DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET
Fagråd for bachelor / Fagråd for master- og cand. theol.-utdanning

Studieadministrasjonen
SØKNAD OM GODKJENNING AV NORSK UTDANNING SOM
IKKE ER FRA DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET
Navn (etternavn/fornavn):
Fødsels og personnummer:
Adresse:
Postnummer og –sted:
STUDENTSTATUS
JA

NEI

Er du student ved MF (på det tidspunkt du søker)?
hvis ikke

Har du søkt eller har du tenkt å søke opptak til Det teologiske Menighetsfakultet?

HVA SLAGS GODKJENNING SØKER DU?*
Generell godkjenning*:
Godkjenning av fag/årsenhet for fritak*/innpassing* i grad fra MF:
Godkjennes som (innpasses eller fritak for) følgende emner
Som frie emner:
Fordypningsgruppe (80-gruppe med KRL):
Fritak for obligatoriske emner i studieprogram:
Hvilket studieprogram:
(Evt. hvilket studieprogram på masternivå ønsker du vurdering for opptak til)
*SE S. 2 FOR NÆRMERE FORKLARING TIL PUNKTENE

UTDANNELSEN DET SØKES GODKJENNING FOR
Studium

Sted

Tidsrom

Vekting

ECTSstudiepoeng

Det gis kun innpassing/fritak for emner/utdanning som er relevant for det studieprogrammet det søkes til.
Eks. Master i kristendomskunnskap – kristendomsfaglige/ teologiske emner kan innpasses.
Master i diakoni – årsstudium i diakoni kan innpasses.

Vedlegg
nr.

HVA ER EN GENERELL GODKJENNING?
Generell godkjenning er godkjenning av omfang og innhold i en hel utdanning fra annet lærested, sett i forhold til de
emner og grader som tilbys ved MF. En slik generell godkjenning brukes når søker ønsker å få sin utdanning vurdert
som jevngod med en utdanning/grad som gis ved MF. Eksempler på behov for slik godkjenning kan være at du ønsker
godkjenning av utdanning tilsvarende en bachelorgrad, for å få opptak til et mastergradsprogram, eller hvis du ønsker
et formelt vedtak på at din utdanning er jevngod med en grad gitt ved MF, f.eks. i forhold til jobbsituasjon.
Dersom det siste er tilfelle bør søknaden sendes til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen,
www.nokut.no). Dersom det er en generell godkjenning og faglig vurdering for opptak til et masterprogram sendes
den til lærestedet (MF).

HVA ER INNPASSING
Ved innpassing blir emner som er tatt ved annet studiested i Norge godkjent og lagt inn i graden det søkes opptak til
ved MF. De fleste studieprogram har krav til sammensetning av emner i en grad, og det er lettest å få innpassing for
de emnene som ikke er obligatoriske. Det er også mulig å få innpasset emner som tilsvarer obligatoriske emner i
graden ved MF, det vil da også blitt gitt fritak for det aktuelle emnet, se under. Ved søknad om innpassing er det er
viktig å dokumentere relevans, dybde/bredde og nivå på den utdanningen som er avlagt andre steder i Norge, og
særlig med tanke på evt. overlapping må det legges ved studieplaner, studiemål og litteraturlister.

HVA ER FRITAK
Fritak gis når søker kan dokumentere at et obligatorisk emne i en grad allerede er avlagt som et jevngodt emne ved et
annet studiested i Norge. Fritak kan gis i kombinasjon med innpassing, dvs. at både faglig innhold og studiepoeng for
det/de aktuelle emne(r) godkjennes. Fritak kan også gis slik at det kun er det faglige innholdet i det aktuelle emnet det
gis fritak for, studiepoengene må da avlegges i form av et annet emne. Kravet om dokumentasjon er det samme som
ved innpassing (punktet over).

80-FORDYPNINGSGRUPPE
For å kunne skrive ut en grad må bachelorprogrammet ha min. 80 sp som er fordypning/spesialisering innenfor et felt. 80-fordypningsgruppe inngår også i profesjonsstudiet i teologi.

EXAMEN PHILOSOPHICUM OG EXAMEN FACULTATUM
MF godkjenner ex.phil. og ex.fac. avlagt ved andre studiesteder.

FRIE STUDIEPOENG
Bachelorprogrammene ved Det teologiske Menighetsfakultet har i stor grad frie studiepoeng
(poeng utover exphil og exfac og 80-fordypningsgruppe), med unntak av bachelor i kultur- og
samfunnsfag, studieretning: Ungdom, kultur og tro som har et mer fastlagt opplegg. En del av
masterprogrammene og profesjonsstudiet har fordypningsemner som studenten velger selv.

NB!
Husk å legge ved attesterte kopier av papirer for den utdannelsen du søker om godkjenning for.

Sted og dato

Underskrift

