
 
 

Alle vil bli vurdert for opptak til høyere utdanning 
 

Kompetansereformen fra 1999, som vektlegger den enkelte arbeidstakers lovfestede rett til etter- 
og videreutdanning – gir deg mulighet til å bli tatt opp på høyskolestudier, selv om du ikke har 
generell studiekompetanse.  

Lang arbeidserfaring kan i mange tilfeller erstatte det formelle utdanningskravet, da den kunnskapen 
og erfaringen man har tilegnet seg gjennom yrkeslivet kan være på tilsvarende nivå. 

Fyller du 25 år i søknadsåret kan du søke opptak til høyere utdanning på bakgrunn av relevant 
arbeidserfaring og utdanning – kalt realkompetanse.  

Vi ved NKI nettstudier behandler din realkompetansesøknad individuelt, ved å foreta en 
helhetsvurdering av relevant praksis, utdanning og kurs, med hovedfokus på arbeidserfaring.  

*Realkompetansen din må være relevant i forhold til studiet du søker deg inn på. 

NB! Vurderingen er begrenset til å gjelde det studiet eller emnet du søker deg inn på. 

 Slik går du frem: 
1) Fyll ut realkompetanseskjema og motivasjonsbrev, og legg ved dokumentasjon. 

 
2) Dokumentasjon kan være i form av attester, vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc. 

 
3) Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse 

av arbeidsoppgaver. 
 

4) Send alltid med det du har av utdanning fra videregående skole (i form av kompetansebevis, 
fagbrev etc.) selv om du ikke har generell studiekompetanse. I tvilstilfeller kan fag fra 
videregående skole veie i positiv retning. I andre tilfeller kan det være faglige minstekrav for 
opptak til studiet. 
 

5) Realkompetanseskjemaet med dokumentasjon lastes opp elektronisk i selve bestillingen av 
kurs/studium på www.nki.no. Samle gjerne all dokumentasjon i en pdf-fil. 
Får du problemer med å laste opp, kan du sende dokumentasjonen pr e-post til 
studentkontrakt@nki.no, eller i posten til NKI Nettstudier, PB 6674 St. Olavs Plass, 0129 Oslo.  

*Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler  

 

Du får tilbakemelding på om realkompetansen din blir godkjent eller ikke. Når realkompetansen din 
blir godkjent, vil du i løpet av kort tid få tilgang til studiet. 

 

Har du spørsmål? Kontakt oss via post@nki.no eller tlf 67 58 88 00 

 

http://www.nki.no/
mailto:studentkontrakt@nki.no


 
 

Skjema for vurdering av realkompetanse 
Vær vennlig og skriv tydelig med blokkbokstaver. Vær oppmerksom på at skjema har to sider. 

Personalia 

Fornavn:  Mellomnavn: Etternavn: 
 

Adresse: 
 

Postnummer: Sted: 

Født:  E-post: Telefon: 
 

 

Jeg ønsker å bli tatt opp på følgende utdanning/er hos NKI: 

Utdanning Nummer 

  

  

 

Med realkompetanse menes all kunnskap og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom 
utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på en annen 
måte. 

Formell kompetanse 

Videregående opplæring 

Skole Retning/fag År Vedlegg 

    

    

    

    

  

Fagskole (med omfang menes antall fagskolepoeng). 

Skole Retning/fag Omfang År Vedlegg 

     

     

     

     

 

Høyskole (med omfang menes antall studiepoeng). 

Skole Retning/fag Omfang År Vedlegg 

     

     

     

     



 
 

Universitet (med omfang menes antall studiepoeng). 

Skole Retning/fag Omfang År Vedlegg 

     

     

     

     

 

Uformell kompetanse 

Arbeidserfaring (med omfang menes prosent stilling). 

Arbeidsgiver Stilling Omfang År Vedlegg 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Kurs/sertifisering (med omfang menes antall timer og eller dager). 

Kursarrangør Kursets navn Omfang År Vedlegg 

     

     

     

     

 

Organisasjonserfaring 

Organisasjon Stilling/verv År Vedlegg 

    

    

    

    

 

 


