
Studiumnamn i opptaket Campus Utdanningskategori i Lånekassen
Barnehagelærarutdanning, bachelor Sogndal Lærer- og lektorutdanning, bachelor

Barnehagelærarutdanning, bachelor, deltid Sogndal Lærer- og lektorutdanning, bachelor, deltid

Barnevern, bachelor Sogndal Medisin, odontologi, helse- og sosialfag, bachelor

Eigedomsmekling, bachelor Sogndal Økonomi og administrasjon, bachelor

Engelsk, årsstudium Sogndal Språk, litteratur, årsstudium/enkeltemne

Forkurs ingeniør Sogndal Forkurs ingeniør, 1-årig

Fornybar energi, bachelor Sogndal Samfunnsfag, psykologi, bachelor

Friluftsliv, bachelor Sogndal Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv, bachelor

Geologi og geofare, bachelor Sogndal Matematikk og naturfag, bachelor

Grunnskulelærarutdanning 1-7 Sogndal Lærer- og lektorutdanning, master 5-årig

Grunnskulelærarutdanning 5-10 Sogndal Lærer- og lektorutdanning, master 5-årig

Historie, bachelor Sogndal Historie, religion, idéfag, bachelor

Historie, årsstudium Sogndal Historie, religion, idéfag, årsstudium/enkeltemne

Idrett, fysisk aktitivitet og helse, bachelor Sogndal Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv, bachelor

Idrett, årsstudium  Sogndal Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv, årsstudium/enkeltemne

Idrett og kroppsøving, bachelor Sogndal Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv, bachelor

Ingeniør bygg og anlegg, bachelor Førde Teknologi/ingeniørfag, bachelor

Ingeniør, elektro - automatiseringsteknikk, bachelor Førde Teknologi/ingeniørfag, bachelor

Ingeniør, elektro - energi, elkraft og miljø, bachelor Førde Teknologi/ingeniørfag, bachelor

Jus, årsstudium Sogndal Juridiske fag, rettsvitenskap, årsstudium

Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, bachelor Sogndal Samfunnsfag, psykologi, bachelor

Naturfag, årsstudium Sogndal Matematikk og naturfag, årsstudium/enkeltemne

Natur- og opplevingsbasert reiseliv, bachelor Sogndal Reiselivsfag, hotellfag, årsstudium/enkeltemne

Personleg trenar, årsstudium Sogndal Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv, årsstudium/enkeltemne

Praktisk-pedagogisk utdanning Sogndal PPU, årsstudium

Reiselivsleiing, bachelor Sogndal Reiselivsfag, hotellfag, bachelor

Samfunnsfag, årsstudium Sogndal Samfunnsfag, psykologi, årsstudium/enkeltemne

Sjukepleie, bachelor, Førde Førde Sykepleierutdanning, bachelor

Sjukepleie, bachelor, deltid, Førde Førde Sykepleierutdanning, bachelor, deltid

Sosialt arbeid, bachelor Sogndal Medisin, odontologi, helse- og sosialfag, bachelor

Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelor Sogndal Samfunnsfag, psykologi, bachelor

Ungdomssosiologi, årsstudium Sogndal Samfunnsfag, psykologi, årsstudium/enkeltemne

Vernepleie, bachelor Sogndal Medisin, odontologi, helse- og sosialfag, bachelor

Økonomi og jus, bachelor Sogndal Økonomi og administrasjon, bachelor

Økonomi og administrasjon, bachelor Sogndal Økonomi og administrasjon, bachelor

Nettsøknad finn du på lanekassen.no. Gå inn på Høgskulen på Vestlandet som studiestad.                              

Finn utdanninga du har søkt, og sjå kva utdanningskategori denne høyrer til i oversikta under.


