
Informasjon om opptak til  

Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 



Kontaktinformasjon:  
Administrativ ansvarlig for opptaket : 

Andrey Belovodskiy 

 bachelor@isp.uio.no  

 

Veiledning bookes via 
http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/studieveiledning/ 

Svarer på faglig ting om opptaket 
 

Alle andre henvendelser går til Knutepunktet  studentinfo@admin.uio.no 
tel: 22 85 82 00 (for eksempel om dokumentasjon, betinget tilbud osv)   
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Årsenheten i spesialpedagogikk 
 

Spesialpedagogikk: Lærevansker og særskilte behov i et system- og 

individperspektiv (årsenhet) 

 

 

 

 

 

 

Studiet består av 4 emner, hver på 15 studiepoeng.  

Høst: 

SPED3100 - Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon 

SPED3200 - Generelle lærevansker, gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker 

Vår: 

SPED3300 - Psykososiale vansker og personlighetsutvikling 

 SPED3400 - Minoritets- og migrasjonsrelaterte lærevansker   

Du kan ett eller to emner i semesteret.  

 

 



• Det er ikke obligatorisk oppmøte på undervisning 

• Studiet kan tas med halv progresjon = over to år.  

• Studiet er aktuelt for lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger 

og vernepleiere som ønsker videreutdanning innen 

spesialpedagogikk.  

• Det kan også brukes for å kvalifisere seg til opptak på master i 

spesialpedagogikk  dersom en trenger 60 stp spesialpedagogikk 

ekstra.   

 

 



Søknadsfrist 
 

• Søknadsfrist 15. april.  

• Søknadsfrist for Tidlig svar er 1.mars 

• Søknad via Søknadsweb 

 

Betinget tilbud 

• Du kan få betinget tilbud dersom du ligger an til å oppnå 

bachelorgrad inneværende semester, men ikke alle resultater 

foreligger 1. juli (f.eks du er oppmeldt til utsatt eksamen i 

august). Du må ettersende alle papirer vi ber om. TA 

KONTAKT dersom det gjelder deg! 
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Opptaksgrunnlag og rangering  

• Alle søkere må ha fullført en bachelorgrad 

• Alle søkere må 30 studiepoeng pedagogikk eller 

spesialpedagogikk 

     (kravet om 30 stp pedagogikk anses som  

     oppnåd dersom en har vernepleier,  

     barnevernspedagog, lærer- eller  

    førskolelærerutdanning)  

 

Rangering: 
• 30 stp pedagogikk + 30 stp fra det  

de emnene søkeren har best karakter i  

 

• I opptaket i 2016 måtte en ha rundt karakteren B 

i snitt på opptaksgrunnlaget for å få plass 



Opplasting av dokumenter 

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp 

dokumentasjon  

• Emner avlagt ved UiO behøver ikke lastes opp 

• Emner avlagt ved andre norske læresteder behøver du ikke å laste 

opp dersom du godkjenner i Søknadsweb at vi henter de direkte 

• Papirer opplastet til UiO fra opptak de to siste årene behøver ikke 

lastes opp på nytt dersom du ikke har nye papirer siden sist 

• Vi har ikke tilgang til papirer sendt til Samordna Opptak 

• Ved Utenlandsk utdanning må offisiell karakterutskrift lastes opp 

• Du kan se hvilke dokumenter vi har tilgang til i Søknadsweb. 

Det er ditt ansvar for at vi sitter med de riktige papirene! Søkere som 

ikke laster opp papirer vil ikke bli behandlet. Evt manglende papirer 

kan bli purret på (men bare en gang!) Arbeidserfaring teller ikke i 

dette opptaket  

 

https://www.uio.no/studier/opptak/master/dokumentasjon.html
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• Du har selv ansvar for at all opplastede dokumentasjon er uforandret 

og ekte. 

• Opplasting/innlevering av falske dokument er ulovlig og vil bli 

rapportert til politiet 

• Et tilfeldig utval av studenter vil bli bedt om å vise 

originaldokumentasjon før studiestart. 

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/falske-dokument/
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Tidlig svar på opptak  
• Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden dersom de har dokumentert at de 

har behov for det. For å få tidlig svar må du være kvalifisert for opptak innen 

søknadsfristen 1. mars (det betyr at hvis du fullfører utdanningen din etter 

søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar). Du må i tillegg ha en poengsum som 

ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige 

opptak. 

Du kan søke om tidlig svar hvis: 

• du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon. 

• du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten. 

• du må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte. 

• du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. 

Tidlig svar gis i form av et løfte om studieplass. Selve tilbudet får søker før 

hovedopptaket, men har samme svarfrist som de ordinære søkerne. 

Tidlig svar sendes ut 22. april. 



Frister: 
• Søknadsweb åpner 1. februar. 

• Søknadsfrist for tidlig svar er 1. mars 

• Søknadsfristen er 15. april  

• Du vil få svar på søknaden din på ettermiddagen 7. juli (planlagt dato) 

i Søknadsweb 

• Du må svare på om du tar plassen i Søknadsweb innen fristen 

(normalt en uke, dvs 15.juli). Hvis du ikke svarer innen fristen 

mister du studieplassen 

• Det kjøres normalt ikke suppleringsopptak, vi opererer ikke med 

ventelister 

• Du kan melde deg på emner via Studentweb fra 2.august.  

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihk6qPtaPRAhUDBywKHa6DAr0QjRwIBw&url=http://www.munichcarpark.de/informationen/gutschein-hotel-muenchen&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNF1T8dFMLsYlqsWAZI-nPmfykII-w&ust=1483444915084399


Tips: 

• Oppgi riktig (og oppdater) kontaktinformasjon!  

• Svar på e-post! 

• Dersom vi purrer på noe, og dere ikke svarer, så går vi bare videre til 

neste søker, og dere får ikke tilbud 

• Sørg for at du har alle dokumenter tilgjengelig og i riktig format (pdf). 
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Informasjon på nett 

Mer informasjon om masterstudiet informasjon finnes på våre nettsider: 

http://www.uio.no/studier/program/spesped-aarsenhet/  
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Hvordan søke: Søknadsweb 

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uio?kilde=studier




Oppgi riktig kontaktinformasjon!  

 





 



 



 




