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Søkertall til lokalt masteropptak og opptak gjennom Samordna Opptak høsten 


2017 
 


Søknadsfristen til både lokalt opptak til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap og opptak gjennom Samordna 


Opptak til 5-årig integrert masterprogram i rettsvitenskap var 15. april 2017. 


 


2-årig masterprogram i rettsvitenskap 
Til de 30 studieplassene er det innkommet 155 søknader, noe som er en reduksjon i forhold til i fjor. Likevel 


tilsvarer dette 5,2 søkere per studieplass.  


Antall søkere per søknadsfristtidspunkt fordeler seg slik siden oppstarten i 2014: 


 


2016 var det første året der opptaket ble publisert til ordinære frister for lokalt masteropptak. 


Det er på det nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om noen søkere har søkt feil. Frist for å ettersende 


dokumentasjon på oppnådd bachelorgrad er i juli. Vi kan heller ikke på det nåværende tidspunkt si noe om 


hvilke kvoter søkerne søker på (UiA, UiS og INN (Høgskolen i Innlandet). Noen av søkerne her vil også ha søkt 


gjennom Samordna Opptak og vil kunne få tilbud om studieplass der. 


Fylkes- og kjønnsmessig fordeler søkerne til det 2-årige programmet seg slik: 


 


 


5-årig masterprogram i rettsvitenskap 
Til de 380 studieplassene er det innkommet 5311 søknader totalt. Av disse har 1744 rettsvitenskap ved UiB som 


førstevalg. Det vil si at det er 4,6 førstevalgssøkere per studieplass. Dette er en økning i antall førstevalgssøkere 


på 9,07 % i forhold til 2016 (1599). Det er også et høyere førstevalgstall enn det var i både 2015 og 2014. 


Søknadstall til alle utdanninger som klassifiseres under paraplyen JUS i Samordna Opptak har samlet sett hatt en 


nedgang på 6,42 % fra 2016 til 2017, men Rettsvitenskap ved UiO, Høst og UiB har hatt en økning.  


Samlede tall for utdanninger som klassifiseres som JUS (pga sammenslåinger av høyskoler og endrede navn kan 


det se ut som om noen av de eksisterende bachelorutdanningene og årsstudiene er nye): 


MAJUR-2 2014 2015 2016 2017


Antall studieplasser 30 30 30 30


Antall søkere 110 94 173 155


studieprogram kjønn ukjent ØFO AKR OSL HED OPL BUS VFO TEL A-AGDV-AGD ROG HRD SFJ MRO STR NTR NRL TRO FNM totalt %-kjønn


MAJUR-2 K 2 8 9 6 9 2 3 4 3 14 17 14 0 6 5 1 1 0 0 0 104 67,1 %


MAJUR-2 M 3 5 4 2 6 3 2 3 0 3 10 7 1 0 1 0 0 1 0 0 51 32,9 %


totalt 5 13 13 8 15 5 5 7 3 17 27 21 1 6 6 1 1 1 0 0 155 100 %







 


 


I rene antall førstevalgssøkere er Rettsvitenskap ved UiB, på søknadsfristtidspunktet det 3. mest populære 


utdanningstilbudet i Norge. Rettsvitenskap ved UiO, Høst og siviløkonomutdanningen ved NHH har flest søkere. 


Tilsvarende var Rettsvitenskap ved UiB i 2016 det 5. mest populære utdanningstilbudet på dette tidspunktet, og 


det 4. mest populære i 2015.    


Oversikt over de 10 mest populære utdanningstilbudene i Norge pr 15. april 2017: 


 


2016-april 2017-april 2016-april 2017-april 2015-april 2014-april


184 724 Univers i tetet i  Bergen Rettsvi tenskap 380 380 1599 1744 +9.07% 1699 1612


185 724 Univers i tetet i  Os lo Rettsvi tenskap (jus ), Os lo, 


master, høst


220 220 1724 1834 +6.38% 2100 2115


185 725 Univers i tetet i  Os lo Rettsvi tenskap (jus ), Os lo, 


master, vår


210 210 843 709 -15.90% 648 570


185 841 Univers i tetet i  Os lo Demokrati  og rettigheter i  


informas jonssamfunnet


25 74


186 724 UiT Norges  arktiske univers i tet Rettsvi tenskap 150 150 595 591 -0.67% 565 475


201 526 Univers i tetet i  Agder Rettsvi tenskap 55 55 205 181 -11.71% 251 192


203 246 Høgskulen på Vestlandet Jus 25 44 - -
203 526 Høgskulen på Vestlandet Økonomi  og jus 25 40 - -
210 526 Høgskolen i  Innlandet, s tudier i  


Li l lehammer


Rettsvi tenskap 120 120 203 178 -12.32% - -
211 246 Høgskolen i  Molde, Vi tenskapl ig 


høgskole i  logis tikk


Jus 30 30 40 66 +65.00% 75 72


216 246 Høgskulen i  Sogn og Fjordane Jus 25 40 39 38
217 526 Univers i tetet i  Stavanger Rettsvi tenskap 45 58 241 216 -10.37% 250 257


222 246 Høgskolen i  Sørøst-Norge, s tudier i  


Buskerud og Vestfold


Jus , årsstudium 20 45 38 41
222 526 Høgskolen i  Sørøst-Norge Jus 40 40 133 168 +26.32% 95 83


