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ENDRING I FAKULTETETS UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER – 

OPPTAKSKRAV TIL MASTERPROGRAM 

 

Fakultetets studieseksjon foreslår å stryke en unntaksregel fra fakultetets utfyllende regler. 

Unntaksregelen gjelder ved opptak til masterprogram: 

 

§ 3 (6) Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng for 

en fullført bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program for 

en bachelorgrad ved UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter 

oppstart av masterstudiet. 
 

 

BAKGRUNN: 

 

Unntaksregelen i fakultetets utfyllende regler, 6. avsnitt, ble vedtatt i 2003 (se vedlegg) og er 

ment for å imøtekomme studenter som er kommet litt skjevt ut med å oppfylle kravene i 

utdanningsplanen innen normert tid, for eksempel på grunn av et utvekslingsopphold. Regelen 

skal kunne anvendes spesielt for studenter som ellers fyller alle opptakskrav og som viser god 

progresjon i bachelorstudiet. Unntaksregelen gjelder kun studenter på et bachelorprogram på 

UiB, fordi det kun er for egne studenter vi kan vurdere om det er realistisk å ta de manglende 

10 studiepoeng i løpet av det første året på masterstudiet i tillegg til masteremnene.  

 

Erfaringen viser imidlertid at mange av studentene som får opptak på dette grunnlaget, sliter 

med å komme i mål med bachelorgraden, mens de allerede er masterstudenter. Samtidig krever 

det mye administrativ oppfølging og ressurser for å passe på at studenten avslutter 

bachelorgraden, eller for å avslutte masterstudieretten dersom studenten ikke blir ferdig med 

bachelorgraden. 

 

Studenter som ønsker å søke om masteropptak, men som kun mangler ett emne eller én 

eksamen (10 studiepoeng) for en avsluttet bachelorgrad, har gode muligheter innenfor vårt 

reglement til å gjøre seg ferdig uten å miste mer tid. Studentene kan ta emner på masternivå 

parallelt med det manglende bacheloremnet og får innpasset eventuelle masteremner etter 

opptak til master, med en eventuell avkortning av masterstudiet. Mellom avsluttet bachelorgrad 

og masteropptak kan studenten ta masteremner på poststudierett. 

 

Det skal derfor ikke være nødvendig å opprettholde denne unntaksregelen. Å stryke 

unntaksregelen er en realitetsendring, men den er i samsvar med forskrift og praksis ved andre 

fakulteter og institusjoner. Uten unntaksregelen vil informasjon til søkere være klarere, fordi vi 

ikke trenger å gjøre forskjell mellom interne og eksterne søkere. Administrasjon og behandling 

av interne og eksterne søkere vil være enklere og mer rettferdig.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtok at følgende regel som gjelder ved opptak til masterprogram strykes fra 

fakultetets utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.: 

 

§ 3 (6) Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng for en 

fullført bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program for en 

bachelorgrad ved UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter oppstart av 

masterstudiet. 

 

Regelendringen gjelder f.o.m. masteropptak til høstsemesteret 2016. 

 

 

Bergen 22. februar 2016  

MN/INSO 
 

 

 

 

VEDLEGG: FORSKRIFT OG REGLER 

 

I forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen står det om 

opptak til masterprogram: 

 

§ 4.1.1 Om opptak og opptaksbehandling til masterprogram 

 

(2) De alminnelige opptakskravene for masterprogram er: 

• bachelorgrad eller tilsvarende (herunder cand.mag.-grad) 

• en fagenhet og en spesialisering på til sammen minst 80 studiepoeng 

• andre faglige krav som måtte være fastsatt i studieplanen for det aktuelle masterstudiet, 

så som krav om selvstendig arbeid i bachelorgraden eller annet opptaksgrunnlag 

 

I de utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet står det 

om opptakskrav til masterprogram: 

 

§ 3. Opptak til masterstudiet  

 

(4. avsnitt) For å bli tatt opp til et masterstudium må studenten ha oppnådd bachelorgrad 

eller tilsvarende avsluttet grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang. En faglig 

fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang må inngå i graden eller i 

utdanningsløpet. 

 

(6. avsnitt) Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng 

for en fullført bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program 

for en bachelorgrad ved UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter 

oppstart av masterstudiet. 
 
 

 


