
Skjemaet skal sendast til: Samordna opptak, Postboks 5883 Majorstuen, 0308 Oslo 

RETTLEIING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 

- FOR SØKJARAR MED UTANLANDSK UTDANNING 
 
Før du fyller ut skjemaet, må du lese informasjonen som står om landet du har utdanning frå på 

www.samordnaopptak.no under Utdanning fra utlandet. Det er berre utdanning som ikkje allereie er 

omtalt på Samordna opptak sine nettsider som blir vurdert gjennom denne ordninga. Utdanning som er 

skildra på nettsidene våre blir ikkje behandla. 
 

Skjema som ikkje er fullstendig utfylt vil ikkje bli behandla.  

PERSONOPPLYSNINGAR (bruk store bokstavar): 

Kva for eit land har du vidaregåande utdanning frå?  

Etternamn: Mann   Kvinne   

Fornamn og mellomnamn:  

Evt. tidlegare namn:  

Har du eit anna namn på dokumenta dine enn det du har i dag, må namneendring dokumenterast (t.d. med attest frå Skatteetaten) 

Fødselsdato (dd/mm/åå): Personnr.: 

Gate/veg:  

Postnummer og -stad: Telefon:  

Land:  

E-postadresse: 

SOMME STUDIUM HAR SPESIELLE OPPTAKSKRAV: 

Veit du kva du ønskjer å studere, kan du skrive dette her slik at vi kan vurdere om du dekkjer 

eventuelle spesielle opptakskrav. Informasjon om kva for nokre studium som har spesielle 

opptakskrav finn du på www.samordnaopptak.no. Vel Slik søker du og gå til Studieoversikten. 

Eg ønskjer å studere: 

 

 Eg veit ikkje kva eg ønskjer å studere (kryss av) 
 

 

 

Dette er ikke eit søknadsskjema, men eit skjema for rettleiing. Dersom du skal søkje opptak, ver 

venleg å sjå våre nettsider: www.samordnaopptak.no 
 

 

Skjemaet blei sist redigert i januar 2018 

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.samordnaopptak.no/


Skjemaet skal sendast til: Samordna opptak, Postboks 5883 Majorstuen, 0308 Oslo 

UTDANNINGSBAKGRUNN: 

Før opp utdanning du har frå før og utdanning du tek no, både i utlandet og i Noreg. Dersom 

du ikkje får plass i tabellen, bruk eit eige ark.  

Vidaregåande skule: 

Namn på eksamen/vitnemål/diplom/ 

karakterutskrift 

Frå 

(mnd/år) 

Til 

(mnd/år) 

Tal på 

år 

Alder ved 

eksamen 

     

     

Har du lagt ved utdanningsdokumenta frå vidaregåande skule?  JA   NEI  

Dersom nei, kvifor ikkje? ______________________________________________________ 

Høgare utdanning: 

Namn på eksamen/vitnemål/diplom/ 

karakterutskrift 

Frå 

(mnd/år) 

Til 

(mnd/år) 

Tal på 

år 

Alder ved 

eksamen 

     

     

Har du lagt ved utdanningsdokumenta frå høgare utdanning?  JA   NEI  

Dersom nei, kvifor ikkje? ______________________________________________________ 

Norskkrav: 

Namn på eksamen/test: Frå 

(mnd/år) 

Til 

(mnd/år) 

Tal på 

år 

Alder ved 

eksamen 

     

Har du lagt ved dokumentasjon på at du dekkjer norskkravet?  JA   NEI  

Dersom nei, kvifor ikkje? ______________________________________________________ 

Engelskkrav: 

Namn på eksamen/test: Frå 

(mnd/år) 

Til 

(mnd/år) 

Tal på 

år 

Alder ved 

eksamen 

     

Har du lagt ved dokumentasjon på at du dekkjer engelskkravet?    JA   NEI  

Dersom nei, kvifor ikkje? ______________________________________________________ 

 Eg stadfestar at skjemaet er fullstendig utfylt. 

 Eg stadfestar at opplysningane er korrekte og at alle dei innsende dokumenta er ekte. Eg er klar 

over at bruk av falske dokument vil bli politimeldt.  
 

 

________________________________________ __________________________ 

Underskrift Dato 
Skjemaet blei sist redigert i januar 2018 