222 867 Høgskolen i  Sørøst-Norge Forretnings jus  og økonomi 40 40 63 64 +1.59%


233 679 Pol i tihøgskolen Pol i tiutdanning, Stavern 168 168 806 718 -10.92%


233 681 Pol i tihøgskolen Pol i tiutdanning, Os lo 264 264 1898 1502 -20.86%


233 682 Pol i tihøgskolen Pol i tiutdanning, Bodø 144 144 707 651 -7.92%


233 683 Pol i tihøgskolen Pol i tiutdanning, 


Kongsvinger


144 144 391 322 -17.65%


I alt I alt I alt 2105 2073 9647 9028 -6.42%


Søknader førstevalg Endring%


JUS


Utdanni


ngsomr


åde + 


type


Studiekode Lærestedsnavn Studiumhandboknavn Planlagte studieplas


ser


Søknader førstevalg


2017-april


Søknader 


førstevalg


185 724 Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, 


høst


UIO 1834


191 345 Siviløkonomutdanningen NHH 1773


184 724 Rettsvitenskap UIB 1744


215 050 Sykepleierutdanning, Oslo HIOA 1645


233 681 Politiutdanning, Oslo PHS 1502


194 055 Sykepleier, Trondheim NTNU 1273


217 050 Sykepleierutdanning UIS 940


185 740 Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst UIO 934


189 030 Arkitekt AHO 923


203 050 Sykepleie, Bergen, bachelor HVL 902


LærestedStudiekode Studiumhandboknavn







Fylkes- og kjønnsmessig fordeler søkerne til det 5-årige integrerte masterprogrammet ved UiB seg slik (1 søker er 


ikke med i rapporten): 


 


 


studieprogramkjønn ukjent ØFO AKR OSL HED OPL BUS VFO TEL A-AGDV-AGD ROG HRD SFJ MRO STR NTR NRL TRO FNM totalt %-kjønn


MAJUR K 15 37 135 135 21 23 28 36 30 20 42 102 309 40 49 63 12 14 11 4 1126 64,6 %


MAJUR M 5 21 67 77 8 13 9 21 12 10 16 80 177 11 25 41 10 7 5 2 617 35,4 %


Total 20 58 202 212 29 36 37 57 42 30 58 182 486 51 74 104 22 21 16 6 1743 100 %
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VALG AV NYTT FAKULTETSSTYRE FRA 01.08.2017-30.06.2021 


__________________________________________________________________________ 


 


 


Frist for å fremme forslag til representanter til fakultetsstyret (alle grupper) ble av valgstyret 


fastsatt til 07.04.17 kl. 12.00.  


Innkomne forslag ble behandlet av valgstyrets møte 15. mai 2017. 


 


Gruppe A (Representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling):  


Det var innkommet et listeforslag som inneholder det antall representanter som skal velges 


samt det antall vararepresentanter som skal velges:  


Faste medlemmer: 


1. Ragna Aarli 


2. Hans Fredrik Martinussen 


3. Sigrid Eskeland Schütz 


Varamedlemmer: 


1. Eirik Holmøyvik 


2. Agnes Camilla Bernt 


3. Ørnulf Øyen 


4. Ingunn Myklebust 


5. Jan-Ove Færstad 


Valgstyret godkjente forslaget og oversendte forslaget til fakultetsstyret som valgforsamling 


jfr valgreglementet § 28, fjerde ledd, jfr. femte ledd. 


 







Gruppe B (Representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling):  


Her var det fremmet et ufullstendig forslag. Valgstyret ga forslagsstillerne ny frist til 16.05 kl 


15.00 for å supplere forslaget. Innen den nye fristen forelå det et nytt listeforslag som 


inneholder det antall representanter som skal velges samt det antall vararepresentanter som 


skal velges: 


Faste medlemmer: 


1. Knut Knappskog 


2. Torhild Nordtveit 


Varamedlemmer: 


1. Håvard Ormberg 


2. Lill Haukanes 


3. Lars Kvestad 


4. Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund 


Valgstyret godkjente forslaget og oversendte forslaget til fakultetsstyret som valgforsamling 


jfr valgreglementet § 28, fjerde ledd, jfr. femte ledd. 


 


Gruppe C (Representanter for teknisk og administrativt tilsatte):  


Valgstyret godkjente i møte 15. mai forslag på følgende representanter: 


Eli Tjerandsen 


Henning Simonsen 


Ingrid E. Tøsdal 


Lena Seim Grønningsæter 


Valgstyret besluttet at valget gjennomføres elektronisk som preferansevalg, jfr. 


valgreglementet § 28, fjerde ledd, jfr. femte ledd. Valget gjennomføres i perioden 29. mai kl. 


10.00 til 1. juni kl 10.00. 


 


Gruppe D (Representanter for studentene): 


Det forelå ikke forslag på representanter for studentene innen fristen. Valgstyret ga ny frist til 


til mandag 22. mai kl 12.00, med å fremme forslag til studentrepresentanter i styret for Det 


juridiske fakultet. 


