at opptak av studenter skal skje lokalt på institusjonen. Departementet vil også i løpet av kort tid 
komme tilbake med informasjon om eventuelle endringer i regelverket for opptak til høyere utdanning. Dette 
regelverket gjelder for opptak til grunnutdanninger, for det meste bachelorstudier, årsstudier og 5-årige 
integrerte masterstudier. For opptak til 2-årige masterstudier, videreutdanninger og enkeltemner, er 
regelverket vedtatt av styret ved Universitetet i Stavanger. 
 
For å sikre at flyktninger fra Ukraina kan få opptak på studier ved UiS, er det er behov for tilpasninger i 
opptaksregelverket. I første omgang vil tilpasningene gjelde for opptak til studieåret 2022/2023 og kun for 
flyktninger fra krigen i Ukraina. Det bes derfor om å åpne opp for dispensasjon i Forskrift om opptak til 
studier og emner ved Universitetet i Stavanger. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Styret ved Universitetet i Stavanger gir rektor fullmakt til i enkelte tilfeller å gi dispensasjon fra reglene 
fastsatt i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger. Dispensasjon kan gis til 
flyktninger fra krigen i Ukraina som søker opptak til enkeltemner eller til masterstudier i studieåret 
2022/2023, når dette er nødvendig og faglig forsvarlig. 

Stavanger, 20. mai 2022 
 
 
 
Følgende vedtak er fattet av rektor på fullmakt: 

Styret ved Universitetet i Stavanger gir rektor fullmakt til i enkelte tilfeller å gi dispensasjon fra reglene 
fastsatt i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger. Dispensasjon kan gis til 
flyktninger fra krigen i Ukraina som søker opptak til enkeltemner eller til masterstudier i studieåret 
2022/2023, når dette er nødvendig og faglig forsvarlig. 


