
 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til masterutdanning 

ved Universitetet i Sørøst-Norge  

Hjemmel: forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge § 5(4) og 6(6), jf. forskrift om opptak 

til mastergrad § 3 siste ledd og § 5 siste ledd. Godkjent av viserektor for utdanning og 

studiekvalitet 18.1.2019. 
 

1. Virkeområde 

 
Retningslinjene gjelder for opptak til masterutdanninger og tilhørende masteremner ved 

Universitetet i Sørøst-Norge.  

 

 

2. Generelle bestemmelser 

 
Realkompetanse omfatter all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller 

uformell læring. Realkompetanse er kunnskaper en søker har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt 

arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte   

 
Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke er kvalifisert etter de ordinære 

opptaksreglene, kan be om vurdering på grunnlag av realkompetanse til spesifisert studieprogram. 

 

 

3. Minstekrav for opptak 

Krav til grunnutdanning for opptak til masterprogram fremgår av Forskrift om opptak til Universitetet 

i Sørøst-Norge, §§ 5 og 6.  

Annen dokumentert kompetanse kan godkjennes som helt eller delvis likeverdig med de ordinære 

kravene til mastergrad, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige forutsetningene for å 

gjennomføre studiet. Dokumenterte språkferdigheter i norsk og engelsk inngår i vurderingen.  

 
 
 
 



 
 
Nødvendige faglige forutsetninger: 
 
Utdanning.  

Søker må dokumentere utdanning fra akkreditert utdanningsinstitusjon. 
 
Til mastergrad av 120 studiepoengsomfang (§-3 master): 
 

 fordypning i emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor 
fagområdet for mastergraden, eller 

 

 integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor 
fagområdet for mastergraden. 

 
Til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengsomfang (§ 5-master): 

 

 Søker må dokumentere minimum 80 studiepoeng fra relevant høyere utdanning 
 

Spesielle opptakskrav. Søker må dokumentere eventuelle spesielle opptakskrav fastsatt i 
studieplanen. Spesielle opptakskrav må normalt dokumenteres med bestått emne/emner fra 
akkreditert utdanningsinstitusjon.  

 
Karakterkravet C. Søker må oppfylle C-kravet på grunnlag av minstekravene til Utdanning. C-kravet 
beregnes ut fra et vektet karaktergjennomsnitt.  Relevante emner utover minstekravet kan tas med i 
beregningsgrunnlaget når det er til gunst for søker.  

 
Språkkrav.  Søker med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk og 
engelsk i samsvar med forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge, § 2 (1) Krav til norsk og § 3 
Krav til engelsk.  

 
Praksis. Søker må dokumentere minimum 5 år med relevant praksis. For erfaringsbaserte 
masterprogram kommer kravet om minimum 5 år relevant praksis i tillegg til kravet om minimum 2 
år relevant yrkespraksis1.   

Praksiskravet beregnes i forhold til 100 % stilling.  Lavere stillingsprosent eller arbeidstid 
angitt i timer omregnes til 100 % stilling. 
Relevant utdanning kan godkjennes som praksis inntil 2 år, men samme utdanning kan ikke 
benyttes både som grunnlag for utdanning og praksis. 
 

Breddevurdering og dybdevurdering Søker må på bakgrunn av en samlet og helthetlig vurdering 
dokumentere kompetanse som helt eller delvis anses faglig likeverdig med de ordinære kravene for 
opptak. Vurderingene tar utgangspunkt læringsutbytte slik de er beskrevet i Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk (NKR), nivå 6.2: Bachelor (1. syklus) https://www.nokut.no/norsk-

utdanning/nkr/beskrivelser-av-laringsutbytte-for-nivaene-i-nkr/. Så langt det er formålstjenlig inngår 

også lavere grads studieplan med tilhørende læringsutbyttebeskrivelser. 
 

 
 
 
 

                                                           
1 FOR-2005-12-01-1392, § 5 – Forskrift om krav til mastergrad  

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nkr/beskrivelser-av-laringsutbytte-for-nivaene-i-nkr/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nkr/beskrivelser-av-laringsutbytte-for-nivaene-i-nkr/


 
 

4. Rangering 
 

Søkere som oppfyller minstekravene for opptak, med de nødvendige faglige forutsetningene for 
studiet, er kvalifisert. Kvalifiserte søkere skal gis en individuell og skjønnsmessig rangering i forhold til 
søkere som er kvalifisert på bakgrunn av de ordinære opptakskravene. For å få tilbud om opptak må 
søkeren ha likeverdige ferdigheter og kunnskaper sammenlignet med søkere som får tilbud om 
opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning.   
 
I rangering inngår: 

 Utdanningens relevans med vekt på bredde og dybde, varighet (studiepoeng), karakterer og 
utdanningens nivå. 

 Spesielle opptakskrav med vekt på omfang, dybde, varighet (studiepoeng) og karakterer 

 Språkkravene i norsk og engelsk med vekt på språklig nivå og karakterer. 

 Praksisens relevans med vekt på bredde og dybde, varighet og praksisens nivå (ansvar og 
stillingsplassering).  

 Eventuell annen relevant kunnskap 
 

 

5. Dokumentasjon 
  
All utdanning, praksis og annen dokumentasjon som skal ligge til grunn for søknad om opptak må 
dokumenteres skriftlig. Praksis må dokumenteres med attest eller tjenestebevis fra arbeidsgiver, og 
må inneholde opplysninger om start- og sluttdato, stillingsprosent og 
arbeidsoppgaver/arbeidsområder. Relevant ulønnet arbeid, verv, organisasjonsarbeid kan 
godkjennes som praksis. 
 
 

6. Ikrafttredelse 
 

Retningslinjene trer i kraft fra 18.1.2019 og gjelder fra og med opptaksåret 2019. 
 


