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UUI-sak 21/12 Formalisering av karakterkrav på norskkurs trinn 2+ 3 
(NOR-U2/3) og trinn 4  (NOR-U4) 

 

Vedlegg 1 Justerte emneplaner for NOR-U2/3 og NOR-U4  

Vedlegg 2 Reglement om opptak og rangering av norskkurs  

 

Norskkursene ved LLE 

UiBs norskkurs for utenlandske studenter og ansatte tilbys av LLE. Norskkursene har tre 

trinn, som dekkes av tre 15 studiepoengs kurs, trinn 1: NOR-U1, trinn 2: NOR-U2 og trinn 3: 

NOR-U3. I tillegg ble det våren 2012 startet opp et trinn 4 (NOR-U4, 10 sp) som er spesielt 

myntet på utenlandske nordistikk-/skandinavistikkstudenter og/eller utenlandske UiB-

ansatte som allerede snakker norsk men som ønsker å perfeksjonere språket sitt, for 

eksempel med tanke på å bruke det mer i undervisning og jobbsammenheng. Det fins også 

intensivkurs som i realiteten er to kurs på ett semester, nemlig trinn 2 + 3 eller trinn 1+ 2. 

Intensivkursene er svært krevende og blant annet er det nødvendig å ha solid grunnlag fra 

trinn 1 (eller tilsvarende) for å kunne klare å gjennomføre NOR-U2/3.  

 

Opptak og søkernes rett på kurs 

Norskkursene for utenlandske studenter og ansatte har et eget opptak til det enkelte kurs. 

Opptaket er regulert i Reglement for opptak og rangering av norskkurs 

(http://link.uib.no/?578zM). Alle utenlandske studenter som kommer til UiB på en 

utvekslingsavtale har rett på ett norskkurs. I tillegg kan de få plass på ytterligere norskkurs 

dersom det er ledige plasser. Alle utenlandske ansatte ved UiB (i engasjement med minst 

seks måneders varighet)og deres ektefeller/samboere, har rett på norskkurs på ethvert nivå. 

Søkere som har fått de kurs de har rett på, men søker seg til videre kurs, får plass dersom 

det er kapasitet til det. Disse søkerne blir prioritert ut fra retningslinjer fastsatt i 

reglementet. I reglementet er det blant annet fastslått at «de med høye karakterer skal gå 

foran de med lavere karakterer fra tidligere norskkurs» (§ 4.2).  

 

Forslag om karakterkrav C for opptak til intensivkurset NOR-U2/3 og videregåendekurset 

NOR-U4. 

I fremlegget til nye emneplaner på NOR-U2/3 og NOR-U4 er det foreslått å legge inn krav om 

minimum karakteren C på tidligere norskkurs. NOR-U2/3 er et intensivkurs, i realiteten to 

kurs på ett semester (NOR-U2 og NOR-U3). For å klare kurset er det nødvendig at 

studentene har godt språklig grunnlag. NOR-U4 var nytt våren 2012 og er et tilbud ut over 

det ordinære tilbudet som går opp til trinn 3 (NOR-U3). Det er et fordypningskurs som 

forutsetter et allerede solid språklig grunnlag. Erfaringen er at de med for dårlig 

utgangspunkt faller av disse kursene underveis i semesteret. Forslaget fra norskkursene 
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innebærer at søkere til NOR-U2/3 som har lavere karakter enn C får tilbud om plass på NOR-

U2 i stedet. De vil altså kunne gå videre på norskkurs, men ikke på intensivkurset NOR-U2/3.   

Ansatte har rett på kurs på ethvert nivå, og vil alltid få tilbud om et kurs på ett av trinnene 1 

– 3, men altså ikke nødvendigvis på et intensivkurs.   

