
 Rutinebeskrivelse 
 

Rutine: Masteropptak. Gjelder søkere med norsk personnummer eller bosatt i Norge. Andre søkere søker internasjonalt gradsopptak 

Arbeidsområde: Opptak 

Hyppighet: 2 ganger i året (søknadsfrist 15. april og 1. november) 

Hvem Handlinger   Referanse Frist 

MN 1 Sender liste med alle mastersøkeralternativer til instituttene og 
ber om tilbakemelding på hvilke alternativer som skal lyses ut. 
Oversikt over masterprogrammene fins i Eksternweb, men vær 
oppmerksom på evt program som nylig er opprettet eller nedlagt. 

 
http://www.uib.no 

Januar 

MN 2 Oppdatert infotekst til Søknadsweb og kvitteringstekster sendes 
til SA (FS-hjelp) 

 Medio januar /medio 
september 

MN 3 Oppdatering av infotekster på nettsiden om masteropptak  Januar 

SA 4 Søknadsweb åpner Søknadsweb 1. februar / 1. oktober 

MN 5 Søknadsfrist. Frist for omprioritering. Frist for 
dokumentopplasting for avlagte grader. Søknadsweb stenges. 

 
 

15. april / 1. november 

MN  Epost til alle søkere om videre saksgang og frist for ettersending 
av dokumentasjon for inneværende semester.  

 16. april 

MN  Føre statistikk over søkertallene. Lage orienteringssak til 
studiestyret. 

P/studie/hovedfag-master/søker- og opptakstall  

MN 6 Brev til instituttene om opptaket, inkl henvisning til FS-kokebok 
for opptak, standard svarbrev (opptak og avslag), 
søknadsskjema for hospitantplass på årsstudium (kvalifisering). 

P/studie/hovedfag-master/opptak 
 
 

Rett etter søknadsfristen 
 

Inst 7 Søkerliste hentes ut med rapporten FS101.001. For å finne 
søknadskoden for søkeralternativene FS195.001 

 Rett etter søknadsfristen 

Inst/MN 8 Søknader som kommer etter fristen registreres i FS etter ønske 
fra institutt. 

 Fortløpende 



Inst 

 

9 Opptak: Brev eller epost med tilbud om studieplass eller avslag 
sendes til søkerne. Tilbudsbrevet bør innholde informasjon om 
semesterstarten og et informasjonsmøte på programmet.  

Eksterne søkere som får avslag kan få tilbud om midlertidig 
studieplass på årsstudiet (kvalifiseringsstudierett), dersom de kun 
mangler enkelte emner ved UiB for å bli kvalifisert til opptak. 
Forutsetning er en avsluttet bachelorgrad og riktig karaktersnitt.  

Studenter som får betinget opptak pga manglende eksamens-
resultater, registreres som ”Betinget”. UiB-studenter kan senere 
bli overført til poststudierett hvis de likevel ikke oppfyller kravene. 

 
 
 
 
 
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Masteropptak  

Tilbud senest 
10.juli/10.desember 
 
Svarfrist tilbud/kvalifisering:  
20. juli/ 
31. desember 
 

MN 

 

10 Kjører opptaket i FS for alle som har takket ja, og genererer 
studierett og betalingsinformasjon. Først da kan studentene finne 
sin utdanningsplan og betalingsinformasjon på studentweb.  

 Flere ganger, men senest 
21. juli/ 4. januar 

MN 11 Registrerer søkerne til kvalifisering på årsstudiet.  Slutten av juli /4.januar 

MN/Inst 12 Klager på avslag tas imot og koordineres av fakultetet. 
Programstyret vurderer opptakssøknaden og dokumentasjonen 
på nytt og skriver svar til klageren. Dersom klagen opprettholdes, 
tar fakultetet saken videre til klagenemda. 

  

Inst 13 Informasjonsmøte på programmet  Uke 33 / 34 

Inst/MN 14 All dokumentasjon av tidligere ekstern utdanning må registreres i 
FS. Utenlandsk utdanning må godkjennes av fakultetet. Original 
dokumenter vises/leveres i Infosenteret 

 Fortløpende 

MN 

 

15 Statistikk: Siden mange av studentene som får et opptak 
ombestemmer seg, ber om utsatt studiestart, skifter studieretning 
i løpet av de første ukene, bør opptakstallene justeres. 

Korrigerte tall legges inn i statistikken. Orientering til studiestyret. 

 
 
 
 
P/studie/hovedfag-master/søker- og opptakstall 

Rett etter 
registreringsfristen 1. 
februar /  
1. september 

Utarbeidet av: KRE/INSO 
Godkjent av:  

Opprettet: 6.8.05 
Oppdatert: 26.7.17 Status: Ferdig 
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