	Fornavn: 
	Mellomnavn: 
	Etternavn: 
	Adresse: 
	Postnummer: 
	Sted: 
	Født: 
	Epost: 
	Telefon: 
	UtdanningRow1: 
	NummerRow1: 
	UtdanningRow2: 
	NummerRow2: 
	SkoleRow1: 
	RetningfagRow1: 
	ÅrRow1: 
	VedleggRow1: 
	SkoleRow2: 
	RetningfagRow2: 
	ÅrRow2: 
	VedleggRow2: 
	SkoleRow3: 
	RetningfagRow3: 
	ÅrRow3: 
	VedleggRow3: 
	SkoleRow4: 
	RetningfagRow4: 
	ÅrRow4: 
	VedleggRow4: 
	SkoleRow1_2: 
	RetningfagRow1_2: 
	OmfangRow1: 
	ÅrRow1_2: 
	VedleggRow1_2: 
	SkoleRow2_2: 
	RetningfagRow2_2: 
	OmfangRow2: 
	ÅrRow2_2: 
	VedleggRow2_2: 
	SkoleRow3_2: 
	RetningfagRow3_2: 
	OmfangRow3: 
	ÅrRow3_2: 
	VedleggRow3_2: 
	SkoleRow4_2: 
	RetningfagRow4_2: 
	OmfangRow4: 
	ÅrRow4_2: 
	VedleggRow4_2: 
	SkoleRow1_3: 
	RetningfagRow1_3: 
	OmfangRow1_2: 
	ÅrRow1_3: 
	VedleggRow1_3: 
	SkoleRow2_3: 
	RetningfagRow2_3: 
	OmfangRow2_2: 
	ÅrRow2_3: 
	VedleggRow2_3: 
	SkoleRow3_3: 
	RetningfagRow3_3: 
	OmfangRow3_2: 
	ÅrRow3_3: 
	VedleggRow3_3: 
	SkoleRow4_3: 
	RetningfagRow4_3: 
	OmfangRow4_2: 
	ÅrRow4_3: 
	VedleggRow4_3: 
	SkoleRow1_4: 
	RetningfagRow1_4: 
	OmfangRow1_3: 
	ÅrRow1_4: 
	VedleggRow1_4: 
	SkoleRow2_4: 
	RetningfagRow2_4: 
	OmfangRow2_3: 
	ÅrRow2_4: 
	VedleggRow2_4: 
	SkoleRow3_4: 
	RetningfagRow3_4: 
	OmfangRow3_3: 
	ÅrRow3_4: 
	VedleggRow3_4: 
	SkoleRow4_4: 
	RetningfagRow4_4: 
	OmfangRow4_3: 
	ÅrRow4_4: 
	VedleggRow4_4: 
	ArbeidsgiverRow1: 
	StillingRow1: 
	OmfangRow1_4: 
	ÅrRow1_5: 
	VedleggRow1_5: 
	ArbeidsgiverRow2: 
	StillingRow2: 
	OmfangRow2_4: 
	ÅrRow2_5: 
	VedleggRow2_5: 
	ArbeidsgiverRow3: 
	StillingRow3: 
	OmfangRow3_4: 
	ÅrRow3_5: 
	VedleggRow3_5: 
	ArbeidsgiverRow4: 
	StillingRow4: 
	OmfangRow4_4: 
	ÅrRow4_5: 
	VedleggRow4_5: 
	ArbeidsgiverRow5: 
	StillingRow5: 
	OmfangRow5: 
	ÅrRow5: 
	VedleggRow5: 
	ArbeidsgiverRow6: 
	StillingRow6: 
	OmfangRow6: 
	ÅrRow6: 
	VedleggRow6: 
	ArbeidsgiverRow7: 
	StillingRow7: 
	OmfangRow7: 
	ÅrRow7: 
	VedleggRow7: 
	ArbeidsgiverRow8: 
	StillingRow8: 
	OmfangRow8: 
	ÅrRow8: 
	VedleggRow8: 
	ArbeidsgiverRow9: 
	StillingRow9: 
	OmfangRow9: 
	ÅrRow9: 
	VedleggRow9: 
	ArbeidsgiverRow10: 
	StillingRow10: 
	OmfangRow10: 
	ÅrRow10: 
	VedleggRow10: 
	ArbeidsgiverRow11: 
	StillingRow11: 
	OmfangRow11: 
	ÅrRow11: 
	VedleggRow11: 
	ArbeidsgiverRow12: 
	StillingRow12: 
	OmfangRow12: 
	ÅrRow12: 
	VedleggRow12: 
	KursarrangørRow1: 
	Kursets navnRow1: 
	OmfangRow1_5: 
	ÅrRow1_6: 
	VedleggRow1_6: 
	KursarrangørRow2: 
	Kursets navnRow2: 
	OmfangRow2_5: 
	ÅrRow2_6: 
	VedleggRow2_6: 
	KursarrangørRow3: 
	Kursets navnRow3: 
	OmfangRow3_5: 
	ÅrRow3_6: 
	VedleggRow3_6: 
	KursarrangørRow4: 
	Kursets navnRow4: 
	OmfangRow4_5: 
	ÅrRow4_6: 
	VedleggRow4_6: 
	OrganisasjonRow1: 
	StillingvervRow1: 
	ÅrRow1_7: 
	VedleggRow1_7: 
	OrganisasjonRow2: 
	StillingvervRow2: 
	ÅrRow2_7: 
	VedleggRow2_7: 
	OrganisasjonRow3: 
	StillingvervRow3: 
	ÅrRow3_7: 
	VedleggRow3_7: 
	OrganisasjonRow4: 
	StillingvervRow4: 
	ÅrRow4_7: 
	VedleggRow4_7: 