 

Framlegg til vedtak:  

UUI vedtar de foreslåtte endringer i opptakskrav på NOR-U2/3 og NOR-U4 med 

virkning fra henholdsvis høsten 2012 og våren 2013.  
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Vedlegg 1: Justerte emneplaner for NOR-U2/3 og NOR-U4 

Bokmål 

Nor-U2/3: Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter 

Studiepoeng: 30.0  

Undervisningssemester 

Høst/Vår 

Eksamenssemester 

Høst/Vår 

Undervisningsspråk 

Norsk bokmål 

Institutt 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

Krav til studierett 

For mere informasjon om opptak: 

Studenter, Innvandrere/flyktninger:http://www.uib.no/utdanning/opptak/norsk-som-
andrespraak-norskkurs-for-studenter 

Ansatte:http://www.uib.no/poa/arbeidsfelt/internasjonalisering/norsk-som-
andrespraak-for-ansatte 

Nor-U2/3 har begrenset med plasser. Dersom det er flere kvalifiserte søkere som vil ta 
kurset, enn det er ledige plasser, vil søkerne bli prioritert etter karakter. Søkerne må 
ha karakteren C eller bedre fra NOR-U1.  

Mål og innhold 

Nor-U2/3 er et intensivkurs som dekker emnene Nor-U2 og Nor-U3 på ett semester. 

Kurset har rask progresjon. 

Studentene arbeider med skjønnlitterære tekster og tekster med emner fra norsk 
samfunnsliv og historie, både fra lærebøker og aviser.  

Autentisk materiale vil i andre halvdel av kurset utgjøre en stor del av lærestoffet.  
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Diskusjon og skriftlig fremstilling om allmenne og faglige emner vil inngå som 
viktige arbeidsformer, og det vil bli lagt vekt på at fremstillingen er nyansert, klar og 
logisk.  

Læringsutbytte/resultat 

Studentene skal ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å tilfredsstille det 
generelle norskkravet for å kunne studere ved universiteter og høyskoler i Norge. 

De skal være i stand til å samtale på norsk om allmenne emner og føre en faglig 
diskusjon på relativt flytende norsk. 

De skal også kunne forstå forelesinger på norsk og ta notater. 

De skal kunne lese og forstå norske fagbøker, aviser og skjønnlitteratur uten særlige 
vansker.  

De skal kunne uttrykke seg skriftlig om allmenne og faglige emner uten feil som 
hindrer at meningen kommer frem. 

De skal kunne beherske hovedreglene i norsk grammatikk. 

Krav til forkunnskaper 

Nor-U1 eller tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk språk. 

Tilrådde forkunnskaper 

Faglig overlapp 

Det er faglig overlapp mellom Nor-U2/3 og emnene Nor-U2 og Nor-U3. Nor-U2/3 
kombinert med ett av disse emnene vil derfor bare gi 30 studiepoeng til sammen. 

Det er også faglig overlapp mellom Nor-U1/2 og Nor-U2/3. Disse to emnene 
kombinert vil derfor bare gi 45 studiepoeng til sammen. 

Undervisning og omfang 

Kurset går over 104 timer med undervisning 4 ganger per uke, 8 timer per uke. 

Det forventes at studentene er forberedt og deltar aktivt i timene. De skal i løpet av 
kurset levere minst fem skriftlige oppgaver. 

Obligatoriske arbeidskrav 

Det er obligatorisk fremmøte på kurset. Deltakere som er borte fra kurset mer enn 25 
%, vil ikke få gå opp til eksamen. 

Vurderingsformer 
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Kurset blir avsluttet med en eksamen som inneholder en muntlig og en skriftlig del på 
norsk bokmål.  

Muntlig del av eksamen varer ca. 15 minutter når eksamen er en samtale mellom 
eksaminator og én student og ca. 20 minutter når eksamen er en samtale mellom 
eksaminator og to studenter. 

Skriftlig del av eksamen varer i 6 timer og tester lytte-, lese- og skriveferdigheter.  