Innen fristens utløp forelå følgende forslag på studentrepresentanter: 


Philip Johan Haenel 







Johannes Ørn Thorsteinsson 


Sausan Hussein 


Julie Værnø 


Joachim Gjerde 


Susanne Saenger 


 


Valgstyret besluttet at valget gjennomføres elektronisk som preferansevalg, jfr. 


valgreglementet § 28, fjerde ledd, jfr. femte ledd. Valget gjennomføres i perioden 29. mai kl. 


10.00 til 1. juni kl 10.00. 


 


Dekan og fakultetsdirektørs merknader 


Resultater av valget for gruppe C og gruppe D vil bli lagt fram i møtet. 


Fakultetsstyret inviteres på bakgrunn av dette til å gjøre følgende  


 


På denne bakgrunn framsettes følgende  


forslag til vedtak: 


 


1. Som medlemmer fra gruppe A i fakultetsstyret for perioden 01.08.2013-31.07.2017 


velges følgende: 


Faste medlemmer: 


1. Ragna Aarli 


2. Hans Fredrik Martinussen 


3. Sigrid Eskeland Schütz 


Varamedlemmer: 


1. Eirik Holmøyvik 


2. Agnes Camilla Bernt 


3. Ørnulf Øyen 


4. Ingunn Myklebust 


5. Jan-Ove Færstad 
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Habilitet i tilsettingsprosedyrer 


__________________________________________________________________________ 


 


Bakgrunn 


Det juridiske fakultet har praktisert spørsmålet om inhabilitet i tilsettingssaker slik at den som 


har deltatt i en faglig bedømmelseskomité, har fratrådt i de organer som innstiller og beslutter 


tilsetting eller opptak på doktorgradsprogrammet.  


I den senere tid er det blitt reist spørsmål om fakultetet bør endre sin praksis, slik at man ikke 


strekker inhabiliteten lenger enn det forvaltningsloven gir anvisning på. 


Saken ble lagt fram i fakultetsstyret 2. mai (sak 29-17). I vedtaksforslaget ble det anbefalt at 


et medlem av en bedømmelseskomité ikke skal anses som inhabil ved senere behandling i 


de organer som innstiller og tilsetter.  


Fakultetsstyret vedtok at saken skulle tas opp igjen på styremøte 6. juni, og at det skulle gis 


«…..en grundigere begrunnelse for vedtaksforslaget, særlig sett i lys av at det avviker fra 


UiBs sentrale retningslinjer.»   


 


Begrunnelse for vedtaksforslaget 


Til styremøtet 2. mai ble det gjort en grundig utredning av gjeldende lov og avtaleverk.  


Det ble vist til UiBs reglement for ansatte i vitenskapelige stillinger og faglige / administrative 


stillinger, der det i pkt.6.4.3 står å lese at «Medlemmer av ansettelsesorganet som har deltatt 


i innstillende myndighets behandling av saken eller vært medlem av sakkyndig komité, bør 


vike sete ved ansettelsesorganets behandling av saken.» 


Videre ble det foretatt en gjennomgang av forvaltningslovens bestemmelser, og vist til at 


denne bygger på en høy terskel for inhabilitet ved «kompetansekombinasjoner» (§ 6 annet 


ledd), og at et slikt restriktivt syn er forankret i forarbeidene og har fått tilslutning i juridisk 


teori. 


Fakultetet har ved flere anledninger blitt stilt overfor situasjoner der både et medlem og 


varamedlem har måttet vike fra å fatte beslutning i et organ som innstiller eller tilsetter. Dette 


har fra tid til annen ført til forsinkelser i prosessen, hvilket er svært uheldig for den videre 


saksgang. Dette er særlig krevende for et fakultet av vår størrelse, der man har en mindre 


vitenskapelig stab enn ved de andre fakultetene.  Det er gjennomgående få fast ansatte 
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PERSONLIG ANNUM FOR STIPENDIATER- EVALUERING AV ORDNINGEN 


__________________________________________________________________________ 


 


Bakgrunn: 


Ordningen med personlig annuum for stipendiater ble behandlet i Fakultetsstyret 17.03.2015 


(sak 22/15) og 05.05.2015 (sak 35/15). Ordningen ble vedtatt, med tilbakevirkende kraft fra 


01.01.2015. Fakultetsstyret ble orientert om evalueringen av ordningen 07.06.2016 (sak 


45/16) og vedtok at ordningen med personlig annuum for stipendiater skal fortsette å fungere 


i tråd med de gjeldende retningslinjene. Styret anbefalte at ordningen blir evaluert på nytt i 


vårsemesteret 2017. 


Kort om ordningen 


Personlig annuum innebærer at stipendiater som har et 4-årig løp får kr. 25 000 til 


disposisjon pr. år (kr. 100 000, totalt), mens stipendiater som følger er 3-årig løp til sammen 


har til disposisjon kr. 25 000 pr. år (kr. 75 000, totalt). Ordningen gjelder både stipendiater 


som er finansiert over fakultetets grunnbevilgning og stipendiater som er eksternt finansiert, 


som f.eks. av Norges Forskningsråd. Annuumet skal dekke individuell forskningsaktivitet i 


stipendiatperioden, inkludert forskningsaktiviteten på den valgfrie delen av ph.d-programmet 


(10 studiepoeng). 


