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TOLKEUTDANNING
Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Tolking av monologer – hukommelse og notatteknikk
(15 studiepoeng)
Studiet ”tolking av monologer – hukommelse og notatteknikk” (15 studiepoeng) bygger på ”tolking i offentlig
sektor” (30 studiepoeng) og gir en videre praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget. Studiet legger vekt på
tolking av lengre sekvenser og monologer gjennom innføring i hukommelsestrening og notatteknikk. Studiet er
landsdekkende og er nettbasert med samlinger ved Høgskolen i Oslo (HiO). Studiet utlyses med forbehold om
godkjenning av studieplan.
Søknadsfrist 15. April 2010

Opptakskrav
Tolking i offentlig sektor 30 SP eller tilsvarende
Det tas opp studenter med ulike tolkespråk. Hvilke tolkespråk som blir tilbudt, vil avhenge av søkermassen.

Rangering av søkere
Det beregnes poeng ut fa karakter på Tolking i offentlig sektor 30 SP, statsautorisert tolk, høyere utdanning
over ett år utover opptaksgrunnlag , påbygningsenhet i tolking og oppføring i Nasjonalt tolkeregister.
Det beregnes bare poeng av utenlandsk utdanning som er forhåndsgodkjent av NOKUT eller annen høyere
utdanningsinstitusjon i Norge.

Søknad sendes via Søknadsweb
http://www.hio.no/Enheter/Avdeling-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI
Klikk på linken over, velg videreutdanning i barnehage, skole og internasjonale studier, gå inn på
påbygningsenhet tolking, og klikk på link til SøknadsWeb, fyll ut søknadsskjema og klikk på send. Du vil
motta en e-post som er generert automatisk som kvittering på at din søknad er mottatt. Du må sende
dokumentasjon og vedlegg til søknad innen søknadsfrist.

Dokumentasjon og vedlegg til søknad.
Vedlegg til søknad finnes på samme nettside. Kopier av karakterutskrifter og vitnemål må være
poststemplet senest dato for søknadsfrist 15. April 2010 og stemplet rett kopi fra offentlig kontor.
Papirene sendes til
Opptak, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier,
Høgskolen i Oslo,
postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Merk konvolutten ”Vedlegg til søknad til påbygningsenhet 15 SP”
Kun dokumentert utdanning vil bli tatt hensyn til ved vurdering av opptak og poengberegning.
Planlagt studiestart august 2010
Undervisning høst 2010
Studiet er samlingsbasert og nettstøttet. Det er planlagt til sammen 3 samlinger (fredag-søndag) og eksamen blir i
begynnelsen av desember 2010. All undervisning er obligatorisk.

For mer informasjon
e-post: opptak@lui.hio.no

telefon 22 45 28 83

