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Fremtiden søker deg 

Det kan virke uoverkommelig å skulle bestemme seg for hva 
man skal studere. Det er lett å la seg skremme av en tanke 
om at ett enkelt valg påvirker hvordan hele fremtiden ser ut. 
Hvilke jobber er tryggest, hvor tjener jeg mest, hva tenker 
andre og hva vil jeg egentlig gjøre når jeg blir «stor»?  
Spørsmålsrekken kan virke endeløs. 
 
Sannheten er at valg av utdanning er viktig. Og vanskelig. 
Men det finnes ingen fasit, og dermed ingen feil svar. Det 
viktigste er at du finner en utdanning som passer deg, et 
yrke du gleder deg til å gå inn i og en jobb der du kan bruke 
den du er og alt du er god på. 
 
Som universitet vil vi gjerne hjelpe deg med det. Vi vil at du 
skal finne riktig utdanning, og at den riktige utdanningen skal 
finne deg. Derfor samarbeider vi tett med arbeidslivet, og 
gjør alt vi kan for å legge til rette for at du skal komme ut i en 
jobb du trives med etter studiene. 
 
For det er du som skal forme fremtiden. 
Morgendagens arbeidsplasser søker deg. 
 
Trenger du hjelp til å velge? Vi har laget en tidsmaskin. 
Mer om det straks. 
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USN har tett samarbeid med arbeidslivet i både 
privat og offentlig sektor. Som student hos oss blir 
du ettertraktet på jobbmarkedet og får tidlig teste 
hva den fremtidige jobben din innebærer. 

Bli ettertraktet på jobbmarkedet 

Jobb mens du studerer
Som student hos oss får du teste 
ut det du lærer i praksis. Mange av 
våre studier gir deg mulighet til å 
 kombinere studier og praksis i 
internships både hjemme og i 
utlandet. Noen av  studiene våre 
har betalt deltidsjobb hos en av 
våre samarbeidspartnere som en 
del av studiet. 

God kontakt med 
 arbeidslivet
USN arrangerer bransjebesøk, har 
praksis perioder i profesjons
utdanningene, mentor og trainee
ordninger og gjesteforelesere fra 
 næringslivet og fra internasjonale 
universiteter på toppnivå. 

Prosjektoppgaver med reelle 
problemstillinger
De aller fleste studentene våre 
skriver hovedoppgavene sine på 
oppdrag fra eksterne samarbeids
partnere, både på bachelor og 
masternivå. For mange er det en 
dør rett inn i arbeidslivet når 
oppgaven er levert.
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18 000
Studenter

63 Bachelor
utdanninger

Ba

8 studie  
 steder

8 Doktorgrads
programmer

PhD

77 Master 
studier

Ma

Bacheloroppgaven gir oss muligheten 
til å løse reelle utfordringer for 
næringslivet.

Emil Hoff Isaksen
Maskinteknisk design, Y-vei

Reis i tid for å finne din 
utdanning!

Vi har laget en tidsmaskin! Eller en utdanningstest, 
om du vil. Sleng bare inn et par raske fakta om hvem 
du er som person, så tar vi en svipptur inn i fremtiden 
med vår Tidstaxi for en sniktitt på hvilke utdanninger 
som kan passe. 

utdanningstest.usn.no
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Helse- og sosialfag
Bachelor Campus

Barnevern i et flerkulturelt  
samfunn

Porsgrunn

Radiografi Drammen

Sykepleie Drammen,  Porsgrunn, 
Vestfold

Vernepleie Porsgrunn

Master

Avansert klinisk sykepleie Drammen

Helsesykepleie (med forbehold) Porsgrunn

Jordmorfag Vestfold

Klinisk helsearbeid - Geriatri Drammen

Klinisk helsearbeid - Digitalisering 
og innovasjon i helse- og velferds-
tjenester

Drammen

Klinisk helsearbeid - Sammen-
satte helsetilstander

Drammen

Klinisk helsearbeid - Stråling i 
diagnostikk og behandling

Drammen

Samfunn og helse  Forebyggende 
arbeid med barn og unge

 Undervisning på flere 
studiesteder

Samfunn og helse  Funksjons-
hemming og samhandling

 Undervisning på flere 
studiesteder

Samfunn og helse  Helse-
fremmende arbeid

Undervisning på flere 
studiesteder

Samfunn og helse  Psykisk helse- 
og rusarbeid

Undervisning på flere 
studiesteder

Ph.d.

