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Søknad om fri bachelorgrad 
Namn:  
Adresse:  
Postnr. og -stad:  
Fødselsnr:  
Telefon:  
Mailadresse:  
Vitnemål på 

bokmål/ nynorsk: 
 

 

Emne (evt. samla studium) eg vil ha inn i graden Fullført semester Studiepoeng Vedlegg nr.  

    

    

    

    

    

    
Emne på fordjupingsnivå 
 

 

 

   

    

    
Vi treng dokumentasjon: Legg ved stempla og signerte kopiar av vitnemål, send oss lenke til 

Vitnemålsportalen, eller opne for utveksling av resultat i Studentweb. Vi treng ofte (lenke til) studie- 

og emneplan for utfyllande informasjon, i alle fall for utanlandsk utdanning, når det kan vere 

overlapping, og ved vurdering av nivå eller fagområde. 

 

Underskrift:__________________________________________________ Dato: _________________ 

 

Tildeling av Graden følgjer Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, og 

Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning – sjå baksida av skjemaet. 
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Utdrag frå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i 
Volda 
 
§ 2-5.Bachelorgrad 
(3) Høgskulen i Volda tildeler ein fri bachelorgrad på grunnlag av tre år med studium (180 
studiepoeng), som inneheld 

− minst ei eining på minimum 80 studiepoeng i eit fagområde, der minimum 20 studiepoeng er på 
fordjupingsnivå, eller eit integrert studium på 120 studiepoeng 

− minst ei eining på minimum 30 studiepoeng i eit anna fagområde 

− og eit sjølvstendig arbeid knytt til fordjupingsnivået på minimum 15 studiepoeng, til dømes ei 
bacheloroppgåve. 
 

Utdrag frå Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning 
 
§ 3.Tilknytningskrav for tildeling av grad eller yrkesutdanning  

For at en institusjon skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må 
minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for graden, være avlagt ved institusjonen. 
Det forutsettes at utdanning og/eller annen kompetanse som godkjennes etter denne forskriften, er i 
samsvar med de faglige kravene for den aktuelle graden, og at det samlede læringsutbyttet for 
graden er likeverdig det som gjelder for dem som tar hele utdanningen ved institusjonen. 

Institusjonen kan ikke oppstille et strengere tilknytningskrav enn det som følger av første ledd. 

Det kan gjøres unntak fra tilknytningskravet for masterprogram i helse- og sosialfag som bygger 
på rammeplanstyrte videreutdanninger innenfor samme fagområde, det vil si at rammeplanstyrte 
videreutdanninger på samme fagområde kan godskrives som del av graden. 
 
§ 4.Krav ved tildeling av flere grader på delvis samme grunnlag  

Ved godskriving eller fritak av utdanning og/eller annen kompetanse som tidligere har inngått i 
grunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg avlegge 
minst 60 nye studiepoeng, det vil si studiepoeng som ikke har inngått i den tidligere (godkjente) 
graden, ved institusjonen før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad. 
Institusjonene kan selv fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for bestemte utdanninger. 

Den nye graden må som hovedregel ha en annen faglig fordypning enn tidligere grad. 
Institusjonene kan selv fastsette krav til hvilke deler av graden som må være nye. Det samlede 
læringsutbyttet for den nye graden skal være likeverdig det som gjelder for dem som tar hele 
utdanningen som første utdanning ved institusjonen. 
 
§ 6.Særskilte godskrivingsregler  

Utdanning som tidligere har blitt godskrevet med redusert uttelling i henhold til bestemmelsen 
i loven § 3-5 første ledd, skal godskrives i samsvar med tidligere praksis. 


