
  

Innspill til Opptaksutvalget 

Innspill fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet (MN), Universitetet i Bergen 

Ang.: Opptak til enkeltemner eller årsstudier for kvalifisering for masteropptak for personer som 
ikke fyller norsk språkkrav 

Bakgrunn: 

Mange personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Norge fyller de formelle kravene for 
opptak til et masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiB. De fleste av 
våre masterprogrammer er tospråklige, det vil si at språkkravet kan fylles på to måter: 

- GSK med både norsk- og engelskkompetanse 
- Kun engelskkompetanse 

Fyller en mastersøker med utenlandsk bakgrunn kravene om en 3-årig bachelorgrad med faglig 
kvalifisering og språkkrav i engelsk, så kan denne personen konkurrere med andre søkere om 
masteropptak. 

Problemet oppstår når søkeren mangler enkelte emner på bachelornivå for å fylle det faglige 
opptakskravet og mangler norskkunnskaper. Dette er gjerne søkere som vi ønsker å ta opp til 
masterstudier hvor vi har relativ lave søkertall. 

Eksempel: MN krever for opptak til de fleste masterprogram at bachelorgraden inneholder minst 10 
studiepoeng matematikk. Mange utenlandske bachelorgrader innen informatikk/programmering, 
kjemi eller biologi/bioteknologi har ikke matematikk i studieplanen. Dermed fyller disse søkere ikke 
de faglige opptakskravene. 

En norsk søker ville bli veiledet til å ta ett eller to matematikkemner på lavere grad for å fylle kravet 
og søke masteropptak i neste runde. De fleste masterprogram ved MN blir lyst ut hvert semester. 
Søkeren kan søke opptak til enkeltemner eller til et realfaglig årsstudium. Begge opptak krever GSK 
og REALFA (realfagskrav). 

Søkerne med utenlandsk bakgrunn og manglende norskkunnskaper har ikke mulighet til å ta 
enkeltemner på lavere grad eller søke opptak til årsstudium gjennom SO fordi de mangler GSK. 

Mulig løsning: 

Personer med utenlandsk utdanningsbakgrunn, med en avsluttet bachelorgrad som formelt 
kvalifiserer til masteropptak, bør kunne ta enkeltemner inntil 30 studiepoeng på bachelornivå for å 
oppnå faglig kvalifisering for masteropptak, selv om de ikke fyller norskkravet i GSK. Forutsetning er 
at det kun er norskkravet som ikke er dekket, og at det kun er få emner som mangler for å dekke det 
faglige opptakskravet. Disse personene bør kunne gis et begrenset opptak til enkelte emner.  

Veldig mange emner på bachelornivå tilbys også på engelsk eller med engelsk pensumlitteratur, og 
blir også tilbudt innvekslingsstudenter uten norskkunnskaper.  

Det kan enten løses med egne definerte regler i SO eller ved å gi lærestedene tilstrekkelig autonomi 
til å gi opptak til enkeltemner uten å måtte fylle norskkravet i GSK. 
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