Personorientert helsearbeid Drammen

Historie og idéhistorie
Bachelor Campus

Historie Vestfold, nettstudier

Master (5-årig)

Lektorutdanning i historie Vestfold

Årsstudier

Historie Vestfold, nettstudier

Idéhistorie Bø

 
 
Idrett, kroppsøving og friluftsliv
Bachelor Campus

Friluftsliv, kultur og  
naturveiledning

Bø

Faglærerutdanning i kroppsøving 
og idrettsfag

Notodden

Idrett, ernæring og helse Vestfold

Årsstudium: Ett års studium som gir deg 60 studiepoeng. 

Bachelor: En treårig utdanning som gir deg 180 studiepoeng og 
en bachelorgrad. 

Femårig master: En femårig utdanning som gir 300 studiepoeng 
og en mastergrad. Kan søkes etter videregående skole.

Toårig master: En toårig utdanning som bygger videre på en 
bachelorgrad, og som gir 120 studiepoeng og en mastergrad.

Studietilbud Bachelor, master, ph.d og årsstudier.  
Les mer om hvert enkelt studium på usn.no

Industrimaster/næringsmaster: Studentene i programmet er 
ansatt 50% i  relevant jobb og tar masteren på 3 år.

Y-vei: Har du yrkesfaglig bakgrunn med relevant fagbrev kan 
du søke deg inn på 3årig ingeniørutdanning via Yveien. 
 Realfagene du  mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi 
har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkes faglige 
utdanning. Som ferdig ingeniør vil du bli meget attraktiv på 
arbeidsmarkedet.

Kjekt å vite
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Idrettsvitenskap Bø

Master

Joint Master in Nordic Friluftsliv Bø

Kroppsøving, idrett og  
friluftslivsfag

Bø

Ph.d.

Kulturstudier Bø, Rauland, 
 Notodden, Porsgrunn

Årsstudier

Friluftsliv, kultur og  
natur veiledning 1

Bø

Idrett Bø

Kroppsøving og idrettsfag Notodden

IT, informatikk og informasjons-
systemer
Bachelor Campus

Dataingeniør  Cyber Physical 
Systems

Kongsberg

Dataingeniør  Cybersikkerhet Vestfold

Elektroingeniør  Informatikk og 
 automatisering (også som Y-vei)

Porsgrunn

IT og informasjonssystemer Bø, Ringerike, Vestfold

Master

Industrial IT and Automation  
(også som industrimaster)

Porsgrunn, nettstudier

Innovation and Technology  
Management

Kongsberg

Management Information  Systems Ringerike

Årsstudier

Geografiske informasjons
systemer

Bø

 
 Jus
Bachelor Campus

Eiendomsmegling Bø 

Forretningsjus og økonomi Ringerike

Jus Ringerike

Kunst, håndverk og musikk
Bachelor Campus

Kulturledelse Bø

Faglærerutdanning i design,  
kunst og håndverk

Notodden

Folkekunst: Tre – metall – tekstil Rauland

Folkemusikk Rauland

Visuelle kunstfag og design Notodden

Master

Kulturstudier Bø, Rauland,  
Notodden, Porsgrunn

Design, kunst og håndverk Notodden

Tradisjonskunst Rauland

Årsstudier

Blues Notodden

Design i nye medier Notodden

Digital mediedesign Notodden

Folkekunst: Tre  metall  tekstil 1 Rauland

Folkekunst: Tre  metall  tekstil 2 Rauland

Folkemusikk 1 Rauland

Folkemusikk 2 Rauland

Instrumentmaking   
– rekonstruksjon av folkemusikk
instrument

Rauland

Kunst og design Vestfold

Kunst og håndverk Notodden

Leire  Kunst og design 1 Notodden

Leire  Kunst og design 2 Notodden

Tegning  bilde Notodden

Tekstil  Kunst og design 1 Notodden

Tekstil  Kunst og design 2 Notodden

Tre med metall  Kunst, håndverk 
og design 1

Notodden

Tre med metall  Kunst, håndverk 
og design 2

Notodden

Musikk Vestfold

*Vi tar forbehold om endringer
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Lærer- og lektorutdanning
Forkurs lærer Campus

