SØKNAD OM
FRITAK FRÅ EMNE ELLER ARBEIDSKRAV

Studentnr.:

Kull og klasse:

Personnr.:

Namn:
E-post:

Mobilnr.:

I samsvar med Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), § 3.5 og
Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen § 3-5 kan studentar søkje om fritak på
bakgrunn av tidlegare avlagt eksamen/prøve i tilsvarande emne eller arbeidskrav ved ein annan
institusjon. Dokumentasjon av realkompetanse kan også i somme tilfelle gi grunnlag for fritak.
Ver merksam på at det normalt sett berre vert innvilga fullt fritak. Det kan i somme tilfelle bli
gitt delvis fritak. I fritakssaker er det viktig å merke at emnet allereie har fått utteljing.
Lånekassen gir soleis ikkje støtte for fullt fritak, men kan innvilge støtte for delvis fritak. Sjå
http://lanekassen.no/

Søknadsfristen er 1. september, og gjeld både haust- og vårsemesteret.
Merk at du berre kan søkje om eitt fritak per skjema.

Send til:
Postmottak@phs.no
Merk konvolutten «Søknad om fritak».
Alternativt kan du levere søknaden til studiekontoret ved studiestaden din.

Skriv inn detaljar på side 2 i skjemaet.

A. Fritak frå emne (Viss emne og arbeidskrav er samanfallande, søkjer du om fritak for
emne.)
Eg søkjer fritak frå følgjande emne ved PHS:
(Namn på emne og kva studieår emnet tilhøyrer)

Tal på studiepoeng:

B. Fritak frå arbeidskrav
Eg søkjer fritak frå følgjande arbeidskrav ved PHS:
(Namn på arbeidskravet og kva studieår arbeidskravet tilhøyrer)

Eg søkjer om fritak på bakgrunn av følgjande tidlegare utdanning:
Namn på institusjon:

Namn på emne/arbeidskrav:

Tal på studiepoeng:

Vedlegg til søknaden:
Grunnlaget for fritaket må dokumenterast i form av attestert vitnemål/karakterutskrift frå
staden der emnet eller arbeidskravet vart avlagt, pensumliste og skildring av emnet. Ver
merksam på at utskrift frå Studweb o.l. ikkje er godkjent som dokumentasjon. Hugs å
nummerere vedlegga.
Tilleggsopplysningar (bruk ev. tilleggsark):

Eg tillet PHS å kontakte institusjonen der grunnlaget for fritaket vart avlagt. Eg er klar over at
søknader som er ufullstendige eller manglar dokumentasjon, vert avviste.
Stad: ………………………………………………………………………………….. Dato: ………………………………………………………………………………….

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

