Uttalelse om studieprogresjon
og deltidsarbeidstillatelse
Skjemaet skal fylles ut av studiestedet. Legg ved utskrift av

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration
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eksamensprotokoll/karakterutskrift hvis det er nødvendig for
å gi et bilde av søkerens fremdrift.

Opplysninger om studenten

Etternavn

Fornavn

Eventuelt mellomnavn

Fødselsdato (dag.måned.år)

Statsborgerskap

Mål for studiene i Norge / planlagt grad
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Opplysninger om studiene

Hvilken måned og hvilket år begynte studenten på studiene ved dette studiestedet?
Hvilken måned og hvilket år begynte studenten på studiene ved dette fakultetet/studieprogrammet?
Hvilken måned i hvilket år er endelig eksamen, i følge normert studietid?
Hvilken måned i hvilket år planlegger studenten endelig eksamen?
Før opp de studiene søkeren har gjennomført, semester for semester, ved dette studiestedet. Hvis du
legger ved en karakterutskrift med disse opplysningene, trenger du ikke fylle ut punktene under.
Semester
(måned og år)

Navn på studiet

Hvis studenten har fått
karakterutskrift skal den
legges sammen med
dette skjemaet.
Har studenten fått
karakterutskrift?
Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Hva er søkerens videre studieplaner semester for semester?
Gi en beskrivelse av hvordan det aktuelle studiet er bygget opp i form av eksamener, deleksamener,
eventuelt feltarbeid og så videre, og beskriv hvilken fremdrift studenten har i forhold til dette.

Skal søkeren ta et nytt studium på samme nivå som et studium han/hun tidligere har tatt på dette
studiestedet?
Nei
Ja, hvilket?
Hvis ja, kan det nye studiet anses for å være en fordypning innen fagområdet, og vil det klart øke
søkerens muligheter for senere arbeid/doktorgradsstudier?
Nei

Ja, på hvilken måte?

Hvordan er søkerens studieprogresjon i forhold til normert studietid?
Tilfredsstillende
Ikke helt tilfredsstillende
Utilfredsstillende
Hvis du har merknader til valget ditt ovenfor kan du beskrive det her

Anbefaler dere at studenten får et forlenget opphold for å studere ved studiestedet?
Ja, for et 1/2 år
Ja, for 1 år
Nei
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Deltidsarbeidstillatelse
Vi anbefaler at studenten får tillatelse til å arbeide i inntil 20 timer per uke og til å arbeide heltid i ferier.
Vi anbefaler at studenten ikke arbeider mer enn
til å jobbe heltid i ferier.

(fyll ut antall) timer per uke, men med mulighet

Vi anbefaler ikke at studenten får tillatelse til å arbeide deltid.
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Underskrift

Sted og dato

Navn og studiestedets stempel

