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Innpassings- og godkjenningssaker 

 

VISE ORIGINAL KARAKTERUTSKRIFT FRA EKSTERN UTDANNING 

 

Dette gjelder all ekstern utdanning, både fra norske og utenlandske institusjoner, 

både utveksling og gradsstudenter med utenlandsk bachelorgrad. 

Uten at vi har sett dokumentasjon av en ekstern utdanning i original blir ikke 

studiepoengene endelig registrert ved UiB. Det blir heller ikke skrevet ut et 

gradsvitnemål før den tidligere eksterne utdanningen er registrert. 

Dokumentasjon med originale papirer er veldig viktig fordi det faktisk finnes en del slurv og 

fusk med slike dokumentasjoner. Når det gjelder karakterutskrifter/vitnemål for utenlandske 

grader er forfalskning av dokumenter et kjent fenomen. 

 

LEVERING PÅ INFOSENTERET FOR REALFAGSSTUDENTER 

Studentene må registrere sine eksterne studiepoeng og eksterne grader i Infosenteret for 

realfagsstudenter på Realfagsbygget. Det må vises karakterutskrift/transcript og 

vitnemål/diploma i original for å få studiepoengene og gradene endelig registrert. 

Dokumentene leveres i skranken på Infosenteret og studenten får en kvittering. Når 

dokumentene er sjekket og scannet inn i FS-dokumentarkivet, og utdanningen er registrert, så 

får studenten en epost med beskjed om å hente dokumentene igjen. Studenten får dokumentene 

i retur mot fremvisning av kvitteringen eller ID. 

 

INNPASSINGSBREV 

Er ikke originaldokumenter lagt ved søknaden om innpassing/godkjenning, så skriver fakultetet 

i innpassingsbrevet følgende (gjelder hovedsakelig utenlandsk utdanning): 

For at den eksterne utdanningen (X studiepoeng) skal bli registrert ved Universitetet i 

Bergen må karakterutskrift i original vises i Infosenteret for realfagsstudenter på 

Realfagsbygget, Allégate 41. 

Dette kan med fordel gjentas i godkjenningsbrevet fra instituttet. 

 

I de tilfeller hvor studenten allerede har vist originale dokumenter ved innlevering av søknaden, 

står det i godkjenningsbrevet fra fakultetet: 

Din eksterne utdanning (X studiepoeng) er nå registrert ved Universitetet i Bergen. 

Her trenger ikke instituttene å skrive noe mer om dokumenter. 

 

ANNET 

Studentene trenger ikke å møte opp på infosenteret hvis dette er meget upraktisk, dokumenter 

kan også sendes. Originale transcripts fra utvekslingsstudier som er levert sammen med 

innpassingssøknaden, blir alltid sendt i retur sammen med innpassingsbrevet fra fakultetet. 

I fremtiden (2015?) vil det komme en nasjonal vitnemålsdatabase for all høyere utdanning tatt i 

Norge, og dermed faller den delen av dokumentsjekking vekk. 


