
Utfyllende regler for opptak til mastergradsstudier ved Det 
teknisknaturvitenskapelige fakultet 

 
Fastsatt av Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger med hjemmel i Forskrift om opptak til 
studier og emner ved Universitetet i Stavanger §1-5. 

 
§ 1 Virkeområde 
 
Disse utfyllende regler gjelder for opptak til mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang 
ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, og er et supplement 
til Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger.  
 
§ 2 Oppnevning av opptakskomite 
 
Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet s k a l  oppnevne en opptakskomite per 
masterprogram hver vår. Komiteen bør bestå av en studentrepresentant og minst en faglig 
fast ansatt som har tilknytning til studiet. Opptakskomiteen skal vurdere søknader på 
bakgrunn av særskilt vurdering og realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og 
andre forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende.  
 
§ 3 Betinget opptak  
 
a) Som unntak fra §3-1 i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i 

Stavanger, kan søkere som fullfører graden og som avlegger eksamen i emner som er med 
på å fylle fagkrav i løpet av vårsemesteret, få betinget opptak dersom de oppnår full 
studieprogresjon (150 studiepoeng) til og med 5.semester.  
 
Gradsvitnemål eller bekreftelse på fullført grad må dokumenteres innen 1.juli for at 
betingelsen skal oppfylles. Søkere som gjenstår med mer enn 30 studiepoeng vil ikke 
kvalifisere til betinget opptak. 
 

b) Dersom det er for få søkere til å fylle studieplassene, kan søkere som mangler inntil 10 
studiepoeng i tekniske spesialemner gis betinget opptak. Søkerne må oppfylle C-kravet på 
gjennomførte eksamener. Manglende eksamener må være avlagt innen 1 år, ellers vil 
studenten miste studieretten. Slik betinget opptak gis ikke til studenter bosatt i utlandet med 
utenlandsk utdanningsbakgrunn. Det gis tilbud om betinget opptak før søkere med lavere 
snitt vurderes for opptak. 

  



§ 4 Opptakskrav  
 

§ 4.1 Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning 
 

1) Generelt opptakskrav for master i teknologi er: Bachelor i ingeniørfag i henhold 
til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende.  

2) Det stilles krav om 30 studiepoeng med matematikk og statistikk. For søkere 
med utenlandsk utdanning er kravet dekket med tilsvarende 30 studiepoeng 
innen Matematikk/Statistikk/Kalkulus.  

 
 
3) Generelt opptakskrav for master i realfag er:  

Bachelor i realfag innen relevant fagområde, eller tilsvarende. 
4) Generelt opptakskrav for master i samfunnssikkerhet:  

Bachelor i ingeniørfag, samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende.  
Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller 
kravene til mål, innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen:  

- Samfunnsfag 
- Helse- og sosialfag  
- Økonomi/administrasjon  
- Hotell- og reiseliv  
- Politiutdanning  
- Lærerutdanning  
- Journalistikk  
- Historiefag  
 

5) Generelt opptakskrav for master i Risk Analysis and Governance: 
Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, naturvitenskaplige fag, ingeniørfag, 
matematikk eller statistikk.  

6) Generelt opptakskrav for master i byplanlegging:  
Bachelor på minst 180 stp innen planlegging området eller byggingeniør med 
en spesialisering på minimum 40 ECTS i fysisk planlegging, by- og 
områdeplanlegging.  
 
Byggingeniør, arkitektur eller landskapsarkitektur, landskapsingeniør, teknisk 
planlegging eller tilsvarende.  
 

 
 

§ 4.2 Nedre karaktergrense 
 
Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på C. Kravet er oppfylt dersom vektet 
gjennomsnittskarakter - beregnet i henhold til disse utfyllende reglers § 6 og § 7 - tilsvarer 
karakteren C eller bedre.  
 

 



§ 4.3 Faglige minstekrav/faglige fordypninger 
 
Søker må oppfylle faglige minstekrav som angitt i studieplanen for det aktuelle 
mastergradsstudiet for gjeldende opptaksår. Dekan har fullmakt til å godkjenne faglige 
minstekrav i studieplanene.  
 

§ 4.4 Språkkrav 
 
Ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har alle masterprogrammene internasjonalt opptak, 
med unntak av: 
 

• Master i Teknologi, Applied Data Science (Undervisningsspråk er engelsk) 
• Master i Teknologi, Robotteknologi og signalbehandling 
• Master i Teknologi, Industriell økonomi 
• Master i Samfunnssikkerhet  

 
For øvrige masterprogrammer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet samt master i 
Teknologi, Applied Data Science, er det ikke krav om norskkunnskaper for opptak. Det kreves 
engelske språkkunnskaper i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSU-listen, i 
samsvar med Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, §3-2.  
 

 
§ 5 Krav til norsk for utenlandske søkere til norske program 

 
Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til 
norskkunnskaper iht. Forskrift om opptak til høyere utdanning. Kravene til norskkunnskaper 
gjelder ikke for søkere som skal tas opp til fremmedspråklige utdanningsprogram, og studenter 
som deltar i internasjonale utvekslingsprogram jf. Forskrift om opptak til høyere utdanning  
§ 2-2 pkt (5).  
 

§ 6 Rangering av søkere med norsk utdanningsbakgrunn 
 
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, rangeres kvalifiserte 
søkere på bakgrunn av § 3-3 i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i 
Stavanger.  
 
Ved utregning av karaktersnitt vil det benyttes vektet snitt. 
For master i teknologi vil i tillegg karakter i matematikk og statistikk, 30 stp (normalt 
Matematikk 1 og 2, Sannsynlighetsregning med statistikk vektes dobbelt ved beregning av 
karaktersnittet. 
 

 
§ 7 Rangering av søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn 



 
Søkere vil vurderes og rangeres i henhold til § 3-4 Forskrift om opptak til studier og emner ved 
Universitetet i Stavanger. 
 
Søkere med eksamensresultater i opptaksgrunnlaget tilsvarende Second Class Lower Division 
eller lavere, er ikke kvalifisert for opptak. 
 
§ 8 Ikrafttreden 
 
Reglene trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2020/2021. 
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