Erfaring med ordningen 


Forsknings- og stabsseksjonen har tatt ut en regnskapsrapport pr. 15.05.17. Den viser at i 


perioden 01.01.15 – 15.05.17 er det regnskapsført totalt kr. 602 773. Fra forrige 


regnskapsrapport pr. 06.05.16 er det brukt kr. 376 206.  


30 stipendiater knyttet til fakultetet har brukt av annuumet i perioden 01.01.15-15.05.17. 


Grafen nedenfor viser at blant de 30 stipendiatene er det 20 stipendiater som har brukt 


mindre enn kr. 25 000, og av disse er det 14 stipendiater som har brukt mindre enn              


kr. 10 000. Dette kan i stor grad forklares med at stipendiatene har vært flinke til å søke 


prosjektmidler fra Meltzer i tillegg. Meltzertildelingene for 2017 lå i spennet mellom              


kr. 4 997 – 65 410. Det har også kommet til en del nye stipendiater i 2016 og 2017 som ikke 


har begynt å bruke noe særlig av midlene i annuumet ennå. 


10 stipendiater har brukt over kr. 25 000 og 4 stipendiater har brukt over kr. 50 000 (høyeste 


beløp 62 548). Dette harmoniserer med den øvre beløpsgrensen som er satt pr. år, siden 


den målte perioden (01.01.15 - 15.05.16) teller 2 år og 5 ½ måned. For stipendiatene som 







har høyest forbruk, er utgiftene knyttet til større utenlandsreiser/opphold samt litteratur. 


Reisene er godkjent som en del av det faglige arbeidet med avhandlingen.    


 


 


Det er ikke foretatt spørreundersøkelser blant stipendiatene for å sjekke ut deres personlige 


erfaringer med eget annuum. Bakgrunnen for dette er at administrasjonen har et generelt 


inntrykk av at stipendiatene er tilfreds med å ha fått en driftsramme til eget forbruk, og at 


dette gir forutsigbarhet og likhet gjennom stipendforløpet. Da ordningen ble innført i 2015 var 


det en del spørsmål fra stipendiatene om hvilke typer utgifter annuumet dekket. Etter at 


ordningen har fungert en periode, er spørsmålene rundt dette blitt redusert. 


Retningslinjene om annuumet ligger tilgjengelig på fakultetets wikisider. Alle nye stipendiater 


som har begynt etter at ordningen ble innført, har fått grundig informasjon om hvordan 


ordningen fungerer. I rutinene står det at stipendiatene skal lage et skyggeregnskap over 


utgiftene, og det virker som stipendiatene har relativt god oversikt over eget forbruk. 


For stipendiater som er lønnet over eksterne midler, blir størrelsen på annuumet sett i forhold 


til hvor mye driftsmidler som ligger i prosjektet. Disse vurderingene er gjort i samarbeid med 


prosjektleder i hvert enkelt tilfelle. Målet er at stipendiatene som er finansiert av eksterne 


kilder, samlet sett skal ha det samme driftsbeløpet til disposisjon. 


Den samlede erfaringen siden annuumet trådde i kraft tyder på at dette er en god ordning. 


Den gir forutsigbarhet og likhet for stipendiatene. Ordningen har heller ikke ført til merarbeid 


for administrasjonen. Forbruket per 15.05.17 er innenfor rammen, og det er ingen av 


stipendiatene som har et forbruk som går utover den enkeltes rammebeløp. Bruken av 


annuum midlene har vært høyere det siste året enn de første 16 månedene, men i den første 


perioden var forbruket lavt. Tallmaterialet sier ingenting om hvor lenge de 30 stipendiatene 


har vært tilsatt. Vi har valgt å ikke ta med denne indikatoren, da vi antar at dette ikke ville gitt 


vesentlig tilleggsinformasjon.  


Saken ble behandlet i Forskningsutvalget 23.05.2017. 


Forskningsutvalget vedtok følgende: 


FU tar den fremlagte evalueringen til orientering, og anbefaler at ordningen videreføres. 
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GJENNOMFØRING AV OPPTAKENE HØSTEN 2017 
__________________________________________________________________________ 


 


Det juridiske fakultet skal gjennomføre følgende opptak til høstsemesteret 2017: 


Gjennom Samordna opptak: 


 5-årig integrert masterprogram i rettsvitenskap – 380 studieplasser 


Lokale opptak: 


2-årig masterprogram i rettsvitenskap – 30 studieplasser 


Internasjonale studenter – ingen rammer 


Særskilt studierett til spesialemner – ingen rammer 


Poststudierett til vårens kandidater med fullført master i rettsvitenskap – ingen rammer 


 


Opptak gjennom Samordna opptak 
For UiB totalt fordeler søkere og antall studieplasser til program med opptak gjennom Samordna opptak seg 


slik 


 


 







Universitetsledelsen har fremsatt følgende mål for opptaket: 


 


Fakultetet har 380 studieplasser til det 5-årige integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap. Fakultetet 


oppfyller universitetsledelsen sine mål for opptaket hvert år. Det er i tillegg et uttalt mål fra fakultetsledelsen at 


studieplassene ikke bare skal fylles, men at de så langt det er mulig, skal fylles med reelle nye 


førsteårsstudenter.  


