
SØKNAD OM OVERFLYTTING TIL 
 2. STUDIEÅR VED 

BACHELOR I BARNEVERN/ 
BACHELOR I SOSIALT ARBEID       

 
 
SØKNADSFRIST: 15. APRIL  
Søknader mottatt etter denne fristen eller som mangler etterspurt dokumentasjon vil bli 
returnert uten behandling. 
Ettersendelsesfrist for dokumentasjon på eksamensresultater er 1. juli. 
 
Søknad om overflytting til studieprogram: 
 
Søkers navn: 
 
Adresse: 
 
Postnummer og sted: 
 
Fødsels- og personnummer: 
 
Studentnummer: 
 
Telefon/mobil: 
 
E-post: 
 
 
For opptak til 2. studieår må 1. studieår være fullført (60 studiepoeng).  
Eventuelt opptak gjøres under forutsetning av at dette er oppfylt ved studiestart.  
 
Emnet examen philosophicum (10 studiepoeng) kan inngå i 1. studieår. Dersom emnet ikke 
inngår i 1. studieår, må dette emnet tas og bestås høstsemesteret i 2. studieår ved UiS. 
(Emnet examen philosophicum er forkunnskapskrav før praksis i 4. semester). 
 
Rangering: Søkere rangeres etter beste karaktersnitt.  
 
Utfylling av tabellen under: List opp hvilke eksterne emner med emnekode/-tittel som 
samsvarer med våre emner, Jf www.uis.no samt hvor mange studiepoeng emnet utgjør. Under 
dokumentasjon skal det vises til hvilket vedlegg som beskriver emnet (emnebeskrivelse med 
pensumlitteratur) – nummerer vedleggene.  
All dokumentasjon skal foreligge som bekreftet kopi. 
 
_________________________________________________________________________ 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger     Telefon: 51 83 15 00 
Institutt for sosialfag   4036 Stavanger Org.nr. 971564679   Telefaks: 51 83 41 50 

E-post: post@uis.no 
www.uis.no  

Kjell Arholms hus 
All post/e-post som inngår i saksbehandling, bes adressert 
til UiS og ikke til enkeltperson.  
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Søkes det om innpass/forhåndsgodkjenning hvor framtidige eksamener skal inkluderes, skal 
det legges ved bekreftelse på oppmelding til eksamen. Før eventuelle slike emner også i 
tabellen. 
Legg ved oversikt over programstruktur/sammensetting av emner i fagplanen. 
Søknad om overflytting fra studiested: 
 
Studieprogramtittel: 
 
Opptaksår: 
 
Antall gjennomførte studiepoeng: 
  
 
BACHELORPROGRAM I BARNEVERN  
Emne ved UiS: 
 

Eksternt emne: Dokumentasjon 
(nummerer): 

SVEXPHIL Examen 
Philosophicum – IS (10 sp) 
 

  

BBA160 Barn og unges 
utvikling og oppvekstmiljø 
(30 sp) 
 

  

BBA165 Velferdssamfunn, 
velferdspolitikk og 
velferdsrett (20 sp) 
 

  

 
BACHELORPROGRAM I SOSIALT ARBEID 
Emne ved UiS: 
 

Eksternt emne: Dokumentasjon 
(nummerer): 

SVEXPHIL Examen 
Philosophicum – IS (10 sp) 
 

  

BSO130 Profesjonelt sosialt 
arbeid I – Individ og 
samfunnsnivå (30 sp) 
 

  

BSO165 Velferdssamfunn, 
velferdspolitikk og 
velferdsrett (20 sp) 
 

  

 
Søknaden sendes til: Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 
Kjell Arholms hus, Institutt for sosialfag, 4036 Stavanger eller e-post: post@uis.no  
 
__________________________________________________________________________ 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger     Telefon: 51 83 15 00 
Institutt for sosialfag   4036 Stavanger Org.nr. 971564679   Telefaks: 51 83 41 50 

E-post: post@uis.no 
www.uis.no  

Kjell Arholms hus 
All post/e-post som inngår i saksbehandling, bes adressert 
til UiS og ikke til enkeltperson.  
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