
 

Hvordan dokumentere opptakskrav: Opptak til etter- og videreutdanning, og master ved Politihøgskolen 

Merk: CV eller arbeidsavtale er aldri godkjent dokumentasjon på opptakskrav. 

 

Utdanning  Dokumenteres med: 

Bestått/oppnådd generell studiekompetanse  Vitnemål fra videregående opplæring eller norsk høyere utdanning 

Bestått: 

- grunnutdanning/annen etatsutdanning 

- bachelorgrad 

- mastergrad 

Vitnemål (karakterutskrift er ikke godkjent) 

Bestått videreutdanning/studiepoenggivende utdanning Studiebevis/ karakterutskrift 

Bestått en etterutdanning (kurs eller utdanning som ikke gir studiepoeng) Kursbevis 

Bestått «KREATIV - avhørsteknikk modul 1» 

Kursbevis. Merk at søkere som har fullført bachelorutdanningen ved 

Politihøgskolen i 2012 eller senere ikke trenger å dokumentere dette 

kurset, siden det inngår i bachelorgraden 

Gjennomført lokal og regional opplæring 
Bekreftelse på gjennomført opplæring fra kursholder, evt. bekreftelse fra 

leder 

Ansettelse  

Ansettelse i politiet 

Trenger ikke dokumenteres om du søker opptak til en 

etter-/videreutdanning som krever innstilling fra arbeidsgiver. 

Merk at dette kun gjelder ansettelseskrav, ikke praksiskrav.  

Ansettelse i annen etat/virksomhet (ikke politi- og lensmannsetaten) Arbeidsattest/bekreftelse fra leder eller HR 

Ansettelse i spesifikk stilling eller funksjon  

Spesifisert ansettelse, uavhengig av type stilling, funksjon eller 

tjenestested 

Arbeidsattest/ bekreftelse fra leder hvor ansettelse i stilling/funksjon 

fremgår 

  

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html


Merk: CV eller arbeidsavtale er aldri godkjent dokumentasjon på opptakskrav. 

Praksis 

Praksis fra politi- og lensmannsetaten  
Arbeidsattest/bekreftelse fra leder 

Praksis fra etat/virksomhet utenfor politi- og lensmannsetaten 

Spesifikk type praksis: 

All spesifisert og etterspurt praksis uavhengig av antall år, praksisfelt, 

tjenestested, stilling osv. 
Arbeidsattest/bekreftelse fra leder hvor nødvendig praksis kommer frem 

Andre krav 

Ulike typer godkjenninger/bekreftelser, som for eksempel: 

- gjennomført antall avhør og samtaler 

- prosjektdeltagelse/ledelse 

- lokal opplæring 

- undervisningsansvar 

- type funksjon/innsatspersonell 

- ledelse innenfor konkrete fagområder 

- konkret eller utvidet fagkompetanse 

Arbeidsattest/bekreftelse fra leder med utfyllende beskrivelse av nødvendig 

kompetanse 

 

Sertifisering i overværssøk etter savnet person  Sertifiseringsbevis eller bekreftelse fra leder 

Bestått Arbeids- og miljøtest på hunden 

Godkjent patruljehund 

Godkjent søks-/narkotikahund 

Godkjent tjenestehund 

Mentaltestet hund 

Trenger ikke dokumenteres - kontrolleres av Politihøgskolen 

 

Bestått Politihøgskolens kjøretest  Politihøgskolens vurderingsskjema 

Sikkerhetsklarert HEMMELIG 
Sikkerhetsklareringsbevis, evt. sjekkes dette av Politihøgskolen dersom 

kravet har senere dokumentasjonsfrist 

 



 

 

 

KRAV TIL DOKUMENTASJON 
 

 

• Generell studiekompetanse 

Dokumenteres med vitnemål fra videregående opplæring, eventuelt vitnemål fra norsk høyere utdanning. For mer informasjon om 

hvordan dokumentere generell studiekompetanse, se samordnaopptak.no 

 

• Bachelor-, master- eller doktorgrad 

Dokumenteres med vitnemål 

OBS: Komplett vitnemål må lastes opp 

 

• Annen utdanning 

Dokumenteres med vitnemål, karakterutskrift, studiebevis eller kursbevis. Se oversikt over for nærmere info. 

 

• Praksis 

Dokumenteres med arbeidsattest eller bekreftelse fra leder. Spesifikk type praksis må fremgå tydelig av attesten. Vi gjør oppmerksom 

på at tid i permisjon ikke regnes som praksis. Attest/bekreftelse fra leder må inneholde fra- og tildato, samt stillingsprosent, og 

attester må være datert 

 

• Krav til bestemt type stilling, funksjon, ansvarsområde eller bestemt type oppgave 

Dokumenteres med arbeidsattest eller bekreftelse fra leder 

 

• Ansettelse 

Dokumenteres med arbeidsattest eller bekreftelse fra leder 

 

 

 

 

 

MERK: Dokumentasjon må være lastet opp i Søknadsweb senest ved søknadsfristen. 

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html

