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Universitetet i Stavanger 

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 

 
Søknad om overflytting til Barnehagelærerutdanning 3. trinn ved Universitetet i Stavanger.  

           
  Søknadsfrist: 1. mars. ☐ Jeg skal fortsette på 3. studieår på heltid til 

høsten 

☐ Jeg skal fortsette på 3. eller 4. studieår på deltid 

til høsten 

Fødselsdato: 

Klikk eller trykk her for å 

skrive inn tekst. 
 

Personnummer: 

Klikk eller trykk her for 

å skrive inn tekst. 
 
 

Statsborgerskap: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 

Etternavn: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 

Fornavn og alle mellomnavn: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 

Adresse: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 

E-postadresse: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 

Postnr.: 

Klikk eller trykk her for å 

skrive inn tekst. 
 
 

Poststed: 

Klikk eller trykk her for 

å skrive inn tekst. 
 
 

Mobilnummer: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 

Nåværende studiested og årskull: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 

Totalt antall uker praksis fullført pr 31. desember: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 

☐ Jeg har lest «Informasjon til søker» (side 2) 

☐ Jeg har krysset av for fordypningsemner (side 2) 

☐ Jeg har hentet inn og lagt ved all nødvendig 

dokumentasjon 

Sted, dato, underskrift: 

 

 

 

Annen informasjon: 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 

 

I vurderingen av søknad om overflytting vil det blant annet bli lagt vekt på følgende: 

• At det er ledig plass på det kullet det søkes overflytting til. 

• At det er samsvar i studiemodellene fra der du studerer nå til studiemodellen på UiS. 

• Om søkeren har bestått de eksamener og praksis som ifølge fag eller studieplanen er nødvendig for å 

kunne gå inn på det aktuelle trinnet. 

• Vi anbefaler søkere som ønsker å studere barnehagelærerutdanning ved UiS samtidig også å søke ordinært 

opptak gjennom Samordna opptak.  

• Søkere som har fullført 1. år heltid, 1. og 2. år på deltid søker opptak gjennom Samordna opptak og vil 

kunne få innpasset allerede fullførte emner dersom disse samsvarer i antall studiepoeng med emner på 

UiS.   

 

 

Vennligst legg ved søknaden: 

• Studiemodell for barnehagelærerutdanningen ved den utdanningsinstitusjonen du nå er student ved, 

inklusive oversikt over hvor mange praksisuker du har fullført  

http://www.samordnaopptak.no/info/
http://www.samordnaopptak.no/info/
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• Karakterutskrift som viser fullførte emner og praksisperioder 

• Dersom ikke antall praksisuker fremgår av studiemodellen må dette bekreftes av studiestedet 

          

Med forbehold om igangsetting og ledige plasser tilbys følgende fordypninger:  

 

6. semester heltid (30 sp vår) og 8. semester deltid (30 sp vår): 

Organisasjon og ledelse       Velg et element. 
Kreativ barnehage                Velg et element. 
Aktiv i naturen                       Velg et element. 
Internasjonalt semester       Velg et element. 
 

Merk: Merk av tre fordypningsemner hvor 1 er det emnet du mest av alt ønsker og 3 er det du minst ønsker. 

 

Informasjon til søker: 

Du kan kun søke om overflytting til det studieåret du skal fortsette på og den utdanningen du opprinnelig går på. 

 

Du vil få utstedt vitnemål fra UiS etter endt studietid. Dersom du skulle ønske å få vitnemål fra din tidligere 

institusjon, må du gi beskjed om dette. Du har i tilfelle selv ansvar for å sikre dette med din tidligere institusjon 

(søke innpass/godkjenning av emner tatt hos oss). 

 

Du må passe på at du får riktig antall praksisdager totalt gjennom studiet og at dette dokumenteres. 

 

Listen over fordypning er kun veiledende og det kan være fullt på enkelte fag.  

 
Oppdatert karakterutskrift etter eksamen/praksis vårsemesteret innhentes av UiS.  

 

Skjemaet med dokumentasjon sendes per e-post til ibu-eksamen@uis.no eller per post til Universitetet i 

Stavanger, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger. 

 

mailto:ibu-eksamen@uis.no

