Skal du søke om opptak på helsesøsterutdanningen eller master i
helsesøster ved Høyskolen Diakonova høsten 2017?
Her finner du informasjon om søknad og poengberegning ved opptak til master- og videreutdanningene ved
Diakonova
Søknadsfristen og ettersendingsfristen for opptaket for 2017 er onsdag 1. mars 2017. Denne fristen er absolutt.
Vi behandler ikke søknader til helsesøster / master i helsesøster som er sendt inn etter 1. mars.
Søknad
Søknadsfristen er 1. mars.
Du søker elektronisk via Søknadsweb.
Dokumentasjon til søknaden lastes opp elektronisk. Husk å gi dokumentene navn som passer til innholdet.
Husk også at det er ditt ansvar å sjekke at opplastingen er i orden.
Opptaksgrunnlaget
For å kunne søke om opptak må du dokumentere følgende:
Fullført og bestått sykepleierutdanning (dokumentasjon: kopi av fullstendig vitnemål)
Autorisasjon (dokumentasjon: HPR-nummer eller kopi av autorisasjon)
Klinisk praksis fulltid i ett (1) år. Det er ikke krav om et spesielt arbeidsfelt så lenge du har jobbet som klinisk
sykepleier (dokumentasjon: arbeidsattest som angir stillingstittel, stillingsprosent og tidsrom for arbeidet). Obs!
Praksiskravet må være oppfylt før søknadsfristen.
Fulltid som sykepleier er 1650 timer per år. Dersom du har hatt flere mindre stillingsprosenter som til sammen
utgjør 100% i løpet av et år kan det også brukes som beregningsgrunnlag.
Hva er ikke gyldig dokumentasjon:
 ufullstendige arbeidsattester
 utskrift av lønnshistorikk
 arbeidsavtaler
 arbeidsattester der perioden det angis er framover i tid
 anbefalingsbrev
 egenerklæringer
 kontrakter

Krav om praksis som autorisert sykepleier
Praksiskravet for de ulike videreutdanningene er som følger:
-

Helsesøsterutdanningen - minimum ett (1) år.
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom - minimum to (2) år.
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom - minimum to (2) år.
Master i sykepleie - minimum ett (1) år.

Praksiskravet må være oppfylt før søknadsfristen.

Kvotering av søkere
Når særlige forhold gjør det ønskelig, kan styret i forkant av opptak gi fortrinnsrett i form av kvoter for et
bestemt antall studieplasser for kvalifiserte søkere.

Rangering av søkere
Poengberegning av karakterer fra vitnemål
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser på studiet, konkurrerer søkerne om
studieplasser på grunnlag av samlet poengsum. Denne poengsummen er summen av karakterpoeng,
yrkeserfaring og eventuelle ekstrapoeng. Du får ekstrapoeng for blant annet utdanning fra høyskole og
universitet utover opptaksgrunnlaget.
Ved lik poengsum prioriteres:
a)
b)

søkere med høyest prioritet på søknaden
mannlige søkere.

Poengberegning
Karakterpoeng
Karakterpoengene beregnes ut fra karakterene på vitnemålet for fullført grunnutdanning i sykepleie.
Følgende omregningstabell benyttes:
Tallverdi ved
opptak

Gamle bokstavkarakterer Tallkarakterer Bokstavkarakterer
S

1,0–1,9

A

5

M

2,0–2,4

B

4

G

2,5–2,9

C

3

3,0–3,4

D

2

*

NG
*

3,5–4,0
E
1
Bokstavkarakteren G gis tallverdi 2,5 ved opptak.

Poenguttelling for yrkeserfaring
Praksiskrav som inngår i opptaksgrunnlaget gir ikke poenguttelling.
Yrkeserfaring som autorisert sykepleier utover minstekravet Poeng
1 år

1

2 år

2

3 år

3

Poengberegning av yrkeserfaring
100 % stilling = 1650 timer = 1 år = 1 poeng
50 % stilling = 825 timer = ½ år = 0,5 poeng
Utregning:

a)

% stilling X mnd

100 X 12
b)

Timer X mnd

1650 X 12
Det gis ikke uttelling for yrkeserfaring hvor ansettelsesforholdet har vært under 50 % stilling og < 6 måneder
sammenhengende.
Flere arbeidsforhold innenfor samme tidsrom gir ikke uttelling ut over 100 % stilling.
Annen lønnet arbeidserfaring utført etter at søker har fullført sin bachelorgradsutdanning, godskrives med 0,5
poeng pr. år.
Det gis maksimum 3 ekstrapoeng for praksis til videreutdanningene og til master i sykepleie.

Ekstrapoeng
Poengberegning av annen høyere utdanning:
- det gis 1 poeng pr. 60 studiepoeng (20 vekttall) utover minstekravet
- det gis 0,5 poeng for studier av ½ års varighet - 30 studiepoeng (10 vekttall)
- beståtte kurs som gir studiepoeng vil gi uttelling når de samlet utgjør minimum 30 studiepoeng (10 vekttall).
Det gis maksimum 3 ekstrapoeng for høyere utdanning til videreutdanningene og til master i sykepleie.
Det gis 1 tilleggspoeng til søkere med fullført militær-/siviltjeneste, eller som har hatt omsorg for egne barn.
Dokumentasjon må følge søknaden. Dokumentasjon på egne barn er enten fødselsattest eller bostedsattest

Ved spørsmål om søknadsprosess, opptak og poengberegning, ta kontakt med
Opptakskontoret på opptak@diakonova.no

