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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. 

Søknaden sendes til postmottak@usn.no 
(Bruker du Adobe og automatisk utfylling av skjemaet vil boksene justere seg automatisk etter som du skriver.) 

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): 



Universitetet i Sørøst-Norge 
Postboks 235 
3603 Kongsberg 

www.usn.no 
postmottak@usn.no 

 

 

Side 2 av 2 

 

 
 
 
 
 
 

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): 

    

    

    

    

    

     

   

Eventuelt selvstendig arbeid:  

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

    

    

    

 
 
 Jeg har lagt ved alle emneplaner og pensumlister tilhørende alle emner i søknaden:   
 (Bruker du automatisk utfylling av pdf-skjema trykker du Enter tasten for å huke av i boksen.) 
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