Det blir gitt én samlet karakter. Her vil skriftlig del av eksamen telle 2/3, og muntlig 
del av eksamen teller 1/3. Både muntlig og skriftlig del av eksamen må være bestått. 

Karakterskala  

Karakterskala fra A til F der F er stryk. 

Undervisningssted 

Bergen 

Emneevaluering  

Emnet vil bli evaluert i tråd med instituttets sine retningslinjer og UiB sitt 
kvalitetssikringssystem. 

Det kan for eksempel være tilbakemelding i form av evalueringsskjema eller dialog 
med emneansvarlig.  

Kontaktinformasjon  

E-mail norwegian.for.employees@uib.no 
or norwegian.for.students@uib.no  
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Engelsk 

Nor-U2/3: Norwegian Language and culture for foreign Language Students 

Credits: 30.0  

Course offered (semester) 

Autumn/Spring 

Exam offered (semester) 

Autumn/Spring  

Language of Instruction 

Norwegian bokmål  

Department 

Department of Linguistic, Literary, and Aesthetic Studies 

Access to the Course Unit 

For more information about admission: 

Students, Immigrants/Refugees:http://www.uib.no/education/admission/norwegian-
as-a-second-language-for-students-and-for-refugees-and-immigrants#whomayapply 

Employees at UiB:http://www.uib.no/poa/en/field-of-
work/internationalisation/norwegian-as-a-second-language-for-employees 

The Nor-U2/3 course has limited seats. If there are more qualified applicants who 
want to take the course than there are seats available, applicants will be prioritized 
according to the grade achieved on the Nor-U1 course. Applicants must have the 
grade C or better. 

Aim and Content 

Nor-U2 / 3 is an intensive course that covers topics Nor-U2 and U3 for a semester.  
 
The course has a fast progression.  
 
Students will work with literary texts and texts concerning the Norwegian society and 
history, taken from textbooks as well as newspapers.  

The last part of the course is dedicated to 
authentic materials that will comprise a large part of the curriculum. 
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Discussion and written presentation of general and academic topics are impotent 
aspects of the course, and nuanced, clear and logical presentation will be emphasized. 

Learning Outcomes 

After the course, students will have acquired sufficient skills and knowledge to meet 
the Norwegian language requirement for studying at universities and colleges in 
Norway. 

Students will be able to converse in Norwegian about general topics and carry on an 
academic discussion in relatively fluent Norwegian. 

They will also be able to understand lectures in Norwegian and take notes.  
 
They will be able to read and understand Norwegian textbooks, newspapers and 
fiction without special difficulties.  
 
They will be able to express themselves in writing about general and academic topics 
without distorting the content.  
 
They will master the main rules of Norwegian grammar. 

Pre-requirements 

Nor-U1 or equivalent knowledge and skills in Norwegian language. 

Subject Overlap 

There is overlap between Nor-U2 / 3, Nor-U2 and the Nor- U3.  

Nor-U2 / 3 combined with one of these topics will therefore only give a total of 30 
credits.  
 
There are also an overlap between Nor-U1 / 2 and Nor-U2 / 3 these two courses 
combined will therefore only give a total of 45 credits. 

Teaching Methods 

The course totals 104 hours of instruction 4 times a week, in two hour periods.  
It is expected that students are prepared and participate actively in lessons. Students 
will submit at least five written assignments during the course. 

Compulsory Requirements 

Attendance is mandatory. Participants, who are absent more than 25% of the time, 
will not be permitted to take the exam. 

Assessment methods 



8 

 

The course concludes with an examination that includes an oral and a written part in 
Norwegian bokmål.  
The oral part of the exam lasts about. 15 minutes if the exam is a conversation 
between examiner and one student, and about 20 minutes if the exam is a 
conversation between examiner and two students.  
 
Written part of the exam lasts 6 hours and covers listening tests,  
reading and writing skills.  

It is given an overall grade. The written part of the exam counts for 2/3 of the final 
grade, the oral part for 1/3. 

