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Sak 15/11 - Studiestyremøte 14. september 2011

Notat til Studiestyret
DET INTERNASJONALE MASTEROPPTAK – KVOTE OG INTGRAD
1. oktober åpner det elektroniske søknadsskjema for internasjonale søkere til
mastergradsstudier, både for søkere til kvoteordning (KVOTE) og selvfinansierte søkere
(INTGRAD) med opptak for høsten 2012. I den forbindelse har Studieadministrativ avdeling
satt i gang et arbeid med å få på plass gode engelske programbeskrivelser i Eksternweb, som
bl.a. inkluderer tydelige opptakskrav og vurderingskriterier.
På et administrativt seminar 2. september fikk studieseksjonen ved fakultetet informasjon om
fremdriftsplanen og ansvarsfordeling for opptaksarbeidet. Det ble også diskutert hvordan
programbeskrivelser kan utformes og forbedres slik at vi får godt kvalifiserte søkere, hindrer
at ikke-kvalifiserte studenter søker og dermed reduserer antallet søknader totalt.
Fakultetsadministrasjonen får ofte henvendelser fra instituttene, både fra studiekonsulenter og
masterveiledere, om problemer med internasjonale masterstudenter og hvorvidt vi er forpliktet
til å ta opp internasjonale masterstudenter og å hjelpe dem i ulike private og faglige
vanskelige situasjoner som oppstår under studiet.
I det foreliggende notatet vil vi forsøke å samle fakta og å sette opp og belyse noen spørsmål
som bør drøftes i studiestyret og på instituttene:
-

-

Ulike grupper av internasjonale masterstudenter
Søker- og opptakstall
Hvordan går det med de internasjonale studenter på MN?
Er vi forpliktet å ta opp internasjonale masterstudenter? Ønsker vi å ta dem opp?
Hvilke forpliktelser har vi utover det faglige? Må vi ha alle programmer åpne for
internasjonale søkere?
Hvordan kan vi begrense antall søknader og øke kvaliteten på søknadene?
Opptaksrammer, utlysningstekster, opptakskrav og vurderingskriterier.

Ulike grupper av internasjonale masterstudenter
Vi har ulike grupper internasjonale masterstudenter fra hele verden, med ulik faglig bakgrunn
og forskjellig finansieringsformer. Alle disse faktorer, i tillegg til personlig motivasjon for
studiet, har betydning for om studenten lykkes med masterstudiet og om studenten krever mye
støtte og ressurser underveis.
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Vi har følgene hovedgrupper av internasjonale masterstudenter:

KVOTE-studenter

Finansiering
Lånekassen

INTGRAD-studenter Stipend eller privat, må
Residing abroad
påvise/deponere minst
NOK 90 800 for å dekke
levekostnader første
studieår.
(Krav fra UDI, gjelder
ikke søkere fra EUområdet)
Joint Degree,
Stipend eller privat
ErasmusMundus

International
applicants residing
in Norway

Selv ansvarlig for
finansiering og
oppholdstillatelse. Vi
etterspør ikke noe bevis.

Merknader
Må være fra et samarbeidsuniversitet.
Karakterkrav er som regel strengere enn
for norske studenter. Antall plasser er
begrenset og instituttene konkurrerer om
plassene. Ikke alle institutter tar opp
kvotestudenter.
Fri konkurranse med et stort antall søkere.
Karakterkrav og faglige krav blir dermed
strengere enn for norske søkere.
Bare ca halvparten av dem som får tilbud,
kommer og begynner på studiet. Årsaken
kan være at de takker ja til andre tilbud,
problemer med finansiering og
oppholdstillatelse, eller andre grunner.
Opptak igjennom konsortium, INTGRAD
eller Søknadsweb.
Tilbringer bare deler av masterstudiet ved
MN-UiB.
Blir henvist til ordinært opptak med
Søknadsweb. Konkurrerer med norske
søkere.
Undergrupper:
- Alle INTGRAD-søkere med norsk
adresse, dvs som er midlertidig i Norge
(fex au-pair) eller oppgir adresse til
slektninger i Norge.
- Utvekslingsstudenter (lavere grad) som
ønsker å ta master her.
- Nye landsmenn: innvandrere,
flyktninger, medreisende ektefeller av
ansatte
- Etter ønske/forespørsel fra instituttene
kan vi ta med internasjonale søkere
som kom for sent for INTGRAD-fristen

