Søknadsskjema Motiverende Intervju
Søknaden sendes til:
Høgskolen i Hedmark
v/Ida Tveiten
Postboks 400
2418 Elverum
Søknadsfrist:

1.november 2015

Studiet kan gjennomføres på to måter, med og uten studiepoeng.
Gjennomføringstype,
kryss av

___Med studiepoeng

Opptakskrav: generell studiekompetanse eller
tilsvarende realkompetanse. Legg ved
dokumentasjon på generell studiekompetanse
Fyll ut pkt 1-2

___Uten studiepoeng

Ingen opptakskrav. Fyll ut pkt 1

Personalia, fylles ut av alle
Personnummer:

|

_

|_

|

_ |

_

Etternavn: ______________________________

|

_

|

_

|

_ | _

| _

|

_ | _

|

Fornavn: ________________________________________

Gate/vei: _________________________________________________________________________________

1

Postnummer: _____________ Sted: _____________________________

Mobil: (priv) ____________________

e-post(skriv tydelig):
__________________________________________________________________________________

Ved studier med studiepoeng:
Legg ved dokumentasjon på generell studiekompetanse
Utdanning
Fullført
Mnd/år

Samlet
studietid

Vedlegg

……………..

…………mnd

nr……….

……………..

……….. .mnd

nr……….

a) Utdanning/fag:
..…………………………………………………………………………

2

Skole:
………………………………………………………………………….

b) Utdanning/fag:
..…………………………………………………………………………
Skole:
……….………………………………………………………………….

Vi gjør oppmerksom på følgende:
SØKNADSBEHANDLING FOR OPPTAK TIL STUDIEPOENGSGIVENDE UTDANNINGSPROGRAM
1. Vi behandler den enkelte søknad ut fra dokumentert videregående skole, høyere utdanning og yrkeserfaring.
2. Ved vurdering av realkompetanse kan arbeidserfaring dokumenteres ved en CV, bekreftet av arbeidsgiver(e).
Dokumentasjon på praksis som mangler angivelse av arbeidets art og omfang (varighet og stillingsandel), vil
ikke bli lagt til grunn i vurderingen av søknaden.
3. Søkere som tidligere har studert ved Høgskolen i Hedmark må også legge ved bekreftede kopier av alle
relevante vitnemål (søknadspapirer makuleres når opptaket er avsluttet).
4. Søkeren er ansvarlig for at opplysningene på sin dokumentasjon er fullstendige, og kan bli bedt om å forevise
originale vitnemål og attester. Eventuelle forfalskninger rammes av straffelovens § 182 og vil bli politianmeldt.

Underskrift
Sted:

Dato:

Det tas forbehold om oppstart i forhold til antall påmeldte

Underskrift:

GENERELLE OPPTAKSKRITERIER
(sist endret i hht ny Forskrift om opptak til høyere utdanning, gjeldende fra 1/1-09)
Kurs ved høgskoler og universitet er i utgangspunktet åpent for alle. Lovverket krever imidlertid at de
som vil ha godskrevet studiepoeng for kurs de avlegger eksamen i, må dokumentere generell
studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Nedenfor følger hovedreglene.

Generell studiekompetanse
For generell studiekompetanse gjelder krav om både utdanning/praksis (pkt 1 nedenfor) og bestemte fag (pkt 2 nedenfor).
Fagkravene må enten være dekket innenfor eller tas i tillegg til krav om utdanning/praksis.

1)

Utdanning/praksis

Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
eller
Fagopplæring med fag-/svennebrev
eller
Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års praksis/utdanning)

2)

Fagkravene (fellesfag, må være bestått med karakteren 2 eller bedre)

De obligatoriske fagkravene er de samme som tidligere, men samfunnsfag/historie og matematikk har fått utvidet omfang.
Oversikten under viser fagkravene for søkere fra Kunnskapsløftet (som gjelder nå) med faktiske timetall sammenlignet med
kravene for søkere fra Reform 94.
Søkere med beståtte fag fra Reform 94 eller tidligere strukturer, får godkjent fagene etter overgangsreglene i kapittel 9-1
i forskriften.
Kunnskapsløftet

Reform 94 (eller tilsvarende for tidligere strukturer)