One must pass both the written and oral part of the examination in order to pass the 
course. 

It is used a graded scale from A-F with E as the lowest passing grade. 

Grading Scale 

A scale from A - F, with E being the lowest passing grade.  

Place of Teaching 

Bergen  

Course Unit Evaluation 

The course will be evaluated in line with the Department's policies and UiB's quality 
assurance system.  
 
The evaluation may be conducted in writing or as discussion with the responsible 
instructor. 

Contact Information 

E-mail norwegian.for.employees@uib.no 
or norwegian.for.students@uib.no  
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Bokmål 

NOR-U4: Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspr åklige studenter, trinn 4 

Studiepoeng: 10.0  

Undervisningssemester 

Vår 

Undervisningsspråk 

Norsk bokmål 

Ansvarlig institutt 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

Krav til studierett 

For mere informasjon om opptak: 

Studenter, Innvandrere/flyktninger:http://www.uib.no/utdanning/opptak/norsk-som-
andrespraak-norskkurs-for-studenter 

Ansatte ved UiB:http://www.uib.no/poa/arbeidsfelt/internasjonalisering/norsk-som-
andrespraak-for-ansatte 

Nor-U4 har begrenset med plasser. Dersom det er flere kvalifiserte søkere som vil ta 
kurset, enn det er ledige plasser, vil søkerne bli prioritert etter karakter. Søkerne må 
ha karakteren C eller bedre fra NOR-U3. 

  

Mål og innhold 

Nor-U4 er for viderekommende og bygger på Nor-U3.  

Emnet skal gjøre deltakerne i stand til å bruke norsk muntlig og skriftlig med god 
presisjon, både reseptivt og produktivt, i allmenne og faglige sammenhenger. Man vil 
arbeide med autentiske tekster med et relativt høyt språklig nivå, ordtilfang og 
idiomatiske uttrykk. Man vil ta opp ulike tema gjennom kurset, og deltakerne vil 
gjennom aktiv deltagelse få kunnskap om og innsikt i tema som norsk språk og 
litteratur og noen aktuelle samfunnsspørsmål. 

Læringsutbytte/resultat 

Studentene skal ha gode nok språkferdigheter til å både kunne formidle og oppdatere 
kunnskapene sine innen sitt eget fagområde og innen allmenne emner på både skriftlig 
og muntlig norsk. 
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Krav til forkunnskaper 

Nor-U3 eller tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk språk. 

Anbefalte forkunnskaper 

Faglig overlapp 

Ingen 

Undervisning og omfang 

Kurset har 4 timer undervisning per uke i 12 uker. 

Det blir forventet at studentene er forberedt og deltar aktivt i timene. De skal i løpet 
av kurset levere skriftlige oppgaver og holde et innlegg om et faglig emne. 

Det blir kun igangsatt undervisning på dette emnet dersom det er mange nok søkere. 
 
Obligatoriske arbeidskrav 

Det er obligatorisk fremmøte på kurset. Deltakere som er borte fra kurset mer enn 25 
%, vil ikke få gå opp til eksamen. 

Vurderingsformer 

Kurset blir avsluttet med en eksamen som inneholder en muntlig og en skriftlig del på 
norsk bokmål.  

Muntlig del av eksamen varer ca. 20 minutter og er en samtale mellom kandidat og 
eksaminator. 

Skriftlig del av eksamen varer i 4 timer og tester lytte-, lese- og skriveferdigheter.  

Det blir gitt en samlet karakter. Her vil skriftlig del av eksamen telle 2/3, og muntlig 
del av eksamen teller 1/3. Både muntlig og skriftlig del av eksamen må være bestått. 

Karakterskala  

Karakterskala frå A til F. 

Læremiddelomtale 

Pensumliste blir gjort kjent ved semesterstart. 

