Retningslinjer for behandling av søknader om overgang
§ 1 Virkeområde
Studenter som har aktiv studierett ved et studieprogram ved Universitetet i Sørøst-Norge som ønsker
å søke overgang til et annet tilsvarende studieprogram ved det samme fakultet (interne søkere)
Studenter som har aktiv studierett ved et studieprogram ved en annen institusjon og som ønsker
overgang til et tilsvarende studieprogram ved Universitet i Sørøst-Norge (eksterne søkere).Det kan
ikke søkes ekstern overgang til 1.studieår
Det kan ikke søkes intern overgang til 1.studieår til studieprogram med konkurranse
-

Unntak: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag kan innvilge overgang for
studenter fra tressemester til realfagskurs i første studieår så fremt det er kapasitet på
realfagskurset.

§ 2 Søknadsfrist
Søknadsfristen for ekstern og intern overgang er 1.mars.
§ 3 Opptakskrav
1. Søker må være kvalifisert for opptak til det studieprogram en søker overgang til (jf. Forskrift
om opptak til høgre utdanning), samt etter studieplan for det studieprogrammet en søker
opptak til
2. Fakultetene kan sette karakterkrav C eller bedre for overgang til et studieprogram.
3. Eksterne søkere som er tatt opp på bakgrunn av unntakene fra generell studiekompetanse i
Forskrift om opptak til høgre utdanning § 3-1 til 3-9 kan ikke søke overgang.

§ 4 Rangeringsregler
Dersom det er flere søkere enn ledige plasser, vil søkerne konkurrere seg imellom med karakterene
som er grunnlaget for å bli kvalifisert, jf. § 3, 1. ledd.
Karakterene i alle emnene som dekker grunnlag for å bli kvalifisert skal være med i beregning av
karaktergjennomsnitt.
For emner med norske bokstavkarakter skal følgende tallverdier benyttes: A = 50, B = 40, C = 30, D =
20 E = 10. Resultatene vektes etter emnenes omfang i studiepoeng.

§5 Timeplan- og eksamenskollisjoner
Det kan ikke kreves spesiell tilpasning av studieplanen på grunn av manglende samsvar mellom
studieprogram ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieprogram ved Universitet i
Sørøst-Norge.
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§6 Betinget tilbud
Betinget tilbud kan gis til søkere som avslutter kvalifiserende utdanning. Søkere med betinget tilbud
må dokumentere opptakskravene innen nærmere angitt frist.

§ 7 Betinget overgang
Det gis ikke betinget overgang. Søker skal være kvalifisert etter § 3 før studiestart.
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