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Informasjon om søknadsprosessen for regionalt videreutdanningstilbud for 
lærere i Engelsk 1 1. – 7. trinn (30 sp) ved Universitetet i Stavanger innenfor 
strategien Kompetanse for kvalitet. 

 
Om søknadsprosessen – søk «annet studietilbud»: 
For å søke om deltagelse i/finansiering gjennom Kompetanse for kvalitet må du søke via 
Udir. Du må enten bruke Feide eller ID-innlogging for å komme inn på søknadssidene. 
Studiet søkes inn som «annet studietilbud» i Utdanningsdirektoratets (Udirs) søkeportal: 
https://www.udir.no/videreutdanning 

 
Studieavgift 
For dette studiet har UiS beregnet en studieavgift per student på kr: 38 000,-. 
Studieavgiften må oppgis i søknadsskjemaet når lærerne skal søke på dette tilbudet. 
Beløpet er beregnet ut fra Utdanningsdirektoratets faste satser for videreutdanning. Under 
«studieavgift» i skjemaet må beløpet fordeles på de to semestrene1. Søknadsportalen er 
åpen i perioden 1. februar til 1. mars. Skoleeierne må så prioritere disse søknadene innen 
15. mars. Udir ferdigbehandler søknadene innen 1. mai. 

 
Søkerne må først åpne søknadsskjemaet Videreutdanning for lærere 2021, der skal de fylle 
ut alle utfyllingsbokser. De skal bl.a. registrere følgende: 

 
 

Ønsket studium: 

Navn på studiet: 

Fag: 

 
kryss av for «Annet studietilbud» 

 
Engelsk 1 1. – 7. trinn (30 sp) 

 
Engelsk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Denne studieavgiften betaler skoleeier til UiS, og etterpå vil beløpet bli tilbakeført til 
skoleeierne fra Udir. 

http://www.udir.no/videreutdanning
https://www.ntnu.no/videre/regional-norsk117
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/regionale-tilbud-2017-2018/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/regionale-tilbud-2017-2018/
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Universitet/Høyskole: 
 

Oppgi hvilke semestre 
du ønsker å studere: 

 
Planlagte studiepoeng: 

Studieavgifter: 

Finansieringsordning: 

 
Fra Udirs søkeportal: 

UiS 
 
 

Høst 2021 – Vår 2022 
 

30 sp 
 

19 000 per semester (summen oppgis for begge semester) 
 

Enten stipend eller vikarordning, det må avtales mellom den 
enkelte lærer og skoleleder/skoleeier. 
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Søke om opptak til UiS 

 
Alle som ønsker å søke studieplass må søke både via evuweb på 
kursets hjemmeside og på Udir sin side innen fristen 1 mars 2021. 

 
 

Søknadsfristen er 1. mars 2021. 
Eventuelle spørsmål til søknadsprosessen kan stilles til: 

 
  Kjetil Endresen  
  Tlf: 51 83 28 77 
  E-post: kjetil.endresen@uis.no 
 
  Hallvor Lyngstad  
  Tlf: 51 83 14 13 
  E-post: hallvor.lyngstad@uis.no 
 
 

tel:51832877
mailto:kjetil.endresen@uis.no
mailto:hallvor.lyngstad@uis.no
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