Forkurs i matematikk for lærer  
og lektorstudenter

Drammen, Notodden, 
Porsgrunn, Vestfold

Bachelor

Barnehagelærer Drammen, Notodden, 
Porsgrunn, Vestfold

Faglærerutdanning i design, kunst 
og håndverk

Notodden

Faglærerutdanning i kroppsøving 
og idrettsfag

Notodden

Master (5-årig)

Grunnskolelærerutdanning for 
trinn 1 til 7

Drammen, Notodden, 
Porsgrunn, Vestfold

Grunnskolelærerutdanning for 
trinn 5 til 10

Drammen, Notodden, 
Porsgrunn, Vestfold

Lektorutdanning i historie Vestfold

Lektorutdanning i norsk Vestfold

Lektorutdanning i realfag og 
teknologi

Kongsberg

Master

Grunnskolelærerutdanning for 
trinn 1 til 7 (2årig påbygg)

Notodden, Vestfold

Grunnskolelærerutdanning for 
trinn 5 til 10 (2årig påbygg)

Notodden, Vestfold

Årsstudier

Kroppsøving og idrettsfag Notodden

Spesialpedagogikk Notodden

Ungdomskunnskap Vestfold

Maritime studier
Bachelor Campus

Marinteknisk drift Vestfold

Nautikk Vestfold

Skipsfart og logistikk Vestfold

Master

Maritime Management
(også som industrimaster)

Vestfold

Ph.d.

Nautiske operasjoner Vestfold

Matematikk, naturfag og miljøfag
Forkurs Campus

Forkurs i matematikk for lærer  
og lektorstudenter

Drammen, Notodden, 
Porsgrunn, Vestfold

Bachelor

Friluftsliv, kultur og  
natur veiledning

Bø

Natur og miljøforvaltning Bø

Master (5-årig)

Lektorutdanning i realfag og 
teknologi

Kongsberg

Master

Natur, helse og miljøvern Bø

Ph.d.

Økologi Bø

Årsstudier

Friluftsliv, kultur og  
natur veiledning 1

Bø

Natur og miljø Bø

Naturfag Nettstudier

Medier, kommunikasjon og 
markedsføring
Bachelor Campus

Internasjonal markedsføring og 
reiseliv

Bø

Markedsføringsledelse Ringerike

Visuelle kunstfag og design Notodden

Visuell kommunikasjon Drammen

Master

Økonomi og ledelse - 
 Markedsføringsledelse

Ringerike

Økonomi og ledelse - Strategi- og 
kompetanseledelse

Ringerike

Økonomi og ledelse  siviløkonom 
(2årig)

Ringerike

Ph.d.

Markedsføringsledelse Ringerike
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Årsstudier

Bedriftsøkonomi Bø

Design i nye medier Notodden

Digital mediedesign Notodden

 
 
Optometri
Bachelor Campus

Optometri Kongsberg

Master

Optometri og synsvitenskap  
(også som næringsmaster)

Kongsberg

Synspedagogikk og 
 synsrehabilitering

Kongsberg

 
Pedagogiske fag
Bachelor Campus

Spesialpedagogikk Notodden

Master

Karriereveiledning Drammen

Pedagogikk Drammen

Ph.d.

Pedagogiske ressurser og  
læreprosesser

Vestfold

Årsstudier

Ungdomskunnskap Vestfold

Spesialpedagogikk Notodden

Praktisk pedagogisk utdanning Flere studiesteder

Samfunnsvitenskap og  
kulturstudier
Bachelor Campus

Forretningsjus og økonomi Ringerike

Jus Ringerike

Kulturledelse Bø

Sosiologi Vestfold

Statsvitenskap Drammen

Master

Kulturstudier Bø

Menneskerettigheter og  
flerkulturalitet

Drammen

Samfunnsanalyse Vestfold

Ph.d.

