
 
 

 

Retningslinjer for kapittel 2 Opptak 
 

Ikrafttredelse 1.august 2018 

Sist endret 9. juni 2022 
 
 

Nærmere om §2-1 Søknadsfrister 
 

Ved studier med løpende opptak vil søker motta et tilbud om studieplass i løpet av en uke, så fremt 

søker oppfyller kriteriene. Tilbudet kan sees på søkeportalen Min side for søkere. 

For studier med søknadsfrist 15. april og/eller opptaksprøve/prøvespill, får søker enten avslag eller 

innkalling til intervju/samtale når søknaden er behandlet. Status på søknaden kan sees på 

søkeportalen Min side for søkere. 

Nettemner med fleksibel oppstart har opptak daglig.  

 

 
Nærmere om §2-2 Opptakskrav til grunnutdanning. Opptaksprøve 

 

Ved flere av våre studier må søker levere en opptaksprøve i tillegg til søknaden. Hvilke studier og hva 

slags opptakskrav, med tilhørende skjemaer, som gjelder fremgår på studiesiden til hvert enkelt 

studium på https://kristiania.no 
 

For søkere på bakgrunn av realkompetanse må kunnskaper i norsk og engelsk dokumenteres. Se 

https://www.kristiania.no/studere-hos-oss/opptaksinformasjon/.  

 

 
Nærmere om § 2-3 Opptak til masterstudier 

Der karakterkrav er minimum C vil dette tilsvare minimum 2,5 i tallkarakter (ECTS skala). Unntak fra 

dette må presiseres i programbeskrivelsen til hvert enkelt studieprogram.  

 
For opptak til erfaringsbaserte masterstudier ved Høyskolen Kristiania kan følgende kriterier bli vurdert 

som andre dokumenterte kvalifikasjoner tilsvarende 180 studiepoeng:  

• Minimum 120 studiepoeng utdanning på universitet eller høyskolenivå 

• Maks 60 studiepoeng kan erstattes av minimum tre års relevant fulltidsstilling 

Erfaring/ praksis må dokumenteres med attester som inneholder start og sluttdato samt 

stillingsprosent og beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver. Attestene må være signert av 

arbeidsgiver.  

En godkjent vurdering av andre dokumenterte kvalifikasjoner tilsier at søker skal ha dokumentert 

kvalifikasjoner som er likeverdig med ordinære opptakskrav til studiet. Enhver søker skal vurderes 

individuelt og alle vurderinger må begrunnes.  

 
 
Nærmere om § 2-7 Søknad og dokumentasjon 
 
For vikige frister se https://www.kristiania.no/studere-hos-oss/opptaksinformasjon/.  
 
 

  

https://kristiania.no/opptaksinformasjon
https://www.kristiania.no/studere-hos-oss/opptaksinformasjon/
https://www.kristiania.no/studere-hos-oss/opptaksinformasjon/


 
 
Nærmere om §2-9 Utsatt studiestart 

 

Reservasjon av studieplass kan innvilges hvis det etter søknadsfristen oppstår tungtveiende forhold 

som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Godkjente grunner kan være sykdom, fødsel, 

omsorgsansvar eller innkalling til førstegangstjeneste. Andre tungtveiende grunner kan også gi 

grunnlag for å innvilge søknaden. Arbeid, utdanning eller ferie gir ikke grunnlag for reservert 

studieplass. 

Søknad om utsatt studiestart sendes skriftlig til Studieadministrasjonen, opptak@kristiania.no 

mailto:opptak@kristiania.no

