
Vitnemål og oppnådd grad 

FØR studenten leverer masteroppgaven – sjekk at ekstern utdanning er forevist i original. Dette kan 

du sjekke i høyre hjørne i Student samlebilde, «Eksterne sp(godkj)».  

Tildeling av grad 

Det er ikke krav om studierett på et spesifikt program for å få tildelt en grad derfra, så lenge kravene 

er oppfylt. 

For å få utstedt vitnemål fra Universitetet i Bergen er det et vilkår at minst 60 studiepoeng av 

emnene som inngår i graden er avlagt ved UiB.  

Grad 2 

Studenter som allerede har fullført en bachelorgrad kan få tildelt en bachelorgrad nr 2 (2 vitnemål). 

Et vilkår er at minst 90 studiepoeng i den nye graden ikke inngår i den tidligere graden. Det er ikke et 

krav at de nye studiepoengene er spesialiseringsemner, men studenten må selvsagt fylle kravene. 

Eksempel: En student har avlagt 180 sp og oppfyller spesialiseringen for både bachelorprogrammet i 

molekylærbiologi og bachelorprogrammet i kjemi. Studenten tar ut bachelorvitnemål i mol.bio. Studenten kan 

så avlegge 90 studiepoeng til i vilkårlige emner, og få tildelt et bachelorvitnemål i kjemi, ettersom kravene 

allerede er oppfylt. 

Det er også mulig for studenter som fyller kravene til to bachelorprogram ved MN-fak å få en setning 

i vitnemålet om at de fyller også fyller kravene til spesialisering på bachelorprogram X. Det er da ikke 

krav til mer enn 180 sp. 

For studenter som ønsker en mastergrad nr 2 kreves 60 nye studiepoeng, blant disse en ny 

mastergradsoppgave.  

Antall studiepoeng i vitnemålet 

Bachelorgraden skal inneholde minimum 180 studiepoeng, og ikke mer enn det. Dersom studenten 

har fullført flere studiepoeng enn dette føres disse emnene kun opp i karakterutskriften. 

Mastergraden skal inneholde (minimum) 120 studiepoeng. 

Språk og dokumenter 

Vitnemål utstedes på bokmål/nynorsk. Vitnemål på engelsk utstedes kun for studieprogrammer som 

er engelskspråklige, f.eks. Joint degree.  

Diploma Supplement er på engelsk og gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av 

høyere norsk utdanningssystem. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for 

å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig 

godkjenning av kvalifikasjonen. Vitnemålstillegget er utformet for å gi en utfyllende beskrivelse av 



studiene med art, nivå, kontekst, innhold og status. Kilde: http://www.uib.no/utdanning/om-aa-

studere/diploma-supplement  

På karakterutskriften kommer alle emner studenten har tatt ved UiB med. Det er alltid beste karakter 

som teller, og stryk vises ikke på karakterutskriften. Emnene er i karakterutskriften sortert på fag. 

På vitnemålets side 3 er emnene som inngår i graden oppført, sortert på spesialisering, frie emner 

osv. Dersom studenten har ekstern utdanning med i graden sin vises dette på vitnemålets side 3, 

men ikke på karakterutskriften fra UiB. Studenten må alltid legge ved en karakterutskrift fra den 

eksterne institusjonen. Ekstern utdanning står oppført med «Innpass», og ikke karakter i vitnemålet. 

Utforming av vitnemål, Diploma supplement og karakterutskrift: (det er for tiden 

ute en høringssak om endring av malen for vitnemål, så endringer kan forekomme) 

Forside vitnemål:  

Bachelor i naturvitenskap 

Studieprogram: Kjemi 

(Evt Spesialisering:….. ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Master i informatikk 

Programutvikling 

 

Engelske titler: 

Bachelor of Science  

Master of Science in Informatics 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vitnemålet har et rødt segl på forsiden.  

Diploma supplement (DS) og karakterutskrift skrives ut på ark med UiB-uglen på.  

Hvilke emner inngår i en grad? 

Slå opp studenten i Oppnådd kvalifikasjon protokoll (Kvalifikasjon – Bilder – Oppnådd kvalifikasjon 

protokoll). NB! For cand.mag og cand.scient-grader er emnene ikke angitt i FS. 



 

 

Automatisk utskrift av bachelorvitnemål 

Vår 2011 valgte vi å sende brev kun til studenter som ifølge vurderingsmeldingene kunne få til 

sammen akkurat 180 sp, dette fordi vi ikke kan velge for studenten hvilke av de frie emnene som skal 

inngå i vitnemålet. Intensjonen er å (etter hvert) sende brev til alle studenter. Forutsetningen for å få 

dette til er at utdanningsplanene vedlikeholdes og at det er mulig å «låse» en utdanningsplan som er 

ryddet. 
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Dersom det står en dato i feltet 

«Utskrevet» har studenten fått 

vitnemålet, og emnene er låst. Dersom 

det ikke er en dato der er graden kun 

rapportert, og de frie emnene kan 

erstattes av andre. Under fanene «Emne» 

og «Ekst resultat» viser emnene som er 

med i vitnemålet. (Dersom noen emner 

står oppført med blankt eller «I tillegg til 

graden» er de ikke bundet til graden.) 