Tekstmaterialet vil bestå av skjønnlitteratur, sakprosa og aktuelle avisartikler samt 
ulike typer oppgaver. Dette kan være en lærebok eller et kompendium. Studentene 
trenger også ordbok og grammatikkbok. 
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Undervisningssted 
Bergen 

Emneevaluering 

Emnet vil bli evaluert i tråd med instituttets sine retningslinjer og UiB sitt 
kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon 

E-mail norwegian.for.employees@uib.no 
or norwegian.for.students@uib.no  
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Engelsk 

Nor-U4: Norwegian Language and culture for foreign Language Students 

Credits: 10.0  

Course offered (semester) 

Spring 

Exam offered (semester) 

Autumn/Spring  

Language of Instruction 

Norwegian bokmål 

Department 

Department of Linguistic, Literary, and Aesthetic Studies 

Access to the Course Unit 

For more information about admission: 

Students, Immigrants/Refugees:http://www.uib.no/education/admission/norwegian-
as-a-second-language-for-students-and-for-refugees-and-immigrants#whomayapply 

Employees at UiB:http://www.uib.no/poa/en/field-of-
work/internationalisation/norwegian-as-a-second-language-for-employees 

 
The Nor-U4 course has limited seats. If there are more qualified applicants who want 
to take the course than there are seats available, applicants will be prioritized 
according to the grade achieved on the NOR-U3 course. Applicants must have the 
grade C or better.  

Aim and Content 

Nor-U4 is an advanced course based on Nor-U3.  
 
Course participants will learn to use oral and written Norwegian with reasonably good 
precision, both receptive and productive, in general and academic contexts. 
Norwegian language structure, vocabulary and idiomatic expressions will be 
emphasized, various topics will be covered, and participants will gain knowledge and 
insight into topics such as Norwegian literature and current events.  

Learning Outcomes 
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After the course students should be able to communicate and update their knowledge 
in their field, and within general topics in both written and spoken Norwegian. 

Pre-requirements 

Nor-U3, or equivalent knowledge and skills in Norwegian language 

Teaching Methods 

The course will be held twice a week, in two hours sessions each time. The duration is 
12 weeks 
It is expected that students are prepared and participate actively in lessons. Students 
will submit written assignments during the course, and prepare a short lecture about a 
chosen subject which will be held in class. 

This course will only be arranged if there are enough applicants. 

Compulsory Requirements 

Attendance is mandatory. Participants, who are absent more than 25% of the time, 
will not be permitted to sit for the exam. 

Assessment methods 

The course concludes with an examination with an oral and a written part in 
Norwegian bokmål.  
The oral part of the exam lasts about 20 minutes and is a conversation between 
examiner and the student. 
 
The written part of the exam lasts 4 hours and includes a listening test, a reading 
comprehension test and writing skills. 
 
It is used a graded scale from A-F with E as the lowest passing grade.  
 
It is given an overall grade. The written examination will count 2 / 3, and the oral 
exam counts 1 / 3 of the overall grade. 
 
One must pass both the written and oral part of the examination in order to pass the 
whole exam. 

Grading Scale 

A scale from A - F, where E as the lowest passing grade.  

Place of Teaching 

Bergen  
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Course Unit Evaluation 

The course will be evaluated in line with the Department's policies and UiB's quality 
assurance system.  

Contact Information 

E-mail norwegian.for.employees@uib.no 
or norwegian.for.students@uib.no  
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Vedlegg 2:  

Reglement for opptak og rangering av norskkurs  

Godkjent i beslutningsnotat av 12.01.2007  

§ 1 Virkeområde 

1. Reglementet gjelder for opptak til og rangering av søkere til norskkurs ved 
Universitetet i Bergen.  

2. Med norskkurs menes kurs i norsk språk som tilbys av Nordisk Institutt, Avdeling 
for norsk som andrespråk.  

§ 2 Generelle regler 

1. Søknad skal være levert innen fastsatt frist.  

2. Manglende fremmøte første undervisningsdag medfører at tildelt plass tapes om 
ikke annet er avtalt.  

§ 3 Generell kvalifikasjon 

Det generelle opptaksgrunnlaget til norskkurs er generell studiekompetanse med 
unntak av språkkravet. Det kan dispenseres fra dette kravet for søkere i kategori 1.  

