informasjon om eksamen
videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse, 60 sp, er inndelt i tre
emner, og hvert emne avsluttes med en eksamen.
Eksamen avlegges i kronologisk rekkefølge, emne 1 må være bestått før du kan gå opp til
eksamen emne 2, og emne 2 må være bestått før du går opp til eksamen emne 3.
For å melde deg opp til eksamen emne 1, må du både melde deg opp hos SOSCON,
og du må sende søknadsskjema for eksamen til Høgskolen i Hedmark. Adressen finner du på
søknadsskjemaet.

søknadsskjemaet må fylles ut med personalia og utdanning(evt.realkompetanse), og du
må legge ved dokumentasjon som fyller opptakskravet:
 Dokumentasjon på minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning, minimum 180
ECTS(studiepoeng) (kursbevisene for RITS telles ikke med som dokumentasjon for
dette)
 Dersom du ikke har 180 ECTS(studiepoeng) kan du søke på grunnlag av
realkompetanse. Kravet for realkompetanse er at søker er minimum 25 år gammel,
og at det dokumenteres 5 års relevant arbeid i 100% stilling(fulltid). Dette
dokumenteres med attest fra arbeidsgiver(kursbevis medregnes ikke), der det tydelig
fremkommer
o Navn
o Hvilken stilling personen har
o Stillingsprosent
o Varighet på arbeidsforholdet (ansatt fra dato, og til dato/evt om
arbeidsforholdet fremdeles pågår)
Når din søknad er godkjent hos Høgskolen i Hedmark, blir du meldt opp til eksamen, og vil
motta informasjon om gjennomføringen.

for å melde deg opp til eksamen emne 2 og 3, må du fylle ut oppmeldingsskjemaet
for riktig eksamen. Du trener bare å fylle ut skjemaet, ikke legge ved dokumentasjon av noe
slag. Når du er meldt opp til eksamen vil du få tilsendt informasjon om gjennomføringen og
få tilsendt eksamensavgift og semesteravgift.
dersom du angrer deg, og ønsker å melde deg av fra eksamen må dette gjøres 14 dager
før eksamensstart til Høgskolen i Hedmark og SOSCON. Avmeldingen til eksamen må være
hos høgskolen senest 14dager før eksamensstart.

Det er en eksamensavgift og en administrasjonsavgift for hver eksamen du melder deg opp
til. I tillegg må du betale semesteravgift for hvert semester du skal ha eksamen. Dersom du
har meldt deg opp til eksamen, og ikke gjennomfører/avlegger eksamen, vil du bli fakturert
dersom du ikke har trukket deg innen trekkfristen, eller har levert legeerklæring for at du
ikke kan gjennomføre eksamen senest 3 virkedager etter eksamensstart.
Giro for innbetaling av eksamensavgiften blir sendt til den enkelte kandidat per post.
Følgende satser gjelder:
Emne 1, Grunnleggende nivå, 20 sp
Innføring i prinsippene for psykotraumatologi, allmenn kriselære og forutsetninger for
bearbeidelse av traumatisk stress
Eksamensform: Hjemmeeksamen
Eksamensavgift: NOK 2650,- + semesteravgift NOK 445,- + administrasjonsavgift til SOSCON:
NOK 1300,Emne 2, Videregående nivå, 20 sp
Fordypning i klinisk samtaleteknikk og gruppedynamikk ved bearbeidelse av traumatisk
stress.
Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensavgift: NOK. 2650,- + semesteravgift NOK 445,- + administrasjonsavgift til SOSCON:
NOK 1300,Emne 3, Avansert nivå, 20 sp
Utvidet fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS® med siktepunkt å nå høyere
kompetanseutvikling for selvstendig utøvelse.
Eksamensform: Fordypningsoppgave
Eksamensavgift: NOK 4240,- + semesteravgift NOK 445,- + administrasjonsavgift til SOSCON:
NOK 1300,-

Gjeldende regelverk for eksamensgjennomføringen finner du på www.hihm.no under fanen
’Student’ – ’Eksamen’ – ’Eksamensreglement’(Forskrift om eksamen ved Høgskolen i
Hedmark)

kontaktperson ved Høgskolen i Hedmark i forhold til eksamen
Heidi Holten Arnesen heidi.arnesen@hihm.no
Trude Andersen
trude.andersen@hihm.no

