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1. Personopplysninger Bruk blokkbokstaver
Fødselsdato

Personnummer

Etternavn

Statsborgerskap

Fornavn og alle mellomnavn

Hjemstedsadresse

Telefonnummer

Postnummer

Poststed

Telefonnummer mobil

Svaradresse (hvis annet enn hjemstedsadresse)
Postnummer

Fra dato/til dato
Poststed

E-postadresse

NB! For å kunne sende deg informasjon om studiet før studiestart er det viktig at du skriver inn korrekt e-postadresse.

Kryss av hvis aktuelt. Jeg søker på grunnlag av:

 Realkompetanse
 Utenlandsk utdanning

 Særskilt vurdering

2. Prioritering av studium
Pr

Studiekode

Studium

For NLA Høgskolen

1
2
3
4
5

3. Utdanning fra videregående skole/annen skole. Gjelder opptak til grunnstudier.
Lærested

Studieslag

Årstall

Vedlegg
nummer

Avsluttes dette
semester og blir
ettersendt (x)

4. Tilleggspoeng for søkere til grunnutdanninger
Du kan få inntil 2 poeng for enten:
 Fullført folkehøgskole, eller
 Førstegangstjeneste, eller
 Høyere utdanning (føres i pkt. 5)
Husk å legge ved bekreftet kopi for avkrysset alternativ.

5. Høyere utdanning Fylles ut når det er en del av opptaksgrunnlaget.
Vedlegg
nummer

Høgskole/universitet

Avsluttes dette
semesteret og
blir ettersendt (x)

6. Praksis/Arbeidserfaring
Kan være del av opptaksgrunnlaget (som for 23/5-søkere og realkompetansesøkere) eller være et krav.
For utfyllende opplysninger kontakt studier.gimlekollen@nla.no
For videreutdanning/påbygningsstudium teller bare relevant praksis etter
fullført grunnutdanning

Fra
dato

Til
dato

Time-tall
pr. uke

Vedlegg
nummer

Avsluttes dette
semesteret og blir
ettersendt (x)

7. Realkompetanse*
 Jeg søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Fylles ut under pkt 6.
For opplysninger om søknad på grunnlag av realkompetanse, kontakt studier.gimlekollen@nla.no.

8. Underskrift
Jeg er selv ansvarlig for at de innsendte dokumenter er riktige og vet at uriktige eller misvisende opplysninger
kan føre til at jeg mister retten til å gjennomføre utdanningen.
Sted:

Dato:

Underskrift:

Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler.
Frist for ordinært opptak er 15. april / 15. november, deretter fortløpende opptak.
Frist for ettersending av utdanning som avsluttes denne våren er 1. juli.

For generelle opplysninger om studiekompetanse og poengberegning samt
utenlandsk utdanning, se www.samordnaopptak.no.

Søknaden merkes ”Lokalt opptak” og sendes til:
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Boks 410 Lundsiden
4604 Kristiansand