Kulturstudier Bø, Rauland, 
 Notodden, Porsgrunn

Årsstudier

Internasjonal forståelse og 
 samarbeid

Vestfold

Sosiologi Vestfold

Ungdomskunnskap Vestfold

 
 
Språk og litteratur
Bachelor Campus

Språk og litteratur Bø, Vestfold

Master

Norskdidaktikk Vestfold

Lektorutdanning i norsk Vestfold

Årsstudier

Engelsk Bø, Vestfold, 
 nettstudier

Forfatterstudiet Bø

Norsk Bø, Vestfold, 
 nettstudier

Norsk språk og samfunns
kunnskap for utenlandske 
studenter

Bø

Spansk Bø

*Vi tar forbehold om endringer
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Teknologi, ingeniørfag og  
lysdesign
Forkurs, ingeniør Campus

Forkurs til ingeniørutdanning Kongsberg, Porsgrunn

Realfagskurs Kongsberg, Porsgrunn, 
Vestfold

Tresemesterordning (TRES) Kongsberg, Porsgrunn, 
Vestfold

Bachelor

Arkitektonisk lysdesign Kongsberg

Byggingeniør  Konstruksjon og 
 byggdesign (også som Y-vei)

Porsgrunn

Byggingeniør   Plan og 
 infra struktur  (også som Y-vei)

Porsgrunn

Dataingeniør  Cyber Physical 
Systems

Kongsberg

Dataingeniør  Cybersikkerhet Vestfold

Elektronikkingeniør  Elektronisk 
 systemdesign 

Vestfold

Elektronikkingeniør - Mikro-  og 
 nanoteknologi

Vestfold

Elektronikkingeniør - Kybernetikk Kongsberg

Elektroingeniør  Elkraftteknikk   
(også som Y-vei)

Porsgrunn

Elektroingeniør  Informatikk og 
 automatisering (også som Y-vei)

Porsgrunn

Elektroingeniør  Elektro- 
automatisering og robotikk

Vestfold

IT og informasjonssystemer Bø, Ringerike, Vestfold

Kjemiingeniør  Ren energi- og 
 prosessteknologi (også som Y-vei)

Porsgrunn

Maskiningeniør  Produktutvikling  
(også som Y-vei)

Kongsberg

Maskiningeniør - Produktdesign   
(også som Y-vei)

Vestfold

Maskiningeniør  Konstruksjons-
teknikk (også som Y-vei)

Porsgrunn

Master

Computer Science Kongsberg

Electrical Power Engineering Porsgrunn

Energy and Environmental 
 Technology

Porsgrunn, nettstudier

Industrial IT and Automation  
(også som industrimaster)

Porsgrunn, nettstudier

Management Information   
Systems

Ringerike

Mikro og nanosystemteknologi 
(også som industrimaster)

Vestfold

Process Technology Porsgrunn, Nettstudier

Systems Engineering  
(også som industrimaster)

Kongsberg

Systems Engineering with 
 Embedded systems

Kongsberg

Systems Engineering med  
industriell økonomi

Kongsberg

Ph.d.

Mikro og nanosystemer Vestfold

Process, Energy and Automation 
Engineering

Porsgrunn

Årsstudier

Geografiske informasjons
systemer

Bø



 
 
