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Ad §2-1. Opptak

Nærmere om prosedyre for opptak
Stedsbaserte fagskoleutdanninger og nettstudenter med fast studieprogresjon.
a) Søknad om opptak for stedsbaserte studier registreres via søknadskjema på nettsidene innen 15.
april.
For nettstudenter med fast studieprogresjon er søknadsfristen innen studiestart, se nettsider for
nærmere informasjon.
b) All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med
attesterte kopier. Søkere som søker om opptak på formelt grunnlag skal legge ved kopi av
vitnemål fra videregående opplæring. Attester for arbeidserfaring må angi lengde på
arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må være datert for å komme i
betraktning.
c) Søknader blir behandlet fortløpende. Dersom det er flere søknader enn plasser, vil kvalifiserte
søkere plasseres på venteliste i den rekkefølgen søknadene er mottatt.
d) Søkere på stedsbaserte studier som får tilbud om studieplass aksepterer tilbudet elektronisk via
Min Side innen oppgitt frist. Studenten kan miste studieplassen hvis skolen ikke har mottatt
signert kontrakt innen oppgitt frist.
e) Søkere kan søke om studieplass før de har avlagt alle eksamener i fag som kreves for opptak. I
slike tilfeller vil søkeren eventuelt få betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Søkeren
må sende vitnemål/bekreftelse på bestått utdanning til skolen innen frister spesifisert i
studietilbudet. Hvis ikke bortfaller tilbudet om studieplass.
f) Studenten kan innen 14 dager fra kontraktinngåelse gå fra studiekontrakten etter reglene om
angrerett etter angrerettloven.

Nettbaserte fagskoleutdanninger med fri progresjon.
a) Bestilling av nettstudier gjøres via nettsidene. Det er en forutsetning for gyldig bruk av
nettstudiene at Studiebetingelsene aksepteres i sin helhet. Studiebetingelsene og øvrige
relevante vilkår kan av Fagskolen Kristiania oppdateres fra tid til annen uten studentens
forutgående samtykke. Det er Studentens ansvar å gjøre seg kjent med disse før inngåelse
av avtalen.
b) Studiebetingelsene suppleres av øvrige vilkår og retningslinjer tilgjengelig under hver
enkelt studieplan som samlet sett utgjør den bindende avtale (” Avtalen”) mellom
Fagskolen Kristiania og den person som er angitt ved bestillingen (” Studenten”).
c) Etter bestilling av studier vil søknaden behandles fortløpende av opptaksavdelingen. Ved
bestilling av nettstudier vil ikke søkeren kunne påbegynne utdanningen før dokumentasjon
på tilstrekkelige
d) kvalifikasjoner er mottatt. Fagskolen Kristiania forbeholder seg retten til å kansellere
bestillingen dersom relevant dokumentasjon for opptak uteblir etter 3 - tre - måneder fra
bestilling.
e) Studenten kan innen 14 dager fra mottatt ordrebekreftelse gå fra avtalen etter reglene om
angrerett etter angrerettloven.

Ad §2-3. Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering
Nærmere om prosedyre for opptak på grunnlag av realkompetansevurdering
For krav til norsk må ferdighetene ligge på et nivå som tilsvarer kompetansen som oppnås ved Norsk
Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Ad §2-4. Opptak for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål
Fagskolen Kristiania forholder seg til retningslinjer fra Samordna opptak vedrørende
utenlandsk utdanning1.
Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må
dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2
yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske
studenter ved universitetene eller bestått norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse
Norge. Norskkravet kan og dekkes ved dokumentert bestått bergenstest. Dersom du har tatt
bergenstesten før 2009 må du ha oppnådd 450 poeng.
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https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning

