
Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse og dispensasjon til grunnutdanninger ved 
Universitetet i Sørøst-Norge  
  
Fastsatt av viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge 1. januar 2023 med hjemmel i 
lov om universiteter og høyskoler § 3-6 (2) (3), og forskrift om høgare utdanning § 3-1 
Realkompetanse og § 3-2 Dispensasjon.  
 

  
1.  Virkeområde  
Retningslinjene gjelder for opptak til alle grunnutdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge.  
 

  
2 a. Generelle bestemmelser om realkompetanse   
Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på 
å få vurdert om de er kvalifisert for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse, jf. forskrift 
om opptak til høgare utdanning § 3-1.  
 

Realkompetanse er kunnskaper søkere har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, utdanning, 
organisasjonsarbeid eller på annen måte. 
  
Søkere må dokumentere minimum 5 år relevant praksis på heltid (deltid omregnes til heltid). 
Relevant utdanning kan erstatte inntil 2 års relevant praksis. Alle søkere må oppfylle språkkravene i 
norsk og engelsk. Til enkelte studier er det i tillegg til språkkravene fastsatt studiespesifikke fag- og 
praksiskrav, se punkt 3 og tabellen studiespesifikke fag- og praksiskrav.  
 

For opptak til alle studieprogram kreves bestått i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk fra 
videregående skole. For opptak til norskspråklige studieprogram må søkere med utdanning fra land 
utenfor Norden dokumentere at de oppfyller norskkravene som er angitt i forskrift om opptak til 
høgre utdanning § 2-2 (2), samt kravet til engelsk som er angitt i forskrift om opptak til høgre 
utdanning § 2-2 (7).   
 

  
2 b. Generelle bestemmelser om dispensasjon  
USN kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Vilkåret for 
dispensasjon er at søkeren kan dokumentere at det på grunn av varig sykdom, funksjonshemming 
eller lignende har vært umulig å oppfylle noen av de kravene som normalt må oppfylles for å bli 
tilkjent generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høgare utdanning § 3-2.  
 

Søknad om dispensasjon skal inneholde en sakkyndig vurdering som begrunner hvorfor du ikke har 
oppnådd generell studiekompetanse. Søkere som får godkjent en sakkyndig begrunnelse for 
dispensasjon må i tillegg oppfylle eventuelle fag- og praksiskrav for studieprogrammet det søkes 
opptak til, se punkt 3 og tabellen studiespesifikke fag- og praksiskrav.  
  
  
3.  Studiespesifikke fag- og praksiskrav  
Tabellen viser studiespesifikke fag- og praksiskrav som gjelder i tillegg til de generelle bestemmelsene 
i 2a/ 2b. Fagene refererer til fagbetegnelser og timer i Kunnskapsløftet, men kan også dekkes med 
tilsvarende fag fra tidligere ordninger i videregående opplæring eller likeverdige ferdigheter.   
 

Eventuelle endringer i tabellen for studiespesifikke fag- og praksiskrav fastsettes senest 1. februar i 
opptaksåret. Studieprogram som ikke er ført opp i tabellen har ikke spesifikke fag- og praksiskrav, og 
saksbehandles etter de generelle bestemmelsene.  



Spesielle opptakskrav jf. § 4-1 i forskrift om opptak til høgare utdanning, gjelder også for søkere på 
grunnlag av realkompetanse og dispensasjon. Kravene er innarbeidet i tabellen.   
 
Tabell: Studiespesifikke fag- og praksiskrav for vurdering av realkompetanse og dispensasjon  
 

STUDIEPROGRAM  FAG- OG PRAKSISKRAV   

Arkitektonisk lysdesign  
Matematikk 1P/2P/1PY/2PY (KL), eller 3 uketimer (R-
94)  

Barnehagelærer  
Matematikk 1P/2P/1PY/2PY (KL), eller 3 uketimer (R-
94).   
Minst 3 års barnehagepraksis (fulltid/100 %)  

Lærerutdanning (grunnskolelærer, lektor og 
faglærer)   

Realkompetanse/dispensasjon kan ikke behandles 
pga kravet om skolepoeng.  

Engelsk  140 timer engelsk  

Ingeniør   
Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1 (spesielle 
opptakskrav HING)  

Ingeniør: Tresemesterordningen (TRES)  224 timer matematikk  

IT og informasjonssystemer/ledelse  224 timer matematikk  

Jus  
Matematikk 1P/2P/1PY/2PY (KL), eller 3 uketimer (R-
94)  

Marinteknisk drift  224 timer matematikk  

Natur- og miljøfag  140 timer naturfag  

Nautikk  224 timer matematikk  

Norsk  393 timer norsk  

Optometri  224 timer matematikk  

Radiografi  224 timer matematikk  

Realfagskurs  224 timer matematikk  

Siviløkonom  Matematikk R1 eller S1 og S2  

Skipsfart og logistikk  224 timer matematikk  

Spansk  112 timer spansk  

Spesialpedagogikk  
Matematikk og samfunnsfag på nivå med 
videregående opplæring  

Statsvitenskap  
Matematikk 1P/2P/1PY/2PY (KL), eller 3 uketimer (R-
94)  

Sykepleier  

- Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 
timer).   
- Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk 
(fellesfag 224 timer). Kan også dekkes med et av 
følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2  
- Karakterkravene kan ikke realkompetansevurderes 
eller vurderes for dispensasjon.   

Vernepleier  
Matematikk 1P/2P/1PY/2PY (KL), eller 3 uketimer (R-
94)  

Økonomisk-administrative utdanninger:  
- Eiendomsmegling  
- Forretningsjus og økonomi  
- Innovasjon og entreprenørskap  
- Markedsføringsledelse  
- Internasjonal markedsføring og reiseliv  
- Økonomi og ledelse  

224 timer matematikk  



  
 
4. Rangering 
Kvalifiserte søkere skal gis en individuell og skjønnsmessig rangering. For å få tilbud om studieplass 
må søkerne ha likeverdige ferdigheter og kunnskaper sammenlignet med søkere som får tilbud om 
studieplass etter poengberegning, jf. opptaksforskriften § 7-12.   
  
5. Krav til dokumentasjon  
All relevant praksis og utdanning skal dokumenteres.  Praksis må dokumenteres med 
attest/tjenesteuttalelse fra arbeidsgiver, og må inneholde opplysninger om start- og sluttdato samt 
stillingsprosent/timer.  
  
6. Ikrafttredelse  
Retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2023 og gjelder fra og med opptaksåret 2023/2024.  
  

 


