
Særskilte vurderinger ved 
masteropptak MN

26. mai



Arbeidsgruppens jobb

• Sikre at studenter med B/IB våren 2020 ikke blir skadelidende i 
opptak i 4-5 år framover. 

• Sørge for mest mulig forutsigbarhet og likebehandling av søkere

• Lage rutine for å vippe inn søkere som er marginalt under C-krav

• Lage rutine for å vippe noen inn i rangeringsposisjon ved konkurranse



Antakelser

• Vi antar faglig fordypning består av 80 studiepoeng

• Søkere med 80 studiepoeng i AF-skala skal behandles etter forskriften

• Søkere med færre enn 40 studiepoeng i AF-skala skal behandles etter 
forskriften

• Forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-02-12-130

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-02-12-130


Saksbehandlerens hverdag

• De fleste saksbehandlere har flere hundre søknader hver 

• Dette krever gode retningslinjer for behandling av søknader dersom 
det skal en individuell vurderinger for alle som har B/IB våren 2020

• Mange søknader må behandles rett før fristen for ferdigstilling 
grunnet sensurfrist sent i juni

• Det trengs en faglig styring på hvor langt ned man kan gå på krav til 
snitt før søkeren kan bli «utsatt for en bjørnetjeneste»



Gruppas oppbygging og arbeid

• Det er 1 saksbehandler fra hvert av instituttene IFI, MI, GEO og FI

• Det har vært flere zoom-møter for å diskutere ulike scenarier og 
problemstillinger

• Vi skisserte to modeller for MN

• Arbeidet videre vil bare ta med den ene, denne inkluderer på sett og 
vis elementer fra den andre modellen



Modell «Funksjonen»

• Vi laget en formel for å få en tilnærming som kan vippe inn og ta hånd 
om rangering i samme «åndedrag»

• Formelen viste seg i etterkant å inkludere en del av det som ble 
dekket av den andre modellen

• S * Avg1 + (80 - S) * (Avg1 + R) = 80 * Avg2
hvor S er antall studiepoeng i gradert skala, Avg1 er vektet snitt for 
karakterer i graders skala, Avg2 er vektet snitt som er justert med en 
vekstfaktor og R er en vekstfaktor hvor vi har antatt at studenter som 
har fått B/IB har forbedret snitt litt

• Gruppa anbefaler en vekstfaktor R = 0,3-0,5



Minstekrav for å kvalifisere gitt modell 2 og vekstfaktor 0.5

A-F B/IB Nytt minstekrav (Avg1) Endring

70 10 2,4375 0,0625

60 20 2,375 0,125

50 30 2,3125 0,1875

40 40 2,25 0,25

Hva skal til for å kvalifisere?

Er minstekravet tilstrekkelig til å unngå bjørnetjenester?



Stipulerte poengsummer ved nytt snitt
(Må avrundes)



Tekst til informasjonsside

• Karakterskala ble endret fra A-F til “Bestått”/”Ikke bestått” i de fleste emner ved 
fakultetet våren 2020 på grunn av covid-19. Dette ser vi kan påvirke C-snittet for 
faglig fordypning i masteropptaket og dermed føre til usikkerhet hos søkere. 

• Bestått-karakterer fra våren 2020 skal ikke være en ulempe i søknad til 
masterprogrammer ved fakultetet. Fakultetet vil gjøre en faglig skjønnsmessig 
vurdering av søkere med bestått-karakterer oppnådd våren 2020 og se på 
oppnådd faglig nivå for alle emner som er nødvendige for masteropptaket. 
Vurderingen vil vektlegge at det ikke skal være en ulempe for søker å ha Bestått-
karakter som del av vurderingsgrunnlaget.

• Tilsvarende ordning vil gjelde for masteropptak til og med studieåret 2025/2026.  

• Dersom du har spørsmål til dette kontakt MN-studieinfo (studieinfo@mn.uio.no).

mailto:studieinfo@mn.uio.no