Studiekvaliteten skal ivaretas for alle nye studenter, uansett hvilket studieår de starter på. Infrastruktur setter 


noen begrensninger: auditorium 1 har 350 sitteplasser og vi har 30 arbeidsgrupper på hvert av de to første 


studieårene som er dimensjonert til 12 studenter i hver gruppe.  


Som tall i tabell og diagram nedenfor viser oppfyller fakultetet kravet om å fylle studieplassene. (Vi oppfyller 


også universitetsledelsens mål om å også ha minst 380 av de nye studentene med til andre semester det første 


året). Det har derimot vist seg utfordrende å oppnå det lokale målet om 380 reelle førsteårsstudenter. Dette 


siden en stadig større andel av søkerne de siste årene har bestått juridisk utdanning fra andre institusjoner som 


de søker godskrevet inn i graden ved UiB. Derfor økte fakultetet tilbudstallet med ca. 100 ekstra tilbud fra 2014 


til 2015. Dette ble videreført i 2016. Alle søkere med samme karaktersnitt får tilbud, så dersom man justerer 


opp eller ned med 0,1 vil antallet kandidater som får tilbud variere alt etter hvor mange søkere som har samme 


karaktersnitt. 


Vi vet ikke på forhånd hvor mange som har bestått ekstern juridisk utdanning og som vil søke om godskriving 


for dette. 


De siste to årene har vi før semesterstart behandlet rundt 200 søknader om godskriving av ekstern utdanning, 


noe som har resultert i at litt over 100 av de nye studentene tatt opp på 5-årig masterprogram gått direkte 


videre til 2., 3. eller 4.studieår1. Det reelle tallet på førsteårsstudenter har de to siste årene vært på rett under 


350 studenter.  


De første bachelorkandidatene fra daværende Høgskolen i Lillehammer ble uteksaminert i 2010. De første 


bachelorkandidatene fra Universitetene i Agder og Stavanger i 2014, samme året som vi opprettet 2-årig 


masterprogram. I tillegg holder Universitetet i Oslo på å avvikle sin privatistordning (ferdigstilles i 2017). Det 


har blitt opprettet flere årsstudier og bachelorprogram i rettsvitenskap som gir grunnlag for hel eller delvis 


                                                           
1
 Fakultetsstyresak 79/16 Orientering om opptak og opptakstall 2016 



http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fakultetsstyremote_01.11.2015_-_publisering_0.pdf





godskriving i det 5-årige programmet her. Samlet sett har disse faktorene gjort dimensjonering av tilbudstall til 


det 5-årige masterprogrammet utfordrende.  


Vi anser at tallet på vurderingsmeldte studenter til det første emnet etter forprøvene, JUS111 Forvaltningsrett 


I, fratrukket studenter som har tellende forsøk i emnet fra før, som et ganske godt parameter på reelle 


førsteårsstudenter. Emnet JUS112 Arve- og familierett er det siste emnet på 1. studieår og antallet 


vurderingsmeldte studenter uten tellende forsøk fra før sier noe om frafall i løpet av første studieår. 


 


Tallene over, unntatt søkertallene, vist i diagram:


 


 


 


 


 


 


Årstall 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Studieplasser 350 350 350 389 389 389 380 380 380 380


Tilbud 595 566 571 624 629 598 592 692 695


Ja-svar 482 434 413 433 471 446 445 501 530


Møtt 421 364 361 395 416 393 405 445 466


Vurderingsmeldt til JUS111 uten tellende  forsøk fra før 402 342 327 352 366 332 316 343 348


Vurderingsmeldt til JUS112 uten tellende  forsøk fra før 381 334 323 336 344 326 316 333 336


Søkere totalt 4465 4109 4839 5046 5432 5304 5210 5439 4976 5311


Førsteprioritetssøkere 1227 1218 1506 1568 1637 1635 1612 1699 1599 1744


Førsteprioritet i % av totalsøkere 27,5 % 29,6 % 31,1 % 31,1 % 30,1 % 30,8 % 30,9 % 31,2 % 32,1 % 32,8 %


5-årig integrert master i rettsvitenskap







I tillegg til data over, som grunnlag for å fastsette tilbudstall har vi også regnet ut noen flere statistikker for å 


kunne fastsette tilbudstall på et mest mulig informert grunnlag: 


 


Opptaksgruppen ved Studieadministrativ avdeling utarbeider årlig statistikk basert på opptak de fem siste 


årene, som de benytter som grunnlag for å fastsette tilbud til første prøveopptak, dersom fakultetene ikke 


melder inn andre ønsker. Fakultetet skal ha dialogmøte om opptaket med Opptaksgruppen 31. mai.   


Hovedfristene til opptakene gjennom Samordna opptak er som følger: 


 


Lokale opptak 


2-årig masterprogram i rettsvitenskap 


Fakultetet har 30 studieplasser til det 2-årige masterprogrammet. Det har vært et uttalt mål at disse 


studieplassene skal fylles, men at det ikke skal overbookes. Studieplassene er fordelt i tre kvoter på bachelor-


kandidater fra henholdsvis Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet (tidligere 


Høgskolen i Lillehammer). Det har her blitt gitt tilbud om studieplass til de 30 første på kvalifisert-listen, fordelt 







med «kvoter» til hver institusjon (basert på deres antall studieplasser), etter at søkere som har fått tilbud 


gjennom Samordna opptak er tatt ut. Dersom noen takker nei til studieplass, sendes tilbud fortløpende til 


neste kandidat på listen.  


