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     UNIVERSITETET I OSLO 

DET TEOLOGISKE FAKULTET 

       

     

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING 

 
Fakultetet behandler søknader primært fra studenter med opptak på relevant studieprogram. For øvrig 

henvises til annet fakultet, lærested eller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

Behandlingstiden kan være inntil 3-4 måneder. 

 

 

1. PERSONOPPLYSNINGER 

Etternavn: 

 

For- og mellomnavn: 

Fødsels- og personnummer (11 sifre):  

 

Statsborgerskap: 

Adresse: 

 

 

Postnummer/-sted: 

Telefonnummer: 

 

E-post: 

 

 

2. OPPLYSNINGER OM STUDIER FRA UTLANDET 

Land:  

 

Lærested: 

Eksamen/emne/kurs/grad Antall ECTS/credits/poeng F.o.m – t.o.m 

   

   

   

   

   

   

 

3. Er utenlandsstudiet gjennomført via et utvekslingsprogram/-avtale (sett kryss): JA….. NEI….... 

Hvis JA, hvilken avtale (for eksempel Erasmus, bilateral avtale etc.) …………………………...… 

Forhåndsgodkjenning gitt av TF (måned/år)................................................................................. 

 

 

 

4. MÅL MED SØKNAD OM GODKJENNING 

Jeg ønsker studiet godkjent og eventuelt innpasset ved TF, UiO, som: * Antall studiepoeng 

  

  

  

  

* for eksempel del av 80-gruppe (spesifiser), 40-gruppe (spesifiser), frie studiepoeng, jevngod med 

grad (bachelor- eller mastergrad) etc. 
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5. STUDIESITUASJON I NORGE 

Har du opptak til et studieprogram ved UiO (sett kryss): JA………………NEI……………. 

Hvis JA, hvilket?............................................................... Opptaksår/sem.:………………… 

 

Hvis NEI, planlegger du å søke opptak til et studieprogram? JA…………… NEI……………. 

Hvis JA, hvilket?......................................................................Fra (år/mnd)…………………….. 

 

Har du avlagt studier ved andre norsk læresteder (sett kryss)? JA……………NEI……………..… 

Hvis JA, hvilke(t) lærested(er)?.................................................................................................... 

Studier avlagt:…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

6. UTFYLLENDE OPPLYSNINGER (bruk evt. et ekstra ark) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Nødvendige vedlegg: 

• Attesterte kopier av vitnemål/diplom og karakterutskrifter på originalspråk og i 

oversettelse fra andre språk enn engelsk, tysk, fransk, spansk med mindre det bes 

spesielt om dette. Fakultetet har rett til å be om originale dokumenter. 

• Kursbeskrivelser og pensumlister med opplysninger om antall ECTS/credits/poeng 

for det enkelte kurs og opplysninger om antall credits/poeng som kreves for grad. 

• Kopi av masteroppgave/thesis for de som søker jevngodhet med UiOs mastergrad. 

Hvis oppgaven er skrevet på et annet språk enn engelsk, tysk og  fransk, må 

det vedlegges et sammendrag på norsk eller engelsk. 

• Dokumentasjon på navnendring der dette er aktuelt. 

• Andre dokumenter kan bli krevet fremlagt ved behov. 

 

 

Søknaden sendes til: 

Universitetet i Oslo 

Det teologiske fakultet 

Studieadministrasjonen 

Postboks 1023 Blindern 

0315 Oslo 

 

 

Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte, og at alle de innsendte dokumentene er ekte og tilhører 

meg: 

Sted: 

 

Dato: Signatur: 

 


