
 
 
Skjema for dokumentasjon av det spesielle opptakskravet for bachelor i sosialt arbeid deltid ved 
VID vitenskapelige høgskole (SODH) 
 

Etternavn For/-mellomnavn Personnummer (11 siffer) 

  
 

  

 
1) Leses av søker og arbeidsgiver 
I tillegg til generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse kommer følgende spesielle opptakskrav 
(SODH): 
 

• Minimum 2 års relevant fulltids forpraksis i løpet av de fem siste årene eller 

• Minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i 1., 2. og 4. studieår. 
 
Kravet om 2 års relevant fulltids forpraksis må dokumenteres med bekreftelse/attest fra arbeidsgiver(e). Etter 
du har søkt om opptak til studiet gjennom Samordna opptak laster du opp dokumentasjon i din nettsøknad. 
Dokumentasjon må inneholde informasjon om start- og evt. sluttdato, samt informasjon om stillingens omfang. 
Nåværende arbeidssted kan godkjennes framt til 1. august ved godkjent dokumentasjon.   
 
Kravet om minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i 1., 2. og 4. studieår. Arbeidsgiver bekrefter 
arbeidsforholdet ved å fylle ut dette skjemaet, og det må i tillegg dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. 
Både skjema og attest lastes opp i din nettsøknad etter du har søkt om opptak til studiet gjennom Samordna 
opptak. 
 
Det er VID vitenskapelige høgskole som vurderer om det spesielle opptakskravet er godkjent. Søkere som ikke 
dokumenterer alle opptakskrav til studiet er ikke kvalifisert for opptak.   
 
2) Last opp dokumentasjon på det spesielle opptakskravet i nettsøknaden din, innen 1. juli, for å bli 

vurdert.  
 
Bekreftelse på arbeidstilknytning (fylles ut av arbeidsgiver): 

Arbeidssted (navn og adresse) 
 
 
 

Kontaktperson (navn, telefon og epost) 
 
 

Undertegnede erklærer som arbeidsgiver at jeg har lest ovenstående. Videre kan jeg bekrefte at søker vil 
være tilknyttet ovenstående arbeidsplass i studietiden i minimum 50 % stilling med unntak av 3 studieår som 
er et fulltidsår. Han/hun vil få anledning til å utføre arbeidsoppgaver som er relevante for en sosionom.  

Sted/dato:                                              Underskrift og stempel: 
 

 
Underskrift (fylles ut av søker) 
Jeg vet at uriktige, manglende eller misvisende opplysninger kan føre til at jeg mister retten til å fullføre 
utdanningen. Jeg bekrefter at alle de opplastede dokumentene er ekte og klar over at jeg må kunne fremvise 
originale vitnemål, karakterutskrifter og attester ved studiestart. Forfalskninger av dokumentasjon rammes av 
straffelovens § 351 og vil bli politianmeldt.  
 
Dato og underskrift (i BLOKKBOKSTAVER): ……………………………………………………………………………………………………… 


