
Opptaksreglement for praktisk-

pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU 

 
I rammeplanen for PPU fra Kunnskapsdepartementet er de overordnede opptakskriteriene 

fastsatt, om det fremgår av rammeplanen for PPU skal den enkelte institusjon fastsette krav til 

fordypning i enkeltfag, og disse er, som i tidligere forskrifter, synliggjort også her. Generelt, i 

samsvar med kompetanseforskriften, er det krav om 60 sp for å undervise i et fag. Utdanningene 

må totalt ha et omfang på minst 180 studiepoeng. NMBU følger dette kravet unntatt for faget 

naturfag hvor det kreves minst 90 sp,for fag 1. For vurdering av naturfag som fag 1 gjelder de 

samme kravet som de andre realfagene om 60 sp. Videre skal vurderingen av søkerens faglige 

kompetanse gjøres på bakgrunn av beskrivelsene av emnegruppene for fagene. Følgende kriterier 

gjelder for opptak til PPU: 

Krav til opptak som student ved NMBU til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i realfag og 

naturbruksfag – 60 studiepoeng 

 

1. Søkere til PPU kan ha følgende utdanningsbakgrunn: 
(Rev. vår 2013 slik at det er i samsvar med læreplanene for Kunnskapsløftet) 

A) Søkere med bakgrunn fra universiteter og høgskoler med undervisningskompetanse i minst 

ett av følgende fag 

 

Biologi 

Fysikk 

Informatikk 

Geofag 

Kjemi 

Matematikk 

Naturfag 

 

Programområder i utdanningsprogram for naturbruk: 

Naturbrukbasert produksjon (VG1) 

Naturbasert aktivitet (VG1) 

Akvakultur (VG2) 

Anleggsgartner og idrettsanleggsfag(VG2) 

Fiske og fangst (VG2) 

Heste- og hovslagerfag (VG2) 

Landbruk og gartnernæring (VG2) 

Reindrift (VG2) 

Skogbruk (VG2) 

Landbruk(VG2) 

Gartnerinæring (VG2) 

Naturforvaltning (VG3) 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-21-1771
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16


 

I tillegg kan kompetanse i valgfrie programfag i naturbruk (se Udir.no) eller særskilte 

fordypninger knyttet til prosjekt for fordypning ligge til grunn for opptak  

 

 

B) Søkere med bakgrunn fra videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram 

naturbruk eller tilsvarende, minimum to års yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års 

yrkespraksis. 

 

2. Spesifiserte rangeringskriterier for PPU 
I henhold til vedtatt opptaksreglement for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU, gir 

de spesifiserte rangeringskriteriene for PPU føringene for opptaket til PPU. 

Søkere til PPU i naturbruk og realfag tas opp etter følgende spesifiserte rangeringskriterier: 

Søkerne deles inn i tre søkergrupper, med atskilte opptak. 

 

Gruppe 1, søkere med gradsutdanning (mastergrad/høyere grad, bachelorgrad/lavere grad) eller 

enkeltfag fra NMBU og andre universiteter og høgskoler, uteksaminert de to siste årene. 

Gruppe 2, søkere med videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk 

eller tilsvarende, minimum to års yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis 

Gruppe 3, søkere med gradsutdanning (dr. grad, mastergrad/høyere grad, bachelorgrad/lavere 

grad) eller enkeltfag fra universiteter og høgskoler. 

 

Rangering av søkere. 

Søkere til PPU i naturbruk og realfag tas opp etter følgende rangering: 

 

Gruppe 1: Nyutdannede søkere 

a) Grad; etter følgende rekkefølge 1) mastergrad/høyere grad, 2) bachelorgrad/lavere grad og 3) 

enkeltfag 

b) Antall fag søkeren har undervisningskompetanse i, innen realfagene og innen yrkesfaglig 

utdanningsprogram naturbruk 

c) Gjennomsnitt av karakterene ved opptakstidspunktet. Her omregnes karakterene etter 

gjeldende kriterier ved IMT. 

 

Gruppe 2: Søkere med videregående opplæring yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk eller 

tilsvarende, minimum to års yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis tas opp 

etter følgende rangering 

a) Antall år i undervisningsstilling og relevant yrkeserfaring, herav minst 6 måneder 

sammenhengende i 100 % stilling (mer enn 15 år = 20 poeng, 14 - 10 år = 15 poeng, 9 - 5 år = 10 

poeng, 4 år = 5 poeng), 

b) Annen yrkespraksis, omsorgsarbeid herav minst 4 måneder sammenhengende i 100 % stilling 

(mer enn 15 år = 4 poeng, 14 - 10 år = 3 poeng, 9 - 5 år = 2 poeng, 4 år = 1 poeng). 

Søkere i denne gruppen, som ønsker realkompetansevurdering av yrkesteori i naturbruk, må 

dokumentere sin kompetanse i programfag med vekt på arbeidsoppgaver i naturbruk. 

 

Gruppe 3: Søkere med bakgrunn fra universiteter og høgskoler (eksklusiv nyutdannede søkere, 

de to siste årene) tas opp etter følgende rangering: 



a) Grad (dr. grad = 9 poeng, mastergrad/høyere grad = 6 poeng, bachelorgrad/lavere grad = 4 

poeng og enkeltfag= 3 poeng) 

b) Antall år i undervisningsstilling og relevant yrkeserfaring (mer enn 8 år = 8 poeng, 8 – 5 år = 

6 poeng, 4 – 1 år = 2 poeng), samt omsorgsarbeid (mer enn 6 år = 2 poeng, 5 – 2 år = 1 poeng). 

c) gjennomsnitt av karakterene ved opptakstidspunktet. 

 

Opptak utenom de vedtatte kriteriene 

Opptakskomitéen kan på grunnlag av spesielle faglige, pedagogiske eller personlige forhold ta 

opp søkere utenom de vedtatte kriteriene. Det totale studenttallet skal imidlertid ikke overskride 

vedtatt opptakstall. Spesielle faglige, pedagogiske eller personlige forhold må dokumenteres. 

 

Opptakstall og spesifiserte rangeringskriterier 

Opptakstall og spesifiserte rangeringskriterier fastsettes av undervisningsutvalget ved IMT og av 

NMBUs styre. 

 

Søknadsfrist 

Søknadsfrist for opptak til PPU er 15. april. 

 

Dokumentasjon 

Opptaket forutsetter at søknaden er vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søkere må 

innen angitte frister dokumentere at utdanningen som inngår i opptaksgrunnlaget er avsluttet før 

man begynner PPU. 

 

Mottak av studieplass 

Søkere som er tatt opp til PPU må innen angitte frister melde fra om de tar studieplassen og 

levere politiattest, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene. 

 

Klage 

Søkerne har 3-ukers klagefrist for å klage på avgjørelser om opptak. 

 

Ikrafttreden 

Opptaksreglementet for PPU trer i kraft f.o.m. opptak til studieåret 2006/2007. 
 


