Utfyllende bestemmelser for opptak ved VID vitenskapelige
høgskole
Fastsatt av rektor 18. desember 2015, revidert 6. juli 2017, 24. oktober 2018 og 25. august 2019
De utfyllende bestemmelsene bygger på lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, forskrift
12. desember 2016 nr.1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole og forskrift
6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning

1. Realkompetanse
Høgskolen avgjør selv hva som gir realkompetanse til studiene. For å være kvalifisert for
opptak til videre- og masterutdanninger må kravet til realkompetanse være på nivå med
bachelorgrad eller tilsvarende.
2. Rangering av søkere til bachelor- og årsstudier
For studieprogram hvor opptakskravet er generell studiekompetanse rangeres søkerne etter
forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.
3. Rangering av søkere til videre- og masterutdanning
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter
oppnådde konkurransepoeng. Ved lik poengsum rangeres eldre søkere foran yngre.

I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak for rangeringsreglene av faglige eller geografiske hensyn.
Det må i slike tilfeller tydelig framgå i den aktuelle utdanningens studieplan at rangeringsreglene
fravikes, og begrunnelsen for dette.

Konkurransepoeng er summen av:
a) Poeng for utdanning som inngår i det faglige grunnlaget.
b) Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet.
c) Tilleggspoeng for relevant høyere utdanning utover minstekravet.
4. Beregning av karakterpoeng for søkere til videre- og masterutdanning
For søkere med bokstav- og tallkarakterer benyttes følgende omregningsskala som grunnlag
for utregning av gjennomsnitt:

Poeng
Karakter
Karakter
Karakter

5
A
1,0 – 2,1
S

4
B
2,2 – 2,5
Mtf/MG

3
C
2,6 – 2,7
Tf/G

2
D
2,8 – 3,0

1
E
3,1 – 4,0
NG

Bestått= 3 poeng (benyttes kun der bestått er eneste vurderingsuttrykk på
vitnemålet/karakterutskriften).
5. Beregning av tilleggspoeng for søkere til videre- og masterutdanning
Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. halvår for yrkespraksis utover minstekravet for opptak. Det gis
maksimalt 4 poeng. Yrkespraksisen må være relevant for det studiet det søkes opptak til.
Deltids praksis regnes om til heltid.
Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng for utdanning utover minstekravet for opptak.
Det gis maksimalt 2 poeng. Utdanningen må være relevant for det studiet du søker opptak
til.
6. Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes
Søkere som ikke kan beregnes etter denne bestemmelsen og søkere som får godkjent
realkompetanse, rangeres skjønnsmessig i forhold til øvrige søkere etter en helhetsvurdering
av søkerens samlede kompetanse.
7. Opptakskomite
Opptakskomite består av en fagansatt og en administrativ saksbehandler. Dekan/prodekan
ved fakultet innkalles ved behov. Komiteen har myndighet til å fatte vedtak om opptak og
rangering av søkere innenfor rammen av forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier,
eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.
8. Reservasjon av studieplass
Tildelt studieplass kan reserveres til neste års opptak dersom det foreligger tungtveiende
grunner. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke.
9. Søknadsdokumenter
All utdanning og praksis som gir grunnlag for opptak må sendes innen fastsatt
ettersendingsfrist. Utdanning som har betydning for saksbehandlingen, men som foreligger
først etter ettersendingsfrist, sendes høgskolen så snart den foreligger.
Et tilfeldig utvalg av søkere må hvert år forevise originale dokumenter av grunnlaget for
opptak.

10. Søknadsfrister
Søknadsfrister for det lokale opptaket fastsettes av høgskolen.

