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Søknad om forlenging av kontraktsperiode (mastergrad) 

Personopplysninger 

Navn Studentnummer 

Adresse Telefonnummer 

Postnr. og -sted E-postadresse 

Masterprogram Semesteret du ble tatt opp på programmet 

 

Begrunnelse for forlenging 

Legg eventuelt ved eget ark 

 

Semester søknaden gjelder for 

 Høstsemesteret  20___     Søknaden gjelder et femte semester 

 Vårsemesteret  20___    Søknaden gjelder et sjette semester 

Framdriftsplan 

Gjensidig forpliktende framdriftsplan er inngått og lagt ved søknaden. Veileder har godkjent 

framdriftsplanen og støtter søknaden.  

______________________________________ 

underskrift, veileder 

 

 

Sted, dato og signatur 

Sted Dato Signatur 
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Veiledning for søknaden 

Søknadsfrister: Søker du om et femte semester må du levere innen 1. april eller 1. november i det 

fjerde semesteret ditt. Søker du om et sjette semester må du levere innen 1. april eller 10. oktober i 

det femte semesteret ditt. 

Søknadsprosess: Masterprogrammet er et fire semester langt fulltidsstudium. Studenter kan søke 

om å få perioden forlenget med et femte og sjette semester. Instituttet behandler søknaden. Søker 

du om et sjette semester blir søknaden sendt videre til Det humanistiske fakultet for endelig 

behandling. 

Er du deltidsstudent? Du søker om forlenging på samme måte, og du kan søke instituttet og 

fakultetet om inntil fire semester forlenging totalt. Samme søknadsfrister gjelder. 

Svar på søknad: Når du får svar på søknaden vil dette skjemaet ligge ved sammen med relevante 

underskrifter/stempel. 

Hvor skal du levere denne søknaden? 

Du skal levere søknaden til det instituttet som administrerer det aktuelle masterprogrammet ditt. Du 

kan ellers sende dette skjemaet til Det humanistiske fakultet eller levere det på Infosenteret ved HF. 

Det er også mulig å sende en skannet og signert digital versjon på e-post. 

Besøksadresse:  Infosenteret, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9. 
Postadresse:   [Institutt], Det humanistiske fakultet, Postboks 7805, 5020 Bergen 
E-postadresse:   post@hf.uib.no  
 

Reglement 

Nærmere informasjon om regler og retningslinjer finn du i Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det 

humanistiske fakultetet, under § 33 Disiplinbasert master – 120 studiepoeng.  

 

 
Endringer i kontrakten (instituttet fyller ut) 
 
 
Kontraktens utløp endres 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 

underskrift, instituttleder 
 

fra: til: 

mailto:post@hf.uib.no
http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/reglement-og-prosedyrer/reglement/lokale-reglement/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-humanistiske-fakultet/utfyllande-reglar-for-gradsstudium-ved-det-humanistiske-fakultetet
http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/reglement-og-prosedyrer/reglement/lokale-reglement/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-humanistiske-fakultet/utfyllande-reglar-for-gradsstudium-ved-det-humanistiske-fakultetet

