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RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FRITAKSSØKNADER I BACHELOR POLITIUTDANNING
HENSIKT OG OMFANG
I tråd med Universitets- og høgskoleloven kan det gis fritak fra emner hvis studenten tidligere
har gjennomført utdanning med samme innhold og omfang og på tilsvarende utdanningsnivå.
Se Universitets- og høgskoleloven av 2005, § 3-5 og Forskrift om studier og eksamen ved
Politihøgskolen § 3-5.
I en profesjonsutdanning som bachelorstudiet i politiutdanning vil dette sjelden være tilfelle.
Tidligere utdanning som er tatt ved universitet eller høgskole kan f.eks. ha et langt større
omfang enn et av bachelorstudiets fagområder uten at den har den samme yrkesinnretning og
dermed det samme innhold som emneplanene for bachelorstudiet i politiutdanningen
beskriver. Politihøgskolen er derfor restriktive med å innvilge fritak.
Merk:
 Når fritak blir innvilget og registrert på studenten, rapporteres dette automatisk til
lånekassa. Studenten får et redusert antall studiepoeng det studieåret noe som kan
medføre reduksjon i studielånet.
 Innvilgede fritak vil ikke fremkomme på karakterutskrift.
 Emner som er innpasset vil fremkomme på vitnemålet med studiepoeng, men ikke
karakter
ANSVAR
Studieseksjonen i samarbeid med bacheloravdelingen har ansvar for gjennomføring, kontroll
og revisjon av retningslinjene.
GJENNOMFØRING
Ved søknad om fritak skal det benyttes fastlagt skjema og det skal fylles ut ett skjema for
hvert av de emnene du søker fritak for.
Søknaden sendes Politihøgskolen, Postboks 5027 Majorstua, 0301 Oslo eller skannes og
sendes på e-post til studiekontoret.oslo@phs.no. Søknaden kan også leveres lokalt
studiekontor.
Frist for å levere søknad om fritak er 1. september.
Søknaden må være korrekt utfylt, signert og dokumentert for at studieadministrasjonen skal
kunne behandle søknaden.
Generelle vurderinger:
1. Normalt gis det fritak på grunnlag av årsenheter som tilsvarer 60 studiepoeng som
overlapper emner i bachelorutdanningen, f. eks i sosiologi, psykologi samt
vitenskapsteori og forskningsmetode.
2. Mindre studiepoenggivende fag/emner fra f. eks andre bachelorutdanninger må
vurderes innholdsmessig sett opp mot de fagspesifikke emnene som inngår i
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bachelorutdanningen. Det gis få fritak i slike sammenhenger fordi de overlappende
fagelementene er små og er hentet fra andre profesjonskontekster.
3. Det gis ikke fritak på grunnlag av kurs og utdanninger tatt i regi av idrettsforbund eller
frivillige og ideelle organisasjoner.
4. Det gis ikke fritak på grunnlag av videregående skole- eller fagskolenivå.
5. Der emner blir sammenslått i en felles integrert eksamen blir fritak ikke gitt.
FØRSTE STUDIEÅR - B1
De eksamener studentene kan søke fritak fra i B1 er følgende;
 Sosiologi
 Vitenskapsteori og forskningsmetode
 Psykologi
 Strafferett og straffeprosess
I en søknad om fritak skal studenten dokumentere at tidligere utdanning har samme faglig
omfang og innhold som den enkelte emneplan i fagplan for bachelorstudiet beskriver.
Søknaden må dokumenteres med karakterutskrift/vitnemål og fagplan/studieplan med
pensumliste.
Det presiseres at et eventuelt fritak i et emne i første studieår ikke fritar studenten fra senere
arbeidskrav i andre og tredje studieår, hvor faglige elementer fra B1 kan inngå.
Sosiologi, 4 studiepoeng
Fritak gis ved dokumentert årsenhet i sosiologi (60 studiepoeng) fra norske universitet eller
høgskoler.
Andre eksamener i sosiologi fra norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner må vurderes
enkeltvis.
Emner under 10 studiepoeng gir ikke grunnlag for fritak.
Vitenskapsteori og forskningsmetode, 2 studiepoeng
Fritak gis ved dokumentert årsenhet i filosofi (60 studiepoeng) fra norske universitet eller
høgskoler.
Andre eksamener i filosofi og lignende fagkombinasjoner fra norske og utenlandske
utdanningsinstitusjoner må vurderes enkeltvis.
Emner under 10 studiepoeng gir ikke grunnlag for fritak.
Psykologi, 4 studiepoeng
Fritak gis ved dokumentert årsenhet i psykologi (60 studiepoeng) fra norske universitet eller
høgskoler.
Andre eksamener i psykologi fra norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner må vurderes
enkeltvis.
Emner under 10 studiepoeng gir ikke grunnlag for fritak.
Strafferett og straffeprosess, 10 studiepoeng
Søknader om fritak vurderes individuelt ut fra dokumentasjonen som fremlegges.
ANDRE STUDIEÅR - B2
Det gis ingen fritak i andre studieår – praksisåret.
TREDJE STUDIEÅR - B3
Det gis svært få fritak i tredje studieår da profesjonsinnretningen mot politiyrket er meget
sterk i det siste året av bachelor i politiutdanning.
RELEVANTE DOKUMENT
Søknad om fritak fra emne eller arbeidskrav

