SØKNAD OM INNPASS/GODKJENNING AV EMNER
Til:
Universitetet i Stavanger
Postboks 8900 Forus
4036 Stavanger
E-post:
post@uis.no
1. Personopplysninger

Navn:

Studentnr.:

Adresse:

Personnummer:
Telefonnr.:

Postnummer:

Sted:

E-postadresse:

2. Studieprogram

3. Hvilke emner ønsker du å søke innpass/godkjenning for?

Emne(r) i utdanningsplan UiS
Emnenr. og navn

Søkes godkjent med følgende emne(r)
Stp

4. Vennligst legg ved følgende til søknaden:

Emnenr., navn og studiested

- vitnemål/karakterutskrift på norsk og engelsk
- emnebeskrivelser for aktuelle emner

5. Sted, dato og signatur

Sted:

Dato:

Signatur:

Se bakside for aktuelle forskrifter og ev. begrunnelse ved avslag

Stp.

Sign. (for
internt bruk)

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger av 10. mars 2016 sier at:
§ 2-5. Fritak fra prøving/godskriving av emner
1. Fritak for prøving skal gis når det godtgjøres at tilsvarende prøving er avlagt ved samme eller
annen institusjon. Det kan også gis slikt fritak på grunnlag av annen velegnet prøving.
Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.
2. Dekan behandler søknad om dispensasjon fra oppsatt fag- eller studieplan og avgjør søknad
om fritak fra prøving og/eller godskriving av emner avlagt ved universitetet eller ved andre
institusjoner under loven.
3. Dekan kan vedta at prøving i enkelte emner ved universitetet gir fritak fra prøving i bestemte
studieprogram. Dersom det foreligger et generelt vedtak om fritak/godskriving skal opplysninger
om dette fremgå av emnebeskrivelsen.
4. Utdanningsutvalget kan gi retningslinjer for behandling av søknader om godskriving og fritak
fra prøving. Prøvingen kan ikke godskrives med flere studiepoeng enn det den opprinnelig er
godkjent til. Omfanget av et emne som det søkes godkjenning for kan ikke utvides ved at det
arrangeres og gis uttelling for særskilt prøving.
5. Prøving som inngår i opptaksgrunnlaget for grunnstudier, f.eks. eksamen fra videregående
skoler, blir ikke godskrevet.
6. Deleksamener uten bestått avsluttende eksamen gir ikke grunnlag for godskriving av emner
ved universitetet.
7. Studenter som ønsker å ta emner ved andre institusjoner, og som ønsker å innpasse dette i et
studieprogram ved Universitetet i Stavanger, er selv ansvarlig for å søke om forhåndsgodkjenning
av dette.

§ 2-6. Emner som helt eller delvis dekker hverandre
1. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. Studenter som
har avlagt prøving i emner/emnegrupper som faglig helt eller delvis dekker hverandre, vil få sin
samlede poengsum for disse emnene redusert.
2. Studenten kan be om at reduksjonen gjøres i det eller de emner som fører til den mest
gunstige karakteren.

Eventuell faglig begrunnelse ved avslag (fylles ut av faglærer):