Denne ordningen har fungert godt de tre første årene opptaket har vært gjennomført og alle studieplassene 


har blitt fylt opp hvert år. 


Fristene i opptaket følger tett opptil fristene til Samordna opptak. Opptaket til 2-årig masterprogram kan først 


kjøres når hovedopptaket er klart og søkere som har fått tilbud gjennom Samordna opptak kan tas ut. 


Lokale opptak uten dimensjonering 


Internasjonale studenter 


Det er ingen rammer for opptaket av internasjonale studenter. Disse søkerne søker på bakgrunn av 


utvekslingsavtaler mellom deres hjemmeuniversitet og UiB. De søker opptak til spesialemner. Alle søkere 


gjennom utvekslingsavtaler får opptak til de spesialemnene som de er kvalifisert til å ta. 


Interessen for å ta emner ved Det juridiske fakultet ved UiB har økt år for år. Det er i høstsemesteret det 


kommer flest studenter. Høsten 2016 mottok fakultetet 168 nye internasjonale studenter (i underkant av 180 


søkere). Søkertallet pr 24.5.2017 for høsten 2017 er 214 studenter. Dersom en tilsvarende andel av søkerne er 


kvalifisert og takker ja, kan tallet på internasjonale studenter til høsten bli rekordhøyt. 


Særskilt studierett til spesialemner 


Alle kan søke om særskilt opptak til spesialemner. Alle kvalifisert søkere får tilbud om opptak til de emnene de 


har søkt på som de tilfredsstiller forkunnskapskravene til.  De to siste høstsemestrene har søkertallet vært rett 


under 200. 


Søknadsfrist er 15. august, den samme som til privatistadgang til eksamen og til poststudierett. 


Poststudierett 


Ferdige kandidater kan søke om inntil ett års poststudierett, direkte etter semesteret de fullfører graden 


Master i rettsvitenskap. Søkertallene har variert mellom 53 og 77 de fire siste semestrene. 


Søknadsfrist er 15. august. 
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Notat 


Til: Universitetets Utdanningsutvalg 
Fra: Studieadministrativ avdeling 
Møte:  24. mai 2017      ephorte: 2016/5213 
___________________________________________________________________ 
 
 


Bakgrunn 


For opptak til studieåret 2017-2018 er de eneste endringene i forhold til det samordnede opptaket i 


form av studieporteføljen som lyses ut.  


Studieporteføljen ved UiB har nå blitt utvidet til å omfatte totalt 106 søknadsalternativer som 


lyses ut via Samordna opptak.  


 


Etter UU-sak 12-14 ble rutinene for opptak endret slik at det var fakultetene selv som hadde 


ansvar for å fastsette rammer for tilbud gitt gjennom det samordnede opptaket, mens 


Studieadministrativ avdeling bidrar med stipuleringer basert på tidligere års opptak som 


grunnlagsdata.  


 


Opptaksrammene ble fastsatt i Universitetstyret, sak US-158/16 og 159/16, på bakgrunn av 


tilråding fra Utdanningsutvalget i sak UU-58/16 og 59/16.  


 


Rutine for gjennomføring av opptak 


Forberedelse  


 Universitetsstyret fastsetter opptaksrammene for opptak til grunnstudier ved 
Universitetet i Bergen.  


 SA melder inn studier som skal lyses ut gjennom Samordna opptak (SO).  


 SA utarbeider stipuleringer for tilbudstall basert på tidligere års opptak. 


 Fakultetene fastsetter rammer for antall tilbud som skal gis i opptaket, og melder 
disse til SA.  


 SA registrerer tilbudstall hos SO.  
 


Gjennomføring 


 Det vil bli gjennomført to prøveopptak i forkant av hovedopptaket. Prøveopptakene vil 
basere seg på de tilbudstall og den saksbehandling som er ferdig fra lærestedenes 
side på tidspunktet, men vil fortsatt ha en grad av reliabilitet. SA informerer 
fakultetene om antall tilbud som blir gitt, samt poenggrenser på bakgrunn av disse 
resultatene. Fakultetene får frist for å komme med justeringer før neste opptaksrunde.  


 Etter svarfristen går ut, orienterer SA fakultetene om antallet søkere som har takket ja 
til studieplass. Fakultetene melder tilbake om antall ekstra tilbud de ønsker å sende 
ut. 
 


 


Opptaksrunder og prinsipper for gjennomføring 


Det samordnede opptaket avvikles gjennom en serie opptaksrunder, der de førende 


prinsippene varierer noe.  


 


Prøveopptak 
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Prøveopptakene er ment for å gi lærestedene en indikasjon på hvordan utfallet av 


hovedopptaket vil se ut, med hensyn til tilbudstall og poenggrenser. Tall fra prøveopptakene 


gjøres ikke på noe tidspunkt tilgjengelig for søkerne.  


 


Hovedopptaket 


Hovedopptaket er den viktigste runden av opptaket. Denne avvikles i år 15. juli. Resultatet av 


hovedopptaket blir gjort kjent for lærestedene ca. klokken 09.00 påfølgende dag, og 


offentliggjøres for søkerne i løpet av 18. juli. 


