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Vurdering av opptaksgrunnlag for praktisk pedagogisk utdanning (PPU) 
 
Viser til søknad mottatt ved MN-fakultetet og oversendt til institutt <<dd/mm/åååå>>. 
 

Orientering om opptakskrav til PPU og anbefalte emnekombinasjoner 
 

Fra opptaksreglementet (UiBs regelsamling, 4.4.2, http://www.uib.no/regelsamling/start.shtml) 
«Søkerne må ha fullført minst 180 studiepoeng høyere utdanning eller tilsvarende, og ha 
relevant fagutdanning i minst to fag som gir grunnlag for tilsetting for undervisning i allmenne 
teoretiske fag i grunnskolen (mellom- og ungdomstrinnet) og/eller i den videregående skolen. 
Det kan i visse tilfeller være mulig å bli tatt opp med ett fag. Fagutdannelsen må være 
sammensatt av relevante emner med minst 60 studiepoeng (eller tilsvarende) for hvert fag. 
Normalt må en ha et snitt på minst C i de undervisningsfagene som er opptaksgrunnlaget. 
Det er de enkelte fagmiljøene ved UiB som vurderer om utdanningen er relevant som 
opptaksgrunnlag til PPU. Avvik fra krav om C vil bli behandlet individuelt. 

 
Unntak:  
En kombinasjon av naturfaglige emner kan vere et selvstendig opptaksgrunnlag, dersom den 
består av minst 90 studiepoeng totalt i relevante naturvitenskapelige emner med minimum 15 
studiepoeng relevant utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi. Kvalifiserer 
emnesamansettningen både til opptak i et av de spesifikke naturfagene (minimum 60 
studiepoeng) og til naturfagkombinasjonen totalt, vil overlappande emne telle som 
opptaksgrunnlag for begge kategoriene. " 
http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.3.-
Opptak/Reglement-om-opptak-for-ett-aarig-praktisk-pedagogisk-utdanning-PPU-ved-
Universitetet-i-Bergen   

 
 
MN-fakultetet opererer med anbefalte emnekombinasjoner for interne studenter som sikter 
mot skolen. I vurderingen av opptaksgrunnlag til PPU ser man på om søkerens utdanning 
kan jamføres med MN-fakultetets anbefalte emnesammensetninger for 
undervisningskompetanse i den videregående skolen. 
Den anbefalte emnesammensetningen i <<faget>> er: 
<<Utdrag fra studiehåndboken om undervisningsfaget>> 
 
<<Institutt/Programstyre>> har vurdert din søknad og gjort følgende vedtak: 
Din tidligere utdanning i <fag> er tilstekkelig som opptaksgrunnlag til PPU.  
eller 
Din tidligere utdanning dekker emnene X, Y, og Z i den anbefalte emnesammensetningen i 
<<faget>> for den videregående skole. For å ha tilstrekkelig opptaksgrunnlag til PPU i <fag> 
må du ta følgende emner: K, L og M. 
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Hvis du har spørsmål til brevet, så ta gjerne kontakt med saksbehandler <<navn>> (<<e-
post>>; telefon <<nummer>>). Etter forvaltningslovens § 28 har du klagerett over 
avgjørelsen. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok brevet.  
 
Etter fullmakt 
 
x 
programstyreleder      x 

studiekonsulent
 


