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Rangering, kvoter og eksempler på poengberegning  

Utfyllende informasjon til opptaksreglement - bachelor i straffegjennomføring 

 

Rangering og kvoter 

(1) Søkere konkurrerer i to ulike kvoter: 

 

a) Kvote 1: Høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring (2012-d.d), 120 

studiepoeng. Minimum 50 % av studieplassene. 

b) Kvote 2: Fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og 

utdanningssenter før 2012. Søkere som har tatt utdanning før 2004 må i tillegg 

gjennomføre et forkurs og bestå en opptaksprøve. 

(2) Alle søkere konkurrerer om en studieplass på grunnlag av et vektet gjennomsnittlig 
karaktersnitt fra fullført utdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. I 
tillegg til denne poengsummen kan søkerne få tilleggspoeng for arbeidspraksis og/ eller 
høyere utdanning fra andre læresteder. Du får maksimalt 2 tilleggspoeng for høyre 
utdanning. Søker må ha fullført tjenesten som pliktårsbetjent for å få opptak. 

 

 

Omregningstabell for karakterer og tilleggspoeng 

(1) Karakterene vektes og regnes om etter følgende omregningstabell: 

Bokstavkarakter Tallkarakter Gamle 
bokstavkarakterer 

Gir følgende 
tallverdi 

A 1,0 -1,5 S 5 

B 1,6 – 2,1 M 4 

C 2,2 – 2,7 G 3 

D 2,8 – 3,4 NG 2 

E 3,5 – 4,0 
 

 1 
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Karakterene Bestått/ikke bestått eller Godkjent/ikke godkjent inngår ikke i poenggrunnlaget 

 

(2) Søkere med høyere utdanning fra andre læresteder og/eller arbeidspraksis tildeles 

tilleggspoeng etter følgende regler: 

a) 30 studiepoeng ved universitet eller høyskole gir 1 tilleggspoeng. 
b) 60 studiepoeng ved universitet eller høyskole gir 2 tilleggspoeng. Det gis maksimalt 2 

poeng for høyere utdanning. 
c) Relevant yrkespraksis i 100 % stilling gir inntil 5 tilleggspoeng. Det gis 1 poeng for 

hvert hele år, maksimalt 5 tilleggspoeng for fem hele år. Pliktår regnes ikke som 
yrkespraksis og gir ikke poeng.  

 

 

Eksempel med søker i kvote 1 - Høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring, 120 
studiepoeng  
 
For hvert emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir tallverdien multiplisert med tallet på 
studiepoeng, og produktene for hvert emne summeres. Denne summen blir delt på det 
totale tall studiepoeng og resultatet blir beregnet med tre desimaler. Dette er et vektet 
karaktersnitt. For å finne karakterpoengsummen blir det vektede karaktersnittet multiplisert 
med ti. 
 
Eksempel på utregning av konkurransepoeng for kandidat som er utdannet fra KRUS i 2017 
og som er ferdig som pliktårsbetjent. 
 
 

Bokstavkarakter Tallverdi Studiepoeng Tallverdi x 
studiepoeng 

A 5 30 150 

B 4 30 120 

C 3 30 90 

E 1 30 30 

SUM  120 390 

 
Karaktersnitt: 390/120 = 3,25 
Karakterpoengsum: 32,5 
Tilleggspoeng for utdanning og yrkespraksis: 0 
 
Konkurransepoeng 32,5 
 
Søkere med lik poengsum i samme kvote skal rangeres etter alder; eldre søkere går foran 

yngre. 
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Eksempel med søker i kvote 2 - Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2012.  
 

For hver karakter som inngår i opptaksgrunnlaget blir tallverdiene summert. Denne summen 

blir delt på det totale antallet karakterer, og resultatet blir beregnet med tre desimaler. For å 

finne karakterpoengsummen blir det vektede karaktersnittet multiplisert med ti.  

Eksempel på utregning av konkurransepoeng for søker som er utdannet fra KRUS 2002 og 
som har 10 års yrkespraksis i kriminalomsorgen og 30 studiepoeng fra Universitetet i Bergen 
 

Bokstavkarakter Tallverdi 

1,3 5 

2,4 3 

2,9 2 

3,6 1 

3,0 2 

SUM 13 

 

Karaktersnitt: = 13/5 = 2,6 
Karakterpoengsum: = 26 
Tilleggspoeng: 30 studiepoeng = 1 poeng. Ett poeng per år med yrkespraksis i inntil fem år = 
5 poeng. Totalt: 6 
 
Konkurransepoeng 32 
 

Søkere med lik poengsum i samme kvote skal rangeres etter alder; eldre søkere går foran 

yngre. 

 

 

 

 