 


Det grunnleggende prinsippet for hovedopptaket er at søkerne skal få kun ett tilbud, på det 


høyest prioriterte studieønsket de er kvalifisert til, og der de har nok konkurransepoeng i 


rangering til å få tilbud. Dersom søkeren oppnår tilbud på et av sine studieønsker, bortfaller 


lavere prioriterte studieønsker. Det er derimot mulig å stå på venteliste for eventuelle studier 


på høyere prioritet enn det man har fått tilbud på.  


 


Alle tilbud som gis i hovedopptaket, vil ha svarfrist 26. juli.  


 


Suppleringsopptaket 


Suppleringsopptaket baserer seg på tanken om at søkere kun et fåtall dager tidligere har 


svart på om de ønsker å takke ja til tilbud om studieplass og eventuelt stå på venteliste for 


øvrige alternativ. Dermed vil søkere som får tilbud fra venteliste på studier de har på høyere 


prioritet, automatisk miste tilbud gitt i hovedopptaket. Dato for suppleringsopptaket er 28. juli, 


og gjennomføres sentralt av SO.  


 


Etterfyllingsopptak 


Fra 3. august vil det blir gjennomført etterfyllingsopptak hver tirsdag og torsdag.  


 


I de tilfellene fakultetet ønsker at det skal sendes ut flere tilbud, vil det bli fra venteliste, og i 


den kvoten der det er færrest søkere som har takket ja til studieplass. 


Ved utsending av tilbud, vil SA først forsøke å komme i kontakt med søker, for å spørre om 


de fortsatt er interessert i nytt tilbud om studieplass. I de tilfellene søker takker nei til mulighet 


for nytt tilbud, vil SA sørge for at tilbud da blir gitt til neste søker på ventelisten.  


 


Om SA ikke kommer i kontakt med søker, eller om søker ikke eksplisitt takker nei til å motta 


nytt tilbud, vil disse normalt sett få en svarfrist på en uke til å eventuelt takke ja til nytt tilbud.  


SA tar sikte på å holde fakultetene oppdaterte på hvor mange ubesvarte tilbud de har på sine 


studier.  


 


Vær oppmerksom på at det i opptaksrunder i august, kan komme en og annen student i 


etterfyllingsopptakene som «tilbakefall» etter å ikke ha bestått forkurs i matematikk for 


lærerutdanning. Disse vil tas opp til studiene uavhengig av fakultetenes innmeldte ønsker. 


 


Frister  


Alle søknadsfrister og svarfrister overfor søker fra Samordna opptak sin side, gis med 


utgangspunkt i siste befolkede tidssone. Det vil si at når en frist som gjelder søkere er satt 


opp med en gitt dato, slik som «15. april», betyr dette i realiteten 14:00 påfølgende dag.  


 


Sperrefrist for søkertall og opptakstall 
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Samordna opptak/Kunnskapsdepartementet fastsetter i en del tilfeller sperrefrister for 


søkertall og opptakstall.  


 


Dette er tilfeller der Samordna opptak skal ha orientert Kunnskapsministeren/ 


Kunnskapsdepartementet slik at disse har en mulighet til å gjøre seg kjent med tallmaterialet 


og eventuelle problemstillinger knyttet til dette, før tallene offentliggjøres for allmenheten og 


ikke minst pressen.  


 


Inntil sperrefristen utløper, skal søkertallene ikke offentliggjøres. De kan derimot orienteres 


om til intern bruk, og de forberedelser som eventuelt gjøres for utspill i pressen fra UiB sin 


side, eller i de tilfeller fakultetene bes om å komme med en kommentar til søkertallene.  


 


Nøkkeldatoer og milepæler 


Når Hva Ansvarlig 


Ultimo november Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer 
 


Universitetsstyret 


1. februar Studier lyst ut via Samordna opptak 
Nettsøknad åpner 
 


Samordna opptak 


1. mars Søknadsfrist spesielle søkerkategorier 
 


Samordna opptak 


16. april 14:00 
 


Søknadsfrist ordinære søkere 
(Egentlig angitt som 15. juli, men åpent til 16. april 
14:00 for å ta hensyn til personer som eventuelt 
oppholder seg i andre tidssoner.) 
 


Samordna opptak 


19. april 
 
 


Samordna opptak legger ut informasjon om 
søkertallene for opptakskontor. 
SA bearbeider tall, i samråd med info/stab? 
 


Samordna opptak 
 
SA 


20. april  Offentliggjøring av søkertall fra Samordna opptak 
Sperrefrist utløper 11:00 
Pressemelding fra UiB 
 


Samordna opptak  
 
SA/KA 


15. mai Tidligopptak  
 


24. mai SA innkaller til møte med representanter fra 


fakultetene angående den praktiske 


gjennomføringen av opptaket, inkludert 


prosessen for fastsetting av tilbudstall, bruken 


av prøveopptakene og ledelsesforankring.  
  
 


SA 


Torsdag 1. juni 
 


Fakultetene sender inn oversikt over 
kontaktpersoner med beslutningsmyndighet som 
skal være tilgjengelig for å fastsette tilbudstallene i 
løpet av sommeren, fram til ordinær drift ved 
semesterstart. 
 


