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Godskrivingsreglene i universitets- og høyskoleloven § 3-5 første og annet ledd   

På bakgrunn av at departementet har fått flere henvendelser knyttet til tolkningen og 

anvendelse av reglene om godskriving og fritak i universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 3-5 

første og annet ledd, mener departementet at det er behov for noen nærmere kommentarer til 

bestemmelsen. Det følger av uhl. § 3-5 første og annet ledd:  

  

(1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive 

beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr 

akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige 

krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende 

institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme 

grad.  

(2) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for 

deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av 

realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å 

samordne sin praksis.  

 

Vedtak i saker om godskriving og fritak er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, 

med de rettigheter som utløses av dette etter forvaltningsloven kapittel VI, jf. uhl.  § 7-6 annet 

ledd. Dette innebærer at vedtak kan påklages til institusjonenes klagenemnd, jf. uhl. § 5-1.  

 

Universiteter og høyskoler må realitetsbehandle søknader om godskriving eller fritak. Det 

innebærer at avslag må begrunnes med en vurdering av at en utdanning ikke oppfyller de 
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faglige kravene som stilles i utdanningen det søkes om godskriving i, eller at den avlagte 

utdanningen eller realkompetansen ikke er velegnet som grunnlag for fritak. 

 

Godskriving 

Regelen om godskriving følger av uhl. § 3-5 første ledd. Godskriving gjelder bare utdanning 

som er omfattet av universitets- og høyskoleloven. Er vilkåret oppfylt, plikter 

utdanningsinstitusjonen å godskrive utdanningen dersom utdanningsinstitusjonen finner at 

studentens beståtte emner, fag, eksamener eller prøver oppfyller de faglige kravene som er 

satt av institusjonen. Det følger av institusjonens studieplaner, nasjonale rammeplaner m.m. 

hvilke faglige krav som gjelder for de enkelte fag og utdanninger.  

 

Å godskrive utdanning innebærer at studenten ikke må ta tilsvarende beståtte emner, fag, 

eksamener eller prøver på nytt, slik at utdanningen kan inngå som en del av studiet der 

studenten har søkt om godskriving. Departementet viser til at tid-for-tid-prinsippet er 

hovedregelen ved godskriving, som betyr at utdanningen skal godskrives med samme antall 

studiepoeng ved den institusjonen som godskriver, som ved den institusjonen studenten har 

avlagt eksamen. 

 

Den enkelte utdanningsinstitusjon må likevel vurdere om den gjennomførte utdanningen 

oppfyller de faglige kravene institusjonen har fastsatt for utdanningen. I Ot.prp. nr. 79 (2003-

2004) skrev departementet i merknadene til denne bestemmelsen, som den gang var § 3-4 

første ledd: "Hovedregelen må modereres ved innpassing i spesielle grader ved en annen 

institusjon, ettersom den enkelte institusjon selv fastsetter studieplaner med nærmere krav til 

bredde og fordypning i det enkelte studium. Dette betyr at en student som har tatt én spesiell 

utdanning ved en institusjon ikke vil ha rettslig krav på full uttelling i studiepoeng ved 

innpassing i en annen type utdanning ved en annen institusjon." Videre skrev departementet i 

Ot.prp. nr. 83 (2007-2008): "Det må likevel tas forbehold da den enkelte institusjon har 

studieplaner med nærmere krav til bredde og fordypning i det enkelte studium. Hvorvidt slik 

innregning kan skje i en konkret grad eller yrkesutdanning, og i tilfelle med hvor stor 

uttelling, avhenger av reglementet for vedkommende grad."   

 

Departementet har fått spørsmål om hvordan en utdanningsinstitusjon konkret skal godskrive 

beståtte emner, fag, eksamener eller prøver i tilfeller der utdanningsinstitusjonene gir ulik 

uttelling i studiepoeng for det samme emnet, faget, eksamenen eller prøven. Et eksempel på 

dette er eksamen i medikamentregning i sykepleierutdanningen, som er fastsatt i rammeplan 

for sykepleierutdanning. Antall studiepoeng eksamen i medikamentregning gir, kan variere 

etter hvilken institusjon studenten avlegger eksamen ved. Med utgangspunkt i rammeplanen 

utarbeider institusjonene fagplaner som viser hvordan de organiserer studieprogrammene 

innenfor rammeplanens bestemmelser. Oppfyller en avlagt eksamen de faglige kravene til en 

bestemt eksamen ved en annen institusjon, skal eksamen godskrives uavhengig av om det er 

gitt studiepoeng eller om det er gitt ulik antall studiepoeng. Når utdanningsinstitusjonen 

godskriver en eksamen skal studenten få godskrevet samme antall studiepoeng som 

institusjonen som godskriver gir ved avlagt eksamen hos seg, slik at studenten innpasses i 

studieløpet.  
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Det følger av § 3-5 første ledd siste setning av utdanningsinstitusjonen skal påse at det ikke 

gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. Bestemmelsen gjelder for 

tilfeller der studenten har overlappende fag eller emner. Utdanningsinstitusjonene må i det 

enkelte tilfellet gjøre en konkret vurdering av hva som skal anses som dobbel uttelling, både 

ut fra hvor stor grad av overlapp det er tale om, og hvor sentrale elementer i faget eller emnet 

det er tale om. Forbudet mot dobbel uttelling gjelder ikke mellom grader, men innenfor én og 

samme grad. Det at studenten har fått uttelling for et fag i en grad tidligere, er ikke til hinder 

for at faget kan inngå i en ny grad, dersom faget oppfyller deler av kravene som stilles til den 

nye graden.  

 

Fritak 

Regelen om fritak følger av uhl. § 3-5 annet ledd. Fritak omfatter utdanning fra utenlandske 

og norske institusjoner som ikke tilbyr akkrediterte studier etter universitets- og 

høyskoleloven. Utenlandsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og voksenopplæring er 

omfattet av denne bestemmelsen.  

 

Regjeringen har nylig lagt frem Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden 

fagskoleutdanning. Regjeringen mener at det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare 

overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning og for at det gis 

en rimelig avkortning (fritak) der utdanningens læringsutbytte tilsier det.  

 

Det er høyskolen eller universitetet som vurderer søknaden om fritak opp mot et konkret 

studium eller emne. Fritaksvurderinger foretas på grunnlag av søknader fra enkeltstudenter 

som mener at de har en utdanning som har gitt dem et læringsutbytte som tilsvarer 

læringsutbyttet i ett eller flere emner ved det aktuelle studieprogrammet. Institusjonen må 

vurdere om de delene av utdanningen det søkes fritak om kan sies å være tilstrekkelig dekket 

av allerede avlagt eksamen eller prøve. Dette vurderes på bakgrunn av institusjonens faglige 

krav til de deler av utdanningen det søkes fritak fra.  

 

Bestemmelsen slår også fast at dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. 

For at en søknad om fritak skal kunne innvilges, må søkerens kompetanse vurderes som 

likeverdig med læringsutbyttet som er fastsatt for studiet, faget eller emnet som det søkes 

fritak for. Et innvilget fritak betyr at institusjonen som gir fritaket, går god for at fritakssøker 

har kompetanse likeverdig med det som forventes av en ordinær student som har gjennomført 

og bestått det samme emnet ved institusjonen. Fritaket betyr at studenten ikke trenger å delta i 

studieopplegget fritaket gjelder for, eller erstatte det med et annet emne. 

 

Med hilsen  

 

Anne Grøholt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Ann Marit Roterud Espe 

 rådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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