Nett- og samlingsbaserte studier
Lærer og barnehagelærer Samlinger på campus

Barnehagelærer, bachelor Notodden

Grunnskolelærerutdanning,   
1.  7. trinn, master 

Notodden

Grunnskolelærerutdanning,  
5.  10. trinn, master

Notodden

Barnehagelærer, bachelor Notodden

Grunnskolelærerutdanning norsk, 
engelsk eller samfunnsfag,  master 
2 år 

Notodden

Ingeniør og teknologi

Energy and Environmental  
Technology, master

Porsgrunn

Industrial IT and Automation, 
master

Porsgrunn

Process Technology, master Porsgrunn

Kunst og design

Design, kunst og  
håndverk, master

Notodden

Design i nye medier, årsstudium Notodden

Digital mediedesign, årsstudium Notodden

Instrumentmaking   
– rekonstruksjon av folkemusikk
instrument, årsstudium

Rauland

Kreativ maskinstrikk 1, årsstudium Rauland

Kreativ maskinstrikk 2, årsstudium Rauland

Økonomi, administrasjon og informatikk

Informasjonsbehandling, 
 årsstudium

Bø

Kultur, språk og historie

Norsk, årsstudium Bø

Engelsk, årsstudium Bø

Historie, årsstudium Bø

Historie, bachelor Bø

Idéhistorie, årsstudium Bø

Spansk, årsstudium Bø

Natur og miljø

Naturfag, årsstudium Bø

Økonomi, ledelse og innovasjon
Bachelor Campus

Eiendomsmegling Bø

Innovasjon og entreprenørskap Bø

Kulturledelse Bø

Markedsføringsledelse Ringerike

Økonomi og ledelse Bø, Drammen,  
Kongsberg, Ringerike, 

Vestfold

Master (5-årig)

Siviløkonom Ringerike

Master

Innovasjon og ledelse Vestfold

Innovation and Technology  
Management

Kongsberg

Kulturstudier Bø

Management Information  Systems Ringerike

Regnskap og revisjon, 
 næringsmaster

Vestfold

Økonomi og ledelse - Markeds-
føringsledelse

Ringerike

Økonomi og ledelse - Strategi- og 
kompetanseledelse

Ringerike

Økonomi og ledelse  siviløkonom 
(2årig)

Ringerike

Årsstudier

Bedriftsøkonomi Bø

11*Vi tar forbehold om endringer
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Campus Bø

Campus Bø har vært kjent for sitt fantastiske studentmiljø i 
snart 50 år. Her finner du flotte idrettsanlegg og masse mulig
heter til friluftsliv rett utenfor lesesalen. Bø har både bra og 
billige hybler og huser nesten 3000 studenter. Her er det 
mange nok til bra mangfold, og få nok til at hver eneste en blir 
sett og tatt vare på. 

Kroa i Bø er én av Norges 
beste studentscener

usn.no/bo

Campus Drammen

Campus Drammen har perfekt beliggenhet med Ypsilon bro rett 
over til sentrum. Her finner du et av Norges mest moderne 
bibliotek og campus er omgitt av kafeer, studentboliger og 
treningssenter. 3200 studenter hører hjemme i byggene med 
unik arkitektur og sol på bryggekanten hele sommerhalvåret.

usn.no/drammen

– Livet som student i Drammen 
er  innmari bra.  Du er del av et 
 voksende studentmiljø i en  storby 
som har omtrent alt det unge 
 mennesker er ute etter.

Erik André Ruud



Campus Kongsberg

Campus Kongsberg ligger i Kongsberg sentrum. Her 
studerer du midt i Norges tetteste industriklynge med tett 
samarbeid med næringslivet. Campus er flunkende nytt 
og har spesialrom for droneflyging, simulering og 
 kompositt, blant annet. Fritidsmulighetene er mange, og 
de 1200 studentene som holder til her kan blant annet 
nyte en dag i bakken på Kongsberg skisenter.

usn.no/kongsberg

Campus Notodden

Campus Notodden er fylt til bredden av spesialrom og 
utstyr innen leire, tekstil, tre, musikk og idrett. Her finner 
du i tillegg svømmehall, treningsrom, studentboliger, 
nyåpnet studenthus og studentbarnehage bare to 
minutter fra campus. Notodden passer for deg som vil ha 
en kombinasjon av urbant og landlig  med alt du trenger 
av kafeer,  kunst gallerier og kulturtilbud  i vakre omgivelser. 
1650 studenter holder til her og kan delta på 
 Bluesfestivalen i august hvert år. 

usn.no/notodden
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Campus Porsgrunn

