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SØKNAD OM VITNEMÅL FOR SELVKOMPONERT BACHELORGRAD 
En selvkomponert bachelorgrad kan bestå av studier/emner fra flere studieprogram, flere 

fakulteter og/eller institusjoner, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-

Norge, §§ 9-1 og 2-2 (se under). 

Navn (fornavn, mellomnavn, etternavn) Fødselsdato (DDMMÅÅ) 

Adresse Postnr./sted 

Telefon dagtid Epost 

Fyll inn studier/emner du ønsker skal inngå i bachelorgraden (180 sp totalt): 

Fordypning av minst 80 studiepoengs omfang 

Emnekode og emnenavn: Institusjon: Studiepoeng: Fullført termin (år/semester): 

Emner/emnegrupper av minst 30 studiepoengs omfang 

Emnekode og emnenavn: Institusjon: Studiepoeng: Fullført termin (år/semester): 

Frittstående emner av maksimalt 30 studiepoeng: 

Emnekode og emnenavn: Institusjon: Studiepoeng: Fullført termin (år/semester): 

Eventuelle merknader 
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§ 2-2.Bachelorgrad

(1) Graden bachelor tildeles for treårige utdanninger på 180 studiepoeng, i ett av følgende studieløp:

a. studieprogram av 180 studiepoengs omfang, som i henhold til nasjonal rammeplan gir

bachelorgrad

b. studieprogram av 180 studiepoengs omfang, med fordypning på minst 80 studiepoeng

c. yrkesrettet studieløp med omfang på minst 120 studiepoengs omfang, med tillegg av emner

eller emnegrupper på til sammen 60 studiepoeng

d. selvkomponert studieløp av 180 studiepoengs omfang, jf. tredje ledd

e. fullførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning etter

forskrift om rammeplan.

(2) I grunnlaget for graden skal det som hovedregel inngå en bacheloroppgave eller annet selvstendig

arbeid. Dette arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og kan være utført

individuelt eller i gruppe.

(3) Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for et selvkomponert studieløp. I graden skal det

inngå fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i

et fagområde som tilbys av universitetet, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs

omfang (breddeemner) innenfor beslektede emner til fordypningsenheten. Inntil 30 studiepoeng kan

bestå av frittstående emner eller emner fra andre fagområder eller studieprogram. De resterende 40

studiepoengene, utover maksimalt tillatt omfang på frie emner, må tas enten innenfor

fordypningsenheten eller breddeemnene. Fagmiljøet innenfor fordypningsenheten vurderer om det

er faglig forsvarlig å gi fritak fra kravet om gjennomføring av et selvstendig arbeid som omtalt i annet

ledd.

(4) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med bacheloroppgaven. Det kan settes som krav at

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3. Omfanget av veiledningen

skal fremgå av emneplanen.

Merknad til § 2-2 Bachelorgrad 
(1) Gjenkjennbare temaer innen vitenskapsteori, forskningsmetodikk og etikk skal tydeliggjøres i
studie- og emneplanene.
(2) Det skal fremgå av studie- og emneplanen i hvilke studieprogram det settes krav til
bacheloroppgave eller annet selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven skal som hovedregel ha et
omfang på 15 til 30 studiepoeng. Dette dersom studenten ikke allerede har gjennomført en
bacheloroppgave i forbindelse med tidligere opptak til et bachelorprogram.
(3) I vurderingen av om det skal tildeles en selvkomponert bachelorgrad bør det tas hensyn til at
gradens innhold ikke skal være tilnærmet lik innholdet i en rammeplanstyrt utdanning.
For de frie emnene skal det settes et tak på inntil 30 studiepoengs omfang. Dette medfører
følgende minimums- og maksimumskrav:
Fordypningsenhet minimum 80 studiepoeng
Breddeemner minimum 30 studiepoeng
Frie emner maksimalt 30 studiepoeng
Det er opp til studenten å velge hvordan de resterende 40 studiepoengene skal fordeles mellom
fordypningsenheten og breddeemnene.
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Fordypningsemner som skal inngå i en selvkomponert bachelorgrad bør som hovedregel være av 
minimum 7,5 studiepoeng omfang. 
Selvstendig arbeid kan være gjennomført ved andre utdanningsinstitusjoner. 
Universitetet skal veilede studenter som ønsker å søke om en selvkomponert bachelorgrad, både 
hva gjelder sammensetning av graden og omfanget av det selvstendige arbeidet. 
I forbindelse med søknad om utstedelse av selvkomponert bachelorgrad må det sørges for at det 
ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad, jf. uhl. § 3-5 første ledd. Som 
ledd i dette kan det bes om at studenten fremlegger vitnemål utstedt fra andre 
utdanningsinstitusjoner. 
(4) Studenten har som hovedregel krav på 10 til 15 timer veiledning for bacheloroppgave med
omfang på 20-30 studiepoeng, og 5 til 10 timer for bacheloroppgave med omfang på 15-20
studiepoeng. For bacheloroppgave av mindre omfang enn 15 studiepoeng (dersom det gis
dispensasjon fra hovedregelen), skal studenten gis inntil 5 timer veiledning. Timetallet inkluderer
veileders tid til for- og etterarbeid i tilknytning til veiledningen.
Det kan settes som krav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få levere
oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter vil det kunne fattes vedtak om tap av
retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 og forskriften § 7-3 (obligatorisk
aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter så må det sendes et varsel
om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.
Universitets- og høyskoleloven
Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven, jf. § 7-9. Omfanget av veiledningen
skal baseres på en skjønnsmessig vurdering knyttet til oppgavens omfang og kompleksitet.

§ 9-1.Vitnemål og karakterutskrift

(1) For oppnådd grad, yrkesutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning utstedes vitnemål på norsk.

For engelskspråklig studieprogram utstedes vitnemål på engelsk.

(2) Vitnemål utstedes automatisk til de studentene som etter normert studietid oppfyller kravene.

Studenten kan reservere seg mot å få utstedt vitnemål i inntil to semestre.

(3) Studenter som ikke fullfører utdanningen til normert tid må selv fremsette søknad om utstedelse

av vitnemål.

(4) Vitnemål for selvkomponert bachelorgrad eller yrkesrettet bachelorgrad utstedes etter søknad.

Søker må selv dokumentere at kravene er oppfylt på søknadstidspunktet, jf. § 3-2.

(5) Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet

er tapt, utstedes normalt duplikat mot vederlag.

(6) Studenter som forbedrer karakterer i et emne etter at grad er oppnådd vil få anmerkning på

vitnemålet om at karakter i emnet er forbedret etter at graden ble oppnådd.

(7) Utdanning som ikke er omfattet av første ledd dokumenteres med karakterutskrift, alternativt

med øvrig sluttdokumentasjon.
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