Fakultetene 
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29. juni  Frist oppmelding forkurs 
 


SO 


Mandag 3. juli  
 
 


Oppstart av forkurs for søkere til lærerutdanning 
som ikke dekker nytt karakterkrav i matematikk. 
 
Kontroll om hvorvidt påmeldte faktisk er kvalifisert 
for å delta 
 


HVL 
 
 
SA 


Fredag 7. juli 12:00 Siste frist for å melde inn tilbudstall ønsket til 
første prøveopptak. 
 


Fakultetene 


Mandag 10. juli ca. 10:00 Første prøveopptak gjennomføres 
 


Samordna opptak 


Mandag 10. juli  
ca. 14:00-16:00 


SA mottar resultat av første prøveopptak, 
bearbeider tall, og sender disse ut til fakultetene 
 


SA 


Tirsdag 11. juli 
 


Komitémøte for skjønnsmessige vurderinger gjort i 
årets opptak  


 


SA + Rep. fra 
Fakultetene  


Tirsdag 11. juli 15:00 Siste frist for å melde inn tilbudstall ønsket til 
andre prøveopptak. 
 


Fakultetene 


Onsdag 12. juli ca. 10:00 Andre prøveopptak gjennomføres 
 


Samordna opptak 


Onsdag 12. juli  
ca. 10:00-11:00 


SA mottar resultat av andre prøveopptak, 
bearbeider tall, og sender disse ut til fakultetene 
 


SA 


Fredag 14. juli 12:00 Siste frist for å melde inn tilbudstall ønsket til 
hovedopptak. 
 


Fakultetene 


Lørdag 15. juli 10:00  Kjøring av hovedopptaket starter 
 


Samordna opptak 


Lørdag 15. juli  
ca. 16:00-20:00 


Hovedopptak ferdig 
 
 


Samordna opptak 


Mandag 17. juli  
 


SA har mottar resultat av hovedopptaket, 
bearbeider tall, og sender disse ut til fakultetene, 
KA 
 


SA 


Tirsdag 18. juli 21:00 Svar på søknad gjøres kjent for søkere 
 


SA 


Torsdag 20. juli 09:00 
Torsdag 20. juli 11:00 


Tilbudstall offentliggjøres fra Samordna opptak 
Sperrefrist utløper 
 
Pressemelding fra UiB 
 


Samordna opptak 
 
 
SA/KA 


Torsdag 27. juli 14:00 Svarfrist hovedopptak utløper.  
(Egentlig angitt som 26. juli, men åpent til 27. juli 
14:00 for å ta hensyn til personer som eventuelt 
oppholder seg i andre tidssoner.) 
 


SA 
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Torsdag 27. juli  
16:00-18:00 


SA bearbeider tall for svar på tilbud, og sender 
disse ut til fakultetene 
 


SA 


Fredag 28. juli 09:00 Siste frist for å melde inn eventuelle tilbudstall til 
suppleringsopptaket 
 


Fakultetene 


Fredag 28. juli 15:00 Kjøring av suppleringsopptak starter 
 


Samordna opptak 


Mandag 31. juli 
10:00-11:00 


SA bearbeider tall for suppleringsopptaket, og 
sender disse ut til fakultetene 
 


SA 


Mandag 31. juli Felles sentralt gitt prøve i kompensatorisk 
forkurs til lærerutdanningene. 
 


HVL/SO/Udir 


Torsdag 3. august 12:00, 
og deretter hver tirsdag, 
hver torsdag 


Frist for å melde inn eventuelle tilbud ønsket i 
etterfyllingsopptak ved behov. 
 
 


Fakultetene 


Torsdag 3. august 14:00, 
og deretter hver tirsdag, 
hver torsdag 


Etterfyllingsopptak kjøres 
 
 
 


Samordna opptak 


Torsdag 3. august 14:30, 
og deretter hver tirsdag, 
hver torsdag 


SA melder tilbake til fakultetene om nye tilbud gitt 
i etterfyllingsopptaket 
 


SA 


Fredag 4. august 12:00 SA oppretter søkere som studenter 
Søkernes svar etter suppleringsopptaket 29. juli 
skal nå være på plass i FS 
 


SA 


14. august  Sensur etter felles sentralt gitt prøve på forkurs for 
lærerutdanningene foreligger. 
SA innhenter informasjon vedrørende søkere tatt 
opp til lektorutdanning i fremmedspråk og 
lektorutdanning i nordisk, og formidler resultat til 
HF hvis studenter tatt opp på utdanningen ikke 
lenger oppfyller betingelse for tilbud gitt i juli.  
Humanistisk Fakultet følger opp studentene, og 
sørger for at disse blir orientert om at studieplass 
inndras 
 


Udir 
 
SA 
 
 
 
 
HF 


Ca. 14.-18. august Resultater fra forkurs for lærerutdanningene klar. 
Inndragning av studierett/«tilbakefall» til andre 
studier for kandidater som ikke består forkurs, 
men har fått betinget opptak til lærerutdanning. 
 


SO/Udir/SA 


24. august Eventuell utsatt prøve forkurs lærerutdanninger 
 
Ment for søkere hindret fra å møte til felles 
sentralt gitt prøve 3. august grunnet sykdom, samt 
søkere som har fått medhold i klage på grunn av 
formelle feil.  


HVL 
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