Campus Porsgrunn har nytt studenthus, nye student
boliger og et nyåpnet simuleringssenter på campus. Her 
finner du i tillegg fotballbaner, fritidsarena, tennishall, 
svømmehall, håndballhall og rideanlegg. I Porsgrunn 
holder det til 2700 studenter og det er lett å komme tett 
på både lærere og medstudenter.   usn.no/porsgrunn

Campus Rauland

Campus Rauland har vårt mest internasjonale student
miljø, plassert i en vakker og tradisjonsrik fjellbygd. 
Rauland er velkjent for sine gode skisportmuligheter og 
har gode friluftslivmuligheter også på sommerstid. De 
omtrent 120 Raulandsstudentene nyter godt av det unike 
 studentmiljøet i nydelige omgivelser, med engasjerte 
medstudenter og dyktige forelesere. usn.no/rauland

14



Campus Ringerike

Campus Ringerike er kjent for sitt hyggelige og gode læringsmiljø. Her 
studerer du i en by som virkelig er stolt over de 1300 studentene sine. Du 
trenger aldri gå langt for å finne det du trenger, til og med studentkroa 
ligger på campus. Ringerike har nye studentboliger, helt ny fløy med 
studentkafé og sandvolleyballbane, ishockeyhall og fotballstadion bare 
minutter unna. 

usn.no/ringerike

Campus Vestfold

Campus Vestfold består av flotte universitetsbygg i fine 
omgivelser mellom Tønsberg og Horten med nye student
boliger, et splitter nytt studenthus på campus, stor kultursal, 
treningssenter med idrettshall, svømmehall og sandvolley
ballbaner. Her finner du  laboratorier og simulatorer i 
verdensklasse. Med 5000 studenter på Bakkenteigen blir 
campus så stort at det pulserer, men lite nok til at du blir sett.

usn.no/vestfold

– Når du bor i Hønefoss eller andre  steder på 
 Ringerike, lever du ganske tett på naturen. Samtidig 
som du har alle  mulighetene en stor by kan tilby.

Maxim Gjerdalen Foray

15
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Livet ved siden av studiene

Studentsamfunn
På campusene finner du studentsamfunn som jobber 
for at du skal trives som student. Her plan legges det 
sosiale aktiviteter, idrettsarrangementer,  konserter 
og turer. Det utvikles også gode rabatt ordninger for 
medlemmer. 

Studentdemokratiet
Studentdemokratiet arbeider for å fremme 
 studentenes økonomiske, faglige, kulturelle, sosiale 
og demokratiske interesser. Studentdemokratiet er 
godt representert i universitetets styringsorganer og 
har stor påvirkningskraft. sdsn.no 

Studentlivet kan føles både skremmende og 
spennende på samme tid.  Heldigvis  er du omgitt 
av mange i nøyaktig samme situasjon. For at det 
skal bli lettere å bli kjent  arrangerer USN 
 fadderuke, der du får tildelt både fadder og 
 faddergruppe og det arrangeres  aktiviteter 
 gjennom hele den første uka  også kjent som 
studiestartuken. 

Fadderordningen arrangeres av eksisterende studenter som kan hjelpe deg 
med alle spørsmålene som dukker opp i den første tiden som student.  
Og ofte blir venner du møter i fadderuka venner for livet! 

Les mer på usn.no/studiestart
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Bolig
Studentsamskipnaden i SørøstNorge (SSN) har over 
2300 studentboliger tilknyttet åtte campus, med en 
rekke ulike  boalternativer. Det er trygt, sosialt og 
inkluderende å bo i studentbolig. ssn.no/bolig

Studentgoder
Vi ønsker å bidra positivt til studenters livskvalitet og 
har et tilbud om refusjon av helseutgifter. Fire ganger 
i året deles det ut studentmidler til aktiviteter 
arrangert for og av studenter. ssn.no/studentgoder

Trening
Fysisk aktivitet gjør godt i en travel studiehverdag. Vi  
har treningssentre i Vestfold, Ringerike og Drammen. 
ssn.no/trening

Mat og drikke
Vi driver åtte kantiner, en kiosk og tre kaféer. Her 
balanseres hensynet til  studentenes ofte slunkne 
kasse med kulinarisk  kvalitet. ssn.no/matogdrikke