Studiespesialiserende utdanningsprogram

Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

norsk
engelsk
historie
samfunnsfag
matematikk
naturfag

norsk
engelsk
nyere historie
samfunnslære
matematikk
naturfag

393 årstimer
140 årstimer
140 årstimer
84 årstimer
224 årstimer
140 årstimer

14 uketimer
5 uketimer
4 uketimer
2 uketimer
5 uketimer
5 uketimer

23/5-Regelen
For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må en





fylle minst 23 år i søknadsåret
dekke alle de 6 obligatoriske fagkravene (se over)
dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning

Kravet om 5 års yrkespraksis/utdanning kan fra 2009 dekkes med 5 års utdanning, mens en tidligere måtte dokumentere minst
et halvt års arbeidspraksis innenfor 5-årskravet.
Fagkravene teller som ett av de fem årene, hvis det ikke er overlapping med fag som inngår i hele årskurs som skal telle med i
5-årskravet. Som utdanning teller også folkehøgskole, fagskole og høyere utdanning av minst ett års varighet.
Som praksis teller også omsorgsarbeid og fullført militær-/ siviltjeneste.
Deltidsarbeid blir regnet om til heltid med utgangspunkt i 37,5 timers uke, men 90 % stilling eller mer regnes som full jobb.
Deltidsarbeid under 50 % stilling eller arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke.

Fullført fagskoleutdanning
Søkere som har fullført 2-årig fagskoleutdanning godkjent etter lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning, får generell
studiekompetanse under forutsetning av at søkerne i tillegg oppfyller kravet i norsk.

Høyere utdanning og norsk
Søkere som ikke har generell studiekompetanse på annen måte, men som har en avsluttet høyere utdanning av minst ett års
varighet (60 sp), har generell studiekompetanse når norskkravet er oppfylt. Avbrutt studium gir ikke generell
studiekompetanse.
Søkere som er over 25 år og har fullført og bestått eksamen fra høgskole- eller universitetsstudium av minst ett års varighet
(eller to halvårige studium), har generell studiekompetanse. Avbrutt studium gir ikke generell studiekompetanse. Det er en
forutsetning at søkeren har dekket fagkravet norsk.
Søkere som har fullført og bestått en høyere utdanning på minst to år, har generell studiekompetanse uavhengig av alder.

Realkompetanse
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på
grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet
eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte.

Hvert enkelt lærested avgjør selv hva som gir realkompetanse til sine studier, og realkompetanse vurderes for hvert enkelt
studium.

Praksis
Realkompetanse bygget opp gjennom yrkeserfaring dokumenteres ved attest fra arbeidsgiver. Attesten skal opplyse om
arbeidets art, varighet (fra dato til dato), og omfang (fulltids eller deltidsjobb). Deltidsjobber må angis i timer pr. uke eller
prosent av full stilling. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregister.
Omsorgsarbeid
Bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn, evt. attest fra sakkyndig (lege, sosialkontor e.l.).
Militær- og siviltjeneste
Militær førstegangstjeneste skal dokumenteres med militært tjenestebevis (egen blankett), fra 2007 militær tjenesteuttalelse.
Mangler du militært tjenestebevis/tjenesteuttalelse, ta kontakt med din rulleførende enhet.
Attester, vernepliktsbok, diplom for vernedyktighetsmedalje o.l. er ikke tilstrekkelig.
Søkere som har befalsskole eller utskrevet sersjantkurs, må sende vitnemål og tjenesteuttalelse.
Sivilt tjenestebevis, fås ved henvendelse til siviltjenesteadministrasjonen der tjenesten ble avsluttet.
Høgskolen i Hedmark
I Høgskolestyresak 15 (2001/15) er det satt opp retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetansevurdering ved
Høgskolen i Hedmark. Her heter det blant annet:
Minimum opptakskrav:




25 år eller eldre i opptaksåret
Minimum 5 års relevant praksis (heltid) – hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning.
Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norskkunnskaper på samme måte som ved
ordinært opptak.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse kan oppnås ved en helhetsvurdering av søkere på grunnlag av utdanning og relevant
praksis sett i forhold til studium som ønskes gjennomført.

