
 

 

 

Vedlegg for opptak til Næringsmaster i Optometri 
 
 

Etternavn: Fornavn:  Personnummer: 
 
 

Er du i jobb i dag? I så fall hvor? 
 
 

Ønsker du å fortsette å jobbe i denne bedriften mens du tar Næringsmaster? 
 
Ja____________                      Nei___________ 
 
Hvis ja trenger vi en bekreftelse fra bedriften om at de ønsker å ha deg ansatt og følge deg i 
Næringsmasterløpet (eget skjema).  
 

Hvis du ikke er i jobb, eller du ønsker å bytte jobb i forbindelse med Næringsmaster hvor er 
det aktuelt å bo (By eller fylke eller landsdel).  
1. 
2. 
3. 
 
NB. Det er ikke sikkert at bedriftene kan tilby jobb der du helst ønsker å bo, slik at du må være 
åpen for at du kan bli tilbudt jobb andre steder.  
 

Har du gjort deg noen tanker om hvilken fordypning du ønsker å ta i masteren?  
 
Allmennoptometri________________       Ortoptikk og pediatrisk optometri______________ 
 

Språk: 
 
Norsk ________                  Engelsk _______ 
 

Hvor hørte du først om Næringsmaster studiet i Optometri?: 
 
USN websider _______ Karrieredag _______   Venner _______  
 
Annet (spesifiser)_____________ 
 

 

Orientering om SøknadsWeb 
I SøknadsWeb vises det hvilke studier du har søkt via lokalt opptak ved Universitetet i Sørøst- Norge, og 
evt. hvilken prioritering. Den viser også hvilke personopplysninger vi sitter inne med for deg. Sjekk at 
telefon og e-postadresse stemmer. E-postadressen som er oppgitt vil bli benyttet til å gi informasjon om 
opptaksprosessen videre, hvis du ikke oppgir en annen e-postadresse eller korrigerer denne. Det er derfor 
viktig at den er korrekt. 

 

Søknaden og bedrifter 
I SøknadsWeb vises det at du har søkt heltid Næringsmasterstudiet 3 år med utplassering i bedrift – 

søkerkode 5142. Du velger fordypning etter oppstart av studiet.  
 



Tidsplan 
Dato Hva 

15. mars Søknadsfrist 

Siste halvdel av 
mars 

Kandidatliste + dokumentasjon oversendes fra Opptak til fakultet, som så 
videresender til aktuelle bedrifter  

15. april Frist for bedriftene å oversende liste over hvilke kandidater de ønsker å 
intervjue  

29.-30. april Intervjudager på Krona 

15. mai Frist for tilbakemelding til Opptak vedr innstilling fra bedriftene 

20. mai Opptaksdato 

Vedlegg 
Følgende vedlegg skannes og legges inn i SøknadsWeb sammen med signert utskrift av dette skjemaet: 

• Vitnemål
Vitnemålet skal vise at du har minimum en bachelorgrad i optometri.
For deg som uteksamineres våren 2020 legger du ved en foreløpig karakterutskrift. Endelig 
vitnemålet må leveres USN så snart som mulig og senest 1. juli. Dette kan lastes opp i 
SøknadsWeb.

• CV med bilde

• Attester fra relevant arbeidserfaring

• Motivasjonsbrev
Bedriftene ønsker at søkerne skriver en kort begrunnelse (1/2 - 1 side) for hvorfor de søker 
studiet.
Dette, sammen med CV og vitnemål, skal benyttes for å lettere plassere rett student på rette 
sted i bedriftene.

Vi gjør oppmerksom på at 

 opptak på grunnlag av karakterutskrift gjøres under forutsetning av at bachelor -
utdanningen bestås.

 ved å signere dette skjemaet samtykker du at dine vedlagte dokumenter blir
distribuert til Universitetets partnerbedrifter i masterprogrammet.

Sted    Dato    Underskrift 

Jeg har lest og fulgt veiledningen på dette skjemaet 


