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Innføring av forsøksordning med spesielle opptakskrav til studier 
Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 18.06.2014 (2013/9839-8), der 
departementet orienterer om at de er vil vurdere forsøksordninger med innføring av spesielle 
opptakskrav til flere studier etter søknad fra lærestedene.  
 
Brevet ble distribuert til fakultetene da det ble mottatt. Ordningen dreier seg i første rekke om 
enten å innføre, eller å skjerpe opptakskrav til studier. Dersom det er spørsmål til ordningen, 
kan opptaksansvarlig Hans Eivind Dalsbø kontaktes.  
 
Ved UiB har vi p.t. følgende sett med spesielle opptakskrav i bruk i forbindelse med NOM-
opptaket:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke åpnet for å lempe på allerede eksisterende krav, eller å gå bort fra kravet om 
generell studiekompetanse. Ordningen åpner imidlertid for å søke om forsøksordninger som 
innebærer opptaksprøver eller tilsvarende vurderinger, for studier som ønsker dette.  
 
Departementets brev fastslår at eventuelle søknader må være styrebehandlet. Ved UiB vil 
det være tilstrekkelig at fakultetsstyrene behandler saken. Vi ber da om at vedtaket 
inneholder følgende passus: 
 
Fakultetsstyret tilrår universitetsledelsen å foreslå forsøksordningen overfor Kunnskapsdepartementet.  
 

Studieadministrativ avdeling samordner søknadene for oversending til 
Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. oktober. For å rekke denne samordningen, ber vi 
om at innspillene er oss i hende senest fredag 10. oktober. 
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GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav.  
LÆREAL Generell studiekompetanse og minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og 

muntlig) og minst 35 skolepoeng. I tillegg må de dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten 
(R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2). 

LÆRER Generell studiekompetanse og minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, 
gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. MERK: karakterkravet gjelder ikke 
om du har matematikk på høyere nivå  

MATRS Generell studiekompetanse og matematikk R1/(S1+S2)  
MEROD Generell studiekompetanse og matematikk R1/(S1+S2) og FYS1 og KJE(1+2)  
MUSUIB Generell studiekompetanse og opptaksprøve  
REALFA Generell studiekompetanse og: matematikk R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) 

eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).  


