
Skjemaet skal KUN brukes ved enkeltemnesøknad på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon fra kravet om 

generell studiekompetanse. 

 

            

SKJEMA FOR Å OPPGI AKTUELLE EMNER 

Oppgi hvilke emner du vil bli vurdert for. For oversikt, se: http://www.uio.no/studier/emner/index.html  

Emnekode Emne 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Merk at du både må være kvalifisert og få plass på et emne for å bli enkeltemnestudent. Oversikt over 
emner med ledige plasser blir lagt ut senere. For mer informasjon, se: 
http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/ 
 
 

KUN for REALKOMPETANSESØKERE: Last opp dette skjemaet og dokumentasjon på realkompetanse i 

Søknadsweb. 

 

KUN for DISPENSASJONSSØKERE: Send skjemaet og all dokumentasjon per post til: UiO, Seksjon for opptak 

og tilrettelegging, Boks 1083 Blindern, 0316 Oslo. Dokumentasjon av grunnlaget for dispensasjonsøknaden vil 

inneholde helseopplysninger og skal ikke lastes opp i Søknadsweb. Fyll ut: 

Fødselsnummer Dag Mnd År Norsk personnummer 

Etternavn Fornavn og mellomnavn 

E-postadresse 

 

Bokmål (for nynorsk, 

se neste side) 



Skjemaet skal BERRE brukast ved enkeltemnesøknad på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon frå kravet om 

generell studiekompetanse. 

 

            

SKJEMA FOR Å OPPGI AKTUELLE EMNE 

Oppgi kva for nokre emne du vil bli vurdert for. For oversikt, sjå: http://www.uio.no/studier/emner/index.html  

Emnekode Emne 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Merk at du både må vere kvalifisert og få plass på eit emne for å bli enkeltemnestudent. Oversikt over 
emne med ledige plassar blir lagt ut seinare. For meir informasjon, sjå: 
http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/ 
 
 

KUN for REALKOMPETANSESØKJARAR: Last opp dette skjemaet og dokumentasjon på realkompetanse i 

Søknadsweb. 

 

KUN for DISPENSASJONSSØKJARAR: Send skjemaet og all dokumentasjon per post til: UiO, Seksjon for 

opptak og tilrettelegging, Boks 1083 Blindern, 0316 Oslo. Dokumentasjon av grunnlaget for dispensasjonsøknaden vil 

innehalde helseopplysningar og skal ikkje lastast opp i Søknadsweb. Fyll ut: 

Fødselsnummer Dag Mnd År Norsk personnummer 

Etternamn Fornamn og mellomnamn 

E-postadresse 

 

Nynorsk  
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