Søker- og opptakstall
For KVOTE- og INTGRAD-opptaket kan vi finne søker- og opptakstall i FS (Felles
Studentsystem). For den siste gruppen (Applicants residing in Norway) er det vanskelig å ta ut
tall i FS, fordi gruppen blander seg med norske studenter (samme opptak og studierettstatus),
med både intern og ekstern bachelorutdanning. Skal man finne antall studenter med ulik
bakgrunn, må det gjøres manuelt.
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Tall for 2011
For hele UiB
KVOTE
INTGRAD
Sum

MN-fakultet
2011
2010
2009
2008

Nettsøknad
1250
1550
2800
KVOTE
Søkere
Møtt
174
10
184
7
129
8
238
5

Sendt
dokumentasjon
758
777
1535

Tilbud

Møtt

54
84
138

50
42
92

INTGRAD
Søkere
Møtt
408
18
612
8
582
17
375
12

KVOTE: Søkertallet har gått noe ned etter at det ble innført strenge krav til tilhørighet til en
partnerinstitusjon. Kvotestudenter får sikker finansiering gjennom Lånekassen, noe som
bidrar til at de fleste søkere som får tilbud, kommer til Bergen og fullfører sitt masterstudium
innen fristen.
Fakultetet får tildelt et begrenset antall kvoteplasser hvert år. Instituttene lager rangeringslister
som samordnes på fakultetsnivå. Her opereres også med venteliste. For fakultetet er det viktig
å fylle opp de tildelte plassene for ikke å miste finansieringen.
INTGRAD: Søkertallene er veldig høye, og er sannsynligvis blitt høyere de siste årene fordi
det ikke kreves studiegebyr i Norge. En stor andel av søkerne er ikke kvalifisert ifht
minimumskrav (oppnådd grad, karaktersnitt, språkkrav) eller sender ikke inn tilstrekkelig med
dokumentasjon. Disse blir sortert ut administrativt. Instituttene får oversendt alle søknader
som svarer til minimumskravene, samt en fullstendig liste over alle søkere.
De siste årene har MN-instituttene sendt mellom 30 og 45 tilbud til INTGRAD-søkere. Som
regel er det kun halvparten som faktisk møter opp til studiestart. Grunnen til det kan ligge hos
studenten (har ombestemt seg, har problemer med finansieringen, osv) eller det kan oppstå
andre problemer (UiB får ikke verifisert utdanningen, UDI gir ikke visa, osv).

Hvordan går det med de internasjonale studenter på MN? (se vedlegg 1)
KVOTE: De fleste søkere som får tilbud, kommer til Bergen og fullfører sitt masterstudium
innen fristen.
INTGRAD: I de fire studieår 2005/06 til 2008/09 har 33 av 42 studenter fullført graden sin
(78 %), 7 (17 %) har sluttet og 2 (5 %) er ikke ferdig pga deltid og permisjon.
Det er vanskelig å se noen generelle trekk ved INTGRAD-studentene. Studentene kommer fra
hele verden og de fleste gjør det bra eller veldig bra i masterstudiet, mens enkelte sliter både
faglig og sosialt.

Er vi forpliktet å ta opp internasjonale masterstudenter? Ønsker vi å ta dem opp?
Hvilke forpliktelser har vi utover det faglige? Må vi ha alle programmer åpne for
internasjonale søkere?
Internasjonalisering av studier er en uttalt strategi av universitetet. Fakultetet med instituttene
gjør en stor innsats på dette feltet og kan vise til gode resultater når det gjelder utveksling inn
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og ut, antall internasjonale gradsstudenter og phd-studenter, og internasjonalt
forskningssamarbeid.
Instituttene er ikke forpliktet til å ta opp internasjonale studenter, men det blir sett på som en
naturlig del av vår virksomhet. Som regel er også erfaringene med blandete studentgrupper
veldig positive og et internasjonalt miljø oppleves som berikende, både i lærings- og
forskningssituasjonen.
Når det gjelder de selvfinansierte internasjonale studentene så hender det at noen har tatt
sjanser og får problemer med finansieringen underveis, eller rett og slett har satset på å få seg
en eller annen inntekstkilde etter ankomst. De selvfinansierte studentene har fått veldig god
informasjon om levekostnader i Norge i forkant av studieoppholdet, og de er klar over at de
selv er ansvarlig for finansiering av masterstudiet. Instituttene og veilederne er derfor på
ingen måte forpliktet til å hjelpe disse studentene.
Det er opp til instituttene å bestemme hvilke masterprogrammer eller studieretninger som skal
ta opp internasjonale søkere i det aktuelle året. Vi vil ikke lyse ut studier som vi ikke ønsker å
ta studenter opp til. Et program kan være åpen kun for kvotesøkere, kun for selvfinansierte
søkere eller for begge type søkere. Det kan være både faglige, forskningspolitiske og
ressursmessige argumenter som ligger til grunn for å åpne eller lukke et program for
internasjonalt masteropptak. Det kan også være hensiktsmessig å lukke et program ett år og
åpne det neste året.

