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Notat om utregning av utvekslingspoeng 

Bakgrunn 
Avdeling for ernæringsvitenskap ønsker at våre studenter skal ha mulighet for utveksling, og det jobbes 

derfor kontinuerlig med å få flere utvekslingsavtaler.. Per i dag har vi en bilateral avtale med Stellenbosch 

University i Sør Afrika og en ERASMUS avtale med Gent University i Belgia. Det er begrenset antall plasser 

på en utvekslingsavtale, og derfor kan det være flere som ønsker å reise på en avtale enn det er plass til. 

Hvis det skjer vil det være behov for å velge ut hvem som kan reise. På bakgrunn av dette, er det foreslått 

på møtet i dag at følgende karakterkrav og utvekslingspoeng legges til grunn for å rangere søkere til 

utveksling.  

Karakterkrav: 
For å kvalifisere for opptak, må man ha minst C i vektet gjennomsnitti av eksamenskarakterer. For utreise i 

6. semester, vil det si gjennomsnittskarakter av første til og med fjerde semester. Karakterpoeng avrundes  

til nærmeste heltall for å fastslå snittkarakter. Dersom karakterpoeng faller midt mellom to heltall (f.eks 

4,5), vil det bli avrundet opp til nærmeste hel tall (5). 

Utvekslingspoeng 
Det er foreslått at følgende verv med tilhørende antall poeng skal inngå i utvekslingspoenget i tillegg til 

karakterpoeng. 

 Representant i Mathjelpen: 2 poeng 

 Leder i Mathjelpen: 3 poeng 

 Representant i Fagutvalg i ernæring: 2 poeng 

 Leder i Fagutvalg i ernæring: 3 poeng 

 Fadder: 1 poent 

 Faddersjef: 2 poeng 

 Revysjef: 1 poeng  

Utvekslingspoeng er summen av poeng for forskjellige verv og karakterpoeng etter avrundring, og  er 

grunnlag for rangering av kvalifiserte søkere.. Dersom to eller flere søkere har likt antall poeng, og det ikke 

er plass til begge eller alle, blir det loddtrekking. 
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i Vektet gjennomsnitt regnes ved hjelp av en snittkalkulator som benyttes i forbindelse med opptak: 

https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/opptak/kalkulatorer/kalk(1).php?type=mn&enavn= 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/opptak/kalkulatorer/kalk(1).php?type=mn&enavn
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/opptak/kalkulatorer/kalk(1).php?type=mn&enavn

