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Christies gate 13 
Postboks 7807 
5020 Bergen

  
Skjemaet leveres i god tid før  

avreise. Vi beregner ca. 3 ukers 
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SØKNAD OM FORHÅNDSGODKJENNING AV PRAKSIS VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTET  

1. Personopplysninger

2. Studium ved Det psykologiske fakultet

4. Vedlegg 
Det er studentens plikt å skaffe den nødvendige informasjonen fakultetet trenger for å kunne behandle godkjenningssaken.

5. Eventuelle merknader

Navn

Adresse

StedPostnummer

Føds.- og pers. nr.

Telefonnummer

E-postadresse

6. Sted, dato og signatur 
Jeg er kjent med at jeg må skrive deler av hovedoppgaven (30 sp) for å oppnå full studieprogresjon i praksissemesteret, og at evalueringsskjema fra 
praksisinstitusjon skal være utfylt og signert av student og praksissted og returnert til praksiskoordinator ved Institutt for klinisk psykologi ved Det 
psykologiske fakultet innen praksisperioden avsluttes.

DatoSted

Signatur

Jeg ble tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB:

NB! Dersom du ikke har full studieprogresjon, vil du ikke få anledning til å ta din eksterne fordypningspraksis.

3. Opplysninger om planlagt praksis i utlandet: 

UtvekslingssemesterPraksisinstitusjon:

Har du fått bekreftet praksisplass:  Nei Ja

Følgende obligatoriske vedlegg er vedlagt søknaden:

Letter of Invitation fra praksisinstitusjon

Opplysningsskjema/egenerklæring

Lenke til skjema: www.uib.no/filearchive/opplysningsskjema-bokmaal-nynorsk_2.pdf

Hvis du har ytterligere informasjon som kan være relevant for søknaden, kan du legge ved ekstra ark

www.uib.no/filearchive/opplysningsskjema-bokmaal-nynorsk_2.pdf
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