For internt bruk
Søk.nr:
Ref.nr:

SØKNAD OM GODKJENNING AV ANNEN
UTDANNING I STEDET FOR MESTERUTDANNING

2021
i medhold av Lov om mesterbrev av 20.6.1986
Søknad sendes Mesterbrevnemnda, Postboks 5145 Majorstuen, 0302 Oslo
eller på mail til: post@mesterbrev.no
Følgende krav stilles i Forskrift om godkjenning av annen utdanning, mesterutdanning
1. Fritak kan gis for hele mesterutdanningen eller enkeltstående fagområder innen
mesterutdanningen.
2. Ved vurdering av annen utdanning som kan gi fritak for mesterutdanning legges følgende
kriterier til grunn:
a. Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og
faglig innhold.
b. Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse og omfatte etablererkunnskap.
c. Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I
fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet.
3. Utdanningen må som hovedregel være gjennomført innen de siste 10 årene på det tidspunktet
det søkes om mesterbrev.
4. Søker som søker om godkjenning av annen utdanning med bakgrunn i utdanning fra annet
land må i tillegg kunne dokumentere kompetanse i de til enhver tid gjeldende norske
myndighetskrav og bransjestandarder innen mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter
og standarder. All dokumentasjon skal foreligge på norsk.
Utdanningen det søkes godkjenning for må være akkreditert.

1.

Personopplysninger

Etternavn:_________________________________________________________________
Fornavn:___________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________
Postnr. og sted:_____________________________________________________________
Personnr: (11 siffer): ________________________
Mob/Tlf privat:______________________________________________________________
E-post:____________________________________________________________________

2. Fag- eller svennebrev 1
i faget ____________________________________________________________________
tildelt dato:____________________________________________ Vedlegg nr:___________

1

Har du fagutdanning fra andre land enn Norge må sidestilling fra Nokut legges ved. Se nokut.no

1

3. Jeg søker godkjenning for følgende fagområder i
mesterutdanningen
Bedriftsledelse2
Faglig ledelse og faglig fordypning2

4.

Legg ved dokumentasjon av din utdanning
•
•

Vitnemål
Læreplaner/studieplaner

4.1 Fagområdet bedriftsledelse:
Vitnemål fra studiested

År

Vedl. nr:

Læreplan/studieplan

År

Vedl. nr:

4.2 Fagområdet faglig ledelse og faglig fordypning
Vitnemål fra studiested

År

Vedl. nr:

Læreplan/studieplan

År

Vedl. nr:

2

Har du utdanning fra andre land enn Norge må sidestilling fra Nokut legges ved. Se nokut.no

2

Jeg bekrefter at opplysningene i denne søknaden er riktige og jeg har lagt ved kopi av
all dokumentasjon på nummererte vedlegg.
Det skal betales et behandlingsgebyr på kr. 5.300,- og du vil få tilsendt faktura til
mailadressen du har oppgitt på søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før
gebyret er innbetalt.

Dato:_____________ Underskrift: __________________________________________

For internt bruk
Søknad om fritak er behandlet med følgende resultat:
Organisasjon, ledelse og administrasjon

fritak

C

ikke fritak

C

Økonomistyring

fritak

C

ikke fritak

C

Markedsføringsledelse

fritak

C

ikke fritak

C

Faglig ledelse/faglig fordypning

fritak

C

ikke fritak

C

Dato:_______________________Sign______________________________

3

