Retningslinjer for opptak til mastergrad ved Fjellhaug Internasjonale
Høgskole
Retningslinjene er fastsatt av styret ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole 27.05 2015, sak 32/15,
med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-6 andre ledd og forskrift 1.
mars 2014 om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole kapittel 2. Revidert
25.01.2017, sak 12/17.

2.1 Opptak
Masterstudiet har vanligvis oppstart i høstsemesteret hvert år. Du søker om opptak elektronisk via
Søknadsweb, og søknaden behandles lokalt av FiH. Informasjon om søknadsfrist og lenke til
Søknadsweb finner du på http://fih.fjellhaug.no/studier/teologi-og-misjon/master/. Du kan laste opp
dine vitnemål og andre dokumenter direkte i nettsøknaden, eller du kan sende dem i posten til FiH.
Dersom det er ledige plasser på studiet, vil det være mulig å søke om opptak også til vårsemesteret,
selv om det ikke startes noe nytt kull. Du vil da ta emnene i en litt annen rekkefølge enn studenter
som tas opp i høstsemesteret, og du må regne med å bruke mer enn to år på å fullføre studiet, fordi
de obligatoriske emnene normalt avvikles kun én gang per år.

2.2 Opptakskrav
Opptaksgrunnlag
For å få opptak til studieprogrammet, må du ha fullført og bestått en bachelorgrad, cand.mag.-grad
eller annen lavere grad eller yrkesutdanning av minst tre års omfang, der følgende krav er
tilfredsstilt:
1. Den institusjonen som utsteder vitnemålet, eller bachelorstudiet du har fullført, må
være akkreditert av NOKUT eller tilsvarende organ i et annet land.
2. Du må ha bestått examen philosophicum og examen facultatum1
3. Graden må inneholde minst 80 studiepoeng i teologi og misjon, teologi, RLE eller
tilsvarende hvorav minst 20 på fordypningsnivå, enten som en del av graden/
yrkesutdanningen, eller som tilleggsutdanning.
4. Du må ha bestått minst 20 studiepoeng nytestamentlig eller klassisk gresk i tillegg til
de 80 studiepoengene i fordypningen.
5. Gjennomsnittskarakter i fordypningen på 80 studiepoeng og 20 studiepoeng gresk
må være minst C. Karaktersnittet vektes etter antall studiepoeng på emnet og rundes
av til nærmeste hele karakter etter vanlige avrundingsregler2. Dersom fordypningen
1

Dersom du har en bachelorgrad fra et utenlandsk studiested, kan det gis fritak fra kravet om ex.phil. og ex.fac.
Dette betinger at alle andre krav er oppfylt.
2
Har du bare tallkarakterer på vitnemålet, er grensen 2,7 (snittet regnes ut med én desimal). Har du en
blanding av tallkarakterer og bokstavkarakterer, regnes tallkarakterene først om til bokstavkarakterer etter
følgende tabell: 1,0 – 2,2 = A, 2,3 – 2,4 = B, 2,5 – 2,6 = C, 2,7 – 3,0 = D, 3,1 – 4,0 = E. Deretter regnes
gjennomsnitt på vanlig måte. Emner vurdert til bestått/ikke bestått regnes ikke inn i snittet. Utenlandske
karakterer regnes om til norske der det er mulig.

er på mer enn 80 studiepoeng, tas kun de beste 80 studiepoengene der minst 20
studiepoeng er på fordypningsnivå med i beregningen. Nytestamentlig/ klassisk gresk
vektes som 20 studiepoeng, selv om du har avlagt mer enn 20 studiepoeng gresk.
6. Dokumenterte engelsk- og norskkunnskaper tilsvarende kravene til generell
studiekompetanse. Dersom studiet undervises på engelsk, trenger du ikke
dokumentere norskkunnskaper.
I spesielle tilfeller kan vi godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis
tilsvarende ett eller flere av opptakskravene.
Hvis det er tvil om utdanningen din oppfyller opptakskravet, blir søknaden vurdert av en
opptakskomité med minst ett medlem med fagkompetanse innenfor fagområdet for masterstudiet.

Rangering
Dersom vi får flere kvalifiserte søkere enn det er plass til på studieprogrammet, vil de søkerne som
har høyest vektet karaktersnitt i fordypningen og nytestamentlig gresk, få plass.

Opptak til enkeltemner
Det er mulig å søke opptak til enkeltemner på masterprogrammet både i vår- og høstsemesteret
dersom det er ledig kapasitet. For å få opptak til enkeltemner på masternivå, må du ha fullført en
fordypning som beskrevet over, men ikke nødvendigvis en hel grad. Krav om karaktersnitt i
fordypning pluss gresk må være oppfylt.
Dersom du ikke har tatt gresk, eller dersom karaktersnittet ditt faller under grensen om
greskkarakteren regnes med, kan du søke om opptak til emner som ikke har gresk som obligatorisk
forkunnskap. Karaktersnittet regnes da bare av fordypningen som over.
Det er fortløpende opptak til enkeltemner, og det gis opptak etter førstemann-til-mølla-prinsippet, så
lenge det er ledig kapasitet på emnet.
Mer informasjon om opptak til enkeltemner på masternivå, saksbehandlingstid og lenke til
Søknadsweb, finner du på http://fih.fjellhaug.no/studier/teologi-og-misjon/master/enkeltemner/.

2.3 Saksbehandling
Søknader forberedes av en saksbehandler i studieadministrasjonen. Søknader vil bli vurdert av
opptakskomité som har mandat til å kvalifisere og rangere søkere. Søkere som leverer søknad etter
oppgitte frister, kan vurderes dersom høgskolen ønsker det. Søkere har imidlertid ikke krav på slik
vurdering før ved neste ordinære opptak.

2.4 Klage
Klage på vedtak etter disse retningslinjer stiles til Fjellhaug Internasjonale Høgskole og behandles av
institusjonens klagenemnd etter dennes instruks og gjeldende lover og forskrifter.

