
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. 
 
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 
permanent oppholdstillatelse. 
 
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. 


