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SØKNAD OM OVERGANG TIL 4. OG 5. ÅRET 

VED GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1-7. OG 5-10. ÅRSTRINN 

Søknadsfrist: 1. mars 
Navn: Personnummer (11-siffer): 

Adresse: 

E-postadresse: Telefon: 

Nåværende studiested og årskull: 

Ønsket campus for pedagogikk, vitenskapelig metode og 
praksis: 

Drammen  

Trinn: 

1-7.trinn

5-10. trinn

Ønsket masterfag: (med forbehold om igangsetting og ledige 
plasser) 

Engelsk 
Norsk 
Matematikk 
KRLE 
Kroppsøving 
Kunst og Håndverk 
Naturfag 
Samfunnsfag 
Begynneropplæring 
*Profesjonsrettet pedagogikk

*Master i profesjonsrettet pedagogikk
Hvilken campus ønsker du å ta masteren ved:

Sted, dato, underskrift: 

Vestfold 
Porsgrunn 
Notodden (nett- og samlingsbasert)

 Ønsket undervisningsfag på masternivå: 

Drammen
Vestfold
Porsgrunn
Notodden
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Viktig informasjon til søker 

• Sett deg godt inn i studiemodellen for USN og organiseringen
av 4. og 5. året.

• Før opp hvilke studiested du ønsker å følge undervisning i
pedagogikk, vitenskapelig metode og praksis fra (obligatoriske
fag).

• Studenter som ønsker å ta master i profesjonsfaglig
pedagogikk, må i tillegg føre opp på søknadsskjemaet hvilke
undervisningsfag på 60 stp fra 1. -3. året, man ønsker 30 stp
fordypning i på masternivå.

• Alle masterfagene er nett- og samlingsbasert og har tilhørighet
på ett eller flere campus. Det er mulig å velge masterfag på et
annet campus, enn det campus man følger de obligatoriske
fagene ved.

Krav til dokumentasjon i søknaden 

• Praksisvurdering fra 3.året
• Karakterutskrift for 1, 2 og 3.året med godkjent praksis,

ettersendes innen 1. juli

• Søknaden med vedlegg sendes på e-post til
postmottak@usn.no

Forventet svar på søknaden er innen april. 
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