§ 4 Rangering av søkere til norskkurs 

Opptak til norskkurs skjer på grunnlag av rangering innenfor tre ulike 
hovedkategorier:  

1. Ansatte ved Universitetet i Bergen og ektefeller 

Alle søkere i kategorien ansatte ved Universitetet i Bergen og deres ektefeller eller 
samboere har rett på norskkurs på ethvert nivå. Denne kategorien omfatter også 
doktorgradskandidater. Tilsettingsforholdet må være av minst seks måneders varighet.  

Ektefeller/samboere som søker om norskkurs, skal dokumentere sin status som 
ektefelle eller samboer med bostedsbevis eller annen gyldig dokumentasjon.  

2. Avtale- og programstudenter, grads- og gjestestudenter 

Studentkategoriene er definert i Reglement for opptak av internasjonale søkere til 
Universitetet i Bergen: Avtale- og programstudenter, gjestestudenter og 
gradsstudenter § 2.  

Alle søkere i kategorien avtale- og programstudenter og gradsstudenter har rett til ett 
norskkurs.  
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Utvekslingsstudenter som ved hjeminstitusjonen studerer skandinavisk språk og/eller 
litteratur skal prioriteres.  

Dersom det er ledige plasser etter at det ordinære opptaket er gjort, kan avtale og 
programstudenter og gradsstudenter som har tatt ett norskkurs få opptak til norskkurs 
på høyere nivå.  

Ved rangeringen av kvalifiserte søkere, skal  

• gradsstudenter gå foran avtale- og programstudenter. Blant sistnevnte skal 
studenter på bilaterale avtaler prioriteres. 

• de med høye karakterer skal gå foran de med lavere karakterer fra tidligere 
norskkurs. 

• det i tillegg legges vekt på studentens øvrige studieprogresjon ved 
Universitetet i Bergen.  

Gjestestudenter kan få opptak til norskkurs dersom det er ledige plasser etter at det 
ordinære opptaket er gjort, der grads- og korttidsstudenter beskrevet i forrige avsnitt 
allerede har fått opptak.  

3. Flyktninger og innvandrere 

Det er avsatt et fast antall plasser per semester til norskkurs for flyktninger og 
innvandrere med bosettingstillatelse.  

Ved rangering av kvalifiserte søkere i denne kategorien, skal de med høyereutdanning 
gå foran de med lavere utdanning. Leger, tannleger og annet viktig helsepersonell kan 
prioriteres.  

Ved søknad til videregående norskkurs skal de med høye karakterer gå foran de med 
lavere karakterer fra tidligere norskkurs. Videre skal de som har fullført og bestått 
trinn 2, ha fortrinn på søknad om norskkurs trinn 3 det påfølgende semesteret. Ved 
sykdom eller lignende kan det gis utsettelse.  

4. Andre kategorier søkere 

Andre kategorier søkere vil ikke være kvalifisert for opptak til norskkurs ved 
Universitetet i Bergen.  
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Referat fra sirkulasjonssak: 

Saken ble sendt på sirkulasjon til Utvalg for undervisning og internasjonalisering 12. april, 

med tilbakemeldingsfrist 19. april. Innen fristen kom det inn svar fra åtte av medlemmene, 

og alle åtte støttet framlegg til vedtak. Fulltallig UUI teller 13 stemmer og vedtak er gyldig 

ved simpelt flertall.  

 

Vedtak:  

UUI vedtar de foreslåtte endringer i opptakskrav på NOR-U2/3 og NOR-U4 med virkning fra 

henholdsvis høsten 2012 og våren 2013. 

 

23. april 2012 

 

Johan Myking 

instituttleder 

 

Ranveig Lote 

studieleder 


