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Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning for 

programstudenter i Organisasjon, ledelse og arbeid 

Skjemaet leveres ekspedisjonen i 2. etasje på Harriet Holters hus eller sendes til:  

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Pb. 1096 Blindern, 0317 Oslo.  

Frist: 1. juni. Dersom du ikke rekker fristen fordi du ikke finner informasjon om emnevalg hos 

lærestedet du skal reise til, kontakt studiekonsulenten på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 

 

 

 

Del I: Personalia 

Etternavn Fornavn 

  

E-postadresse 

 
Fødselsdato/studentnummer Telefonnummer 

  

 

 

 

På neste side skal du skrive ned hvilke emner du planlegger å ta mens du er i utlandet. Dersom du 

ikke vet om du får plass, er det mulig å sette opp flere emner enn du planlegger å ta. Om du 

kommer til utlandet og likevel ikke skulle få plass på emnene du hadde planlagt å ta, må du ta 

kontakt med studiekonsulenten på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 

 

 

For emnevalg i utvekslingssemesteret gjelder følgende: 

1. Emnene skal være på masternivå. 

2. Emnene må ikke overlappe med andre emner du har tatt eller skal ta som en del av graden. 

3. Emnene bør være relatert til OLA-programmets øvrige emneportefølje. 

4. Emnene kan også relateres til tema for egen masteroppgave. 

5. Språkkurs godkjennes som regel ikke. 

6. Husk at du skal ha minst ett humanistisk fag i graden din. 
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Del II: Emner som skal avlegges i utlandet 

Spesifiser hvilket land og universitet du skal reise til: __________________________________ 

Navn/eventuell emnekode Begrunnelse for emnevalg. Hvordan kan emnet knyttes til 

andre emner i utdanningsplanen din eller til 

masteroppgaven? 

  

  

  

  

  

  
 

Dersom du trenger mer plass, legg ved et ekstra ark. 

 

Jeg er kjent med at dette er en søknad om forhåndsgodkjenning og at jeg må søke om endelig 

godkjenning etter endt utvekslingsopphold for å få emnene innpasset i mastergraden. 

 

 

 

Dato  Signatur student 

 

 

 

Dato  Signatur fagansvarlig (Tian Sørhaug eller Haldor Byrkjeflot) 


