SØKNAD OM
FRITAK FRA EMNE ELLER ARBEIDSKRAV

Studentnr:

Kull og klasse:

Personnr:

Navn:
E-post:

Mobilnr:

I henhold til: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), § 3.5, og
Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen § 3-5, kan studenter, på bakgrunn av
tidligere avlagt eksamen/prøve i tilsvarende emne eller arbeidskrav ved en annen institusjon,
søke om fritak. Dokumentasjon av realkompetanse kan også i noen tilfeller gi grunnlag for
fritak.
Vær oppmerksom på at det normalt kun innvilges fullt fritak. I noen tilfeller kan delvis fritak bli
gitt. I fritakssaker er det viktig å bemerke at emnet allerede har fått uttelling, følgelig gir
Lånekassen ikke støtte for fullt fritak, men støtte kan innvilges for delvis fritak, se Lånekassens
nettsider: http://lanekassen.no/

Søknadsfristen er 1. september og gjelder for både høst- og vårsemesteret.
Merk at det kan kun søkes om et fritak pr. skjema.

Sendes:
Postmottak@phs.no

Merk konvolutten «Søknad om fritak».
Søknaden kan alternativt leveres studiekontoret ved ditt studiested.

Skriv inn detaljer på side 2 av skjema.

A. Fritak fra emne (Hvis emne og arbeidskrav er sammenfallende søkes fritak for emne.)
Emne ved PHS jeg søker fritak fra:
(Navn på emne og hvilket studieår emne tilhører)

Antall studiepoeng:

B. Fritak fra arbeidskrav
Arbeidskrav ved PHS jeg søker fritak fra:
(Navn på arbeidskravet og hvilket studieår arbeidskravet tilhører)

Jeg søker om fritak på bakgrunn av følgende tidligere utdanning:
Navn på institusjon:

Navn på emner(r)/arbeidskrav:

Antall studiepoeng:

Vedlegg til søknaden:
Grunnlaget for fritaket må dokumenteres i form av attestert vitnemål/karakterutskrift der emne
eller arbeidskrav ble avlagt, samt emnebeskrivelse og pensumsliste. Merk at utskrift fra
Studweb etc. ikke godkjennes som dokumentasjon. Vennligst nummerer vedleggene.
Tilleggsopplysninger (bruk tilleggsark om nødvendig):

Jeg tillater at PHS kan kontakte institusjonen grunnlaget for fritaket er avlagt. Jeg er klar over
at søknader som ikke er dokumentert/er ufullstendige avvises.
Sted: ………………………………………………………………………………….. Dato: ………………………………………………………………………………….

Underskrift: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

