
Vedlegg 4 

Opptaksreglement for masterprogrammet 

Forvaltningsinformatikk 
 

1. Opptaksramme og behandlingsmåte 

Opptaksrammen fastsettes årlig av programrådet senest 1. mai.  

Søknader om opptak avgjøres av en opptakskomité. Komiteen består av medlemmene av 

fagrådet PFIN med unntak av representanten for de administrativt ansatte. 

 

2. Søkere kan bli tatt opp til masterprogrammet i 
forvaltningsinformatikk på ett av følgende grunnlag:  

 

2.1. Bachelorgrad i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet. Opptak foretas på 

grunnlag av karaktersnitt på obligatoriske emner, breddevalg og fordypningsvalg. Nedre 

karakterkrav for studenter med bachelorgrad er C eller 2,7, se Forskrift om opptak til 1-2-

årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo. 

 

2.2. Bachelorgrad eller Cand.mag.-grad med minst 30 studiepoeng innen informatikk og minst 

30 studiepoeng innen jus eller samfunnsvitenskap. I tillegg kreves det minst 10 studiepoeng 

innen det tredje fagområdet (jus eller samfunnsvitenskap). Opptak foretas på grunnlag av 

karaktersnitt på godkjent emnegruppe 80 studiepoeng for søkere med bachelorgrad, og på 

grunnlag av fullt mellomfag for søkere med Cand.mag.-grad. Nedre karakterkrav er C eller 

2,7, se Forskrift om opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo.  

 

2.3. Opptakskomiteen kan ut fra en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og 

tverrfaglighet, ta opp søkere som ikke fullt ut tilfredsstiller de formelle kravene til utdanning.. 

Søkere som ønsker slik individuell vurdering må sende med fagbeskrivelse, pensumlister, 

karakterutskrift med vekttall/studiepoeng for de aktuelle fag og fordypningsoppgave fra det 

fagområdet som vedkommende har fordypning fra.  

 

2.4. For studenter med fullført eksamen av lavere eller høyere grad fra utenlandsk universitet 

vil det bli foretatt individuell vurdering etter søknad. Søkere som ønsker slik individuell 

vurdering må sende med fagbeskrivelse, pensumlister, karakterutskrift med 

vekttall/studiepoeng (omfang/varighet) av utdanningen og annen relevant dokumentasjon.  

 

2.5. Dersom det ved beregning av karakterer under punktene 2.1 - 2.4 ovenfor foreligger 

valgmulighet mht hvilke emner som skal regnes med i graden, velges det alternativ som er 

mest gunstig for søkeren. 

 

3. Rangeringsprinsipper ved opptak 

 

3.1 For søkere med bachelorgraden Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet: 

Karakterene fra obligatoriske emner, breddevalg og fordypningsvalg legges til grunn ved 

rangering i tilknytning til opptak til masterprogrammet. 
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3.2. For søkere med andre opptaksgrunnlag: 

Karakterene fra hele den godkjente emnegruppe 80 studiepoeng eller hele mellomfaget legges 

til grunn ved rangering i tilknytning til opptak til masterprogrammet.  

 

3.2. Søkere som har karakteren bestått på grunnfag og gradert tallkarakter på 

mellomfagstillegget, rangeres ut fra tallkarakteren på mellomfagstillegget.  

 

3.3. Søkere som har tallkarakter på grunnfag og karakteren godkjent på mellomfag rangeres ut 

fra karakteren på grunnfag.  

 

3.4. Andre søkere som mangler graderte karakterer på deler av det formelle faglige grunnlaget 

(godkjent emnegruppe 80 studiepoeng eller fullt mellomfag) vurderes slik: Søkere som har 

graderte karakterer på emner tilsvarende minst 40 studiepoeng av det formelle faglige 

grunnlaget rangeres etter karaktersnittet på disse 40 studiepoengene. For søkere som har 

graderte karakterer på emner tilsvarende mindre enn 40 studiepoeng vurderes individuelt.  

 

3.6. Der det ordinære grunnlaget består delvis av bokstavkarakterer og delvis av tallkarakterer 

beregnes karaktersnittet separat for alle emner med tallkarakterer og alle emner med 

bokstavkarakterer. Disse snittene legges sammen til ett karaktersnitt og søkerne rangeres ut 

fra dette karaktersnittet.  

 

3.7. Når det er "poenglikhet" i det formelt faglige grunnlaget (godkjent emnegruppe 80 

studiepoeng eller fullt mellomfag) benyttes snittkarakteren fra de øvrige emnene i 

bachelorgraden, men ikke fra exphil og exfac.  

 

3.8. Ved fortsatt likhet rangeres eldre søkere foran yngre. 

 

4. Beregningsregler ved bruk av karaktersnitt  

 

4.1. Ved karaktersnittberegningen av det faglige grunnlaget i forhold til kravet om 2,7 eller C 

benyttes avrundingsreglene til gunst for søkeren.  

 

4.2. Ved karaktersnittberegningen i tilknytning til rangering benyttes tallverdi for de enkelte 

emnenes karakter og et karaktersnitt med to desimaler som grunnlag for å vurdere 

”poenglikhet”, jfr. Forskrift om opptak til 1-2 årige masterprogrammer ved Universitetet i 

Oslo. 

 

 

Forslag om endring av forskriftene for DRI og FINF 

 

Forskriftenes § 1-3 (nytt) siste ledd skal lyde: 

"For gjennomføring av opptaket til masterprogrammet i Forvaltningsinformatikk gjelder eget 

opptaksreglement." 
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