Hvordan kan vi begrense antall søknader og øke kvaliteten på søknadene?
Opptaksrammer, utlysningstekster, opptakskrav og vurderingskriterier
Fastsettelse og anvendelse av administrative kriterier
Vurdering av disse kriterier behandles administrativt. Søknader som ikke oppfyller disse
minimumskravene går ikke videre til instituttene til faglig vurdering:
- Opptaksgrunnlag:
o Omfang og nivå av utdanningen (vurderingen følger nasjonale retningslinjer)
o Karaktersnitt: Generelt gjelder at karaktersnittet av bachelorgraden skal være
minst Second class, upper division eller tilsvarende. I det norske
karaktersystemet vil det tilsvare en C. Enkelte opptaksprogram kan også kreve
høyere karaktersnitt.
- Dokumentasjon: Dokumentasjon av utdanningen og Engelsk-test må være fullstendig
innen fristen for ettersending for at søknaden behandles videre. Studieadministrativ
avdeling gjennomfører kvalitetssikring (verifisering av utdanning) for alle søkere som får
et tilbud om opptak.
- Engelskkunnskaper: Her kan det nevnes at UiB har bestemt å øke språkkravene i Engelsk
fra i år, dvs det vil kreves høyere karakterer på Engelsk-testene.
- Finansiering: UDI krever at søkerne utenfor EU-området kan stille med kr 90 800 for ett
studieår for å få studentvisum.
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Generelle kriterier
I tillegg til standardkravene kan man formulere et sett med generelle opptakskrav som vil gi
søkerene et bedre inntrykk av hva vi er ut etter. Vi har fått et sett med vurderingskriteria som
brukes ved opptak til Master in Gender og Development. Det er et godt eksempel på hvordan
man kan formulere generelle krav, og instituttene bør vurdere å formulere slike generelle krav
ved utlysning av egne masterprogram.
The selection of students for admission to the Master Programme in Gender and
Development is based on the following criteria:
• Depth and relevance of educational training
• Extent and relevance of work experience
• A good command of English
• Connection to cooperating institutions of UiB (required for applicants for the
Quota Scheme)
• 2nd class upper division or the equivalent as academic result
• Academic degree not older than two years (exceptions can be made if the
applicant has relevant work experience)
• The applicant’s prospects for having a productive career in Gender and
Development
• Consideration to ensure diversity in the pool of students admitted to the
programme.
Fastsettelse og anvendelse av faglige kriterier
Faglig opptaksgrunnlag til studieprogram defineres av institutt/programstyret. Det er opp til
en faglig vurdering om en søker fyller de faglige opptakskravene. Fagmiljøet/programstyret
kan stille høyere kvalitetskrav (karaktersnitt) til utenlandske søkere enn til norske søkere.
Både faglige krav og karakterkrav skal komme klart frem i programbeskrivelsen når
programmet lyses ut for internasjonal masteropptak. Dette reduserer antall søknader, forenkler
saksbehandlingen og reduserer antall klagesaker.
De faglige opptakskravene bør formuleres så presist som mulig:
• Hvilke bachelorgrader er opptakskrav?
• Hvilke tilleggsfag kreves og i hvilket omfang?
F.eks.: Your bachelor’s degree must include courses equalling 20 ECTS of
mathematics and 60 ECTS (1 academic year) of informatics.
Når kriteriene er identifisert og definert på en klar måte, vil det være lettere for søkerne å
vurdere selv om de er kvalifisert til programmet. Det vil også gjøre det lettere å sortere ut
ukvalifiserte søkere på et tidlig tidspunkt, og vi kan gi gode begrunnelser for avslag.
Opptaksrammer
For å gi søkerne et realistisk inntrykk av opptakssjanser bør vi i programbeskrivelsen opplyse
om et cirka antall studieplasser som er satt av til internasjonale søkere. Dette gjelder spesielt
gruppen av selvfinansierte søkere, siden antall kvoteplasser er regulert og begrenset.
Studieadministrativ avdeling har foreslått to muligheter for å gi søkerne informasjon om
opptaksrammer:
- Antall studieplasser som er satt av for internasjonale søkere (f.ex. within 5)
- Antall søkere og antall internasjonale studenter tatt opp ved forrige opptak
Det er en fordel at instituttene bestemmer opptaksrammen for internasjonale søkere for det
enkelte masterprogram. Merk at det ikke er et tall som skal styre oss i opptaksarbeidet, men
som skal vise søkerne hvilken størrelsesorden det er snakk om.
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