
 
 Utfyllende regler for opptak til master i jordmorfag  
 
Utfyllende regler for opptak til masterstudium i spesialsykepleie 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 Opptakskomite 
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet nedsetter en opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst 
en faglig tilsatt med tilknytning til studiet, og minst en administrativt tilsatt, og bør også bestå av 
studentrepresentanter.  
 
§2 Opptakskrav 
 
Master i jordmorfag er et profesjonsbasert 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 jordmorfag, 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 3-årig sykepleierutdanning på høgskole/universitetsnivå. 

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. UiS setter karakterkrav tilsvarende C i snittkarakter for opptak til master i jordmorfag. 
 
§3 Språkkrav 
Det kreves engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSU-
listen.  
 
Følgende unntaksregel fra GSU-listen vil ikke være gjeldende:  
 

• Fullført en engelskspråklig mastergrad  
 
§4 Kvoter 

1. Inntil 50 % av studieplassene prioriteres søkere med dokumentert arbeidssted i Rogaland på 
søknadstidspunktet, under forutsetning av at de innfrir minstekravene.  
Inntil 10% av disse plassene kan reserveres autoriserte sykepleiere med dokumentert 
arbeidssted på barsel KK ved SUS.  

 
§5 Poengberegning 
Følgende omregningsskala benyttes for søkere med karakterskala:  
 
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  
 
 
§6 Tilleggspoeng 
Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år i fulltids stilling eller tilsvarende for praksis som godkjent sykepleier 
utover minstekravet for praksis (inntil 0,2 tilleggspoeng).  
Det gis 0,1 tilleggspoeng for de som ved søknadstidspunkt er ansatt i fast stillingsprosent ved 
eksempel barsel eller gynekologisk avdeling ved kvinneklinikk. Totalt gis det 0,3 tilleggspoeng for 
arbeid.  
 
§7 Ikrafttreden 
Utfyllende regler trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2023/2024. 