Trenger du noen å snakke med? 
Vi har profesjonelle samtaleterapeuter og psykologer 
med lang erfaring i å hjelpe studenter. Deres mål er 
at flest mulig skal mestre studie hverdagen og fullføre 
studiene sine. Tilbudet er  konfidensielt og gratis. 
ssn.no/helse

Barnehage
Vi driver fire student barnehager i SørøstNorge; Bø, 
Kongsberg,  Notodden og  Porsgrunn. I Vestfold og 
Ringerike har SSN  samarbeidsbarnehager med 
plasser avsatt til studentbarn. ssn.no/barnehage

Tilrettelegging
Vi ønsker å legge forholdene til rette for alle våre 
studenter, også for deg med en eller annen form for 
redusert funksjonsevne. På hvert studiested finnes 
det rådgivere du kan kontakte for å melde dine 
behov og ønsker. usn.no/tilrettelegging
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Bli kjent med USN

Universitetet i Sørøst-Norge
Her finner du de fleste videoene som produseres hos 
oss. Både videoer fra studier og campusene våre 
ligger her, i tillegg til forskningsvideoer og aktuelle 
temaer.

@usn.no, #usnstudent
Se bilder fra våre åtte campuser, og fra studiene 
ved USN. Her dukker det også opp gode tips til 
 studenter. Studentene deler bilder på  
#usnstudent.

Discover USN
USNstudentene deler smått og stort 
fra sin studiehverdag. Her kan du stille 
spørsmål hvis du lurer på noe rundt det 
å studere ved USN. Studenter fra 
forskjellige studier ved de åtte 
 campusene våre er klare til å svare. 

usn-snap
Få innblikk i hvordan det er å være student 
ved USN. Studentene snapper fra sine studier 
– her får du se store og små øyeblikk i 
 studentlivet. 



Slik søker du

Bachelorutdanninger, femårige masterutdanninger og de 
fleste årsstudier søkes via Samordna  opptak. Nettsøknad 
og informasjon finner du på samordnaopptak.no

15. april

Søknadsfrist for 
opptak til høsten 

2020. 

1. mars

Søknadsfrist for 
søkere som søker 

på bakgrunn av 
realkompetanse, 

særskilt vurdering 
eller tidlig opptak. 

24. juli

Siste frist for å 
 takke ja til studie-

plassen du fikk 
20. juli gjennom 

Samordna opptak. 
Hvis du ikke svarer 
mister du studie-

plassen din.  

1. juli

Siste frist for å 
 omprioritere rekke-
følgen på studiene 

du har  gjennom 
Samordna opptak.

Frist for å laste opp 
 dokumentasjon i 

 Samordna opptak.

20. juli

Svaret på 
søknaden din 

om studie-
plass  gjennom 

 Samordna opptak 
er klart. 

Mulighet for å 
søke på ledige 
studieplasser i 

Samordna opptak.

Viktige frister

Opptakskrav
På nettsidene våre (usn.no) finner du detaljert 
 informasjon om opptakskrav. Se det enkelte 
 studietilbudet.

Lokalt opptak 
Toårige masterutdanninger, videreutdanninger, noen 
årsstudier, forkurs for ingeniørutdanning, Yvei, 
bachelor ingeniør tresemester (TRES), realfagskurs 
og deltidsstudier søkes direkte til Universitetet i 
 SørøstNorge via søknadsweb som du finner på: 
usn.no/lokalt-opptak eller via det enkelte studiets 
studietilbudsside. Søknadsfrist i lokalt opptak er  
15. april, hvis ikke annet er oppgitt.
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*Vi tar forbehold om endringer

Foto: De fleste bildene i katalogen er tatt av Tine Poppe, tinepoppe.no

Ringerike

DrammenKongsbergRauland

Notodden

VestfoldBø

Porsgrunn

Discover USN

postmottak@usn.no

31 00 80 00

usn-snap

@usn.no

usn.no

Universitetet i Sørøst-Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev
usn.no/nyhetsbrev


