Vedlegg for opptak til Mastergrad i Systems Engineering
Etternavn:

Fornavn:

Personnummer:

Vi har flere Industribedrifter som skal ansette være studenter, så vi ønsker å undersøke med deg om eventuelle
fortrukne bransjer. Hvis du ikke har noe sterke formeninger, så trenger du ikke å svare her. Ønsket bransje å
jobbe i:
Eventuelle bransje(r) det ikke er aktuelt å jobbe i:
Er det aktuelt for deg å flytte/pendle hvis du får tilbud om jobb?
Ja ____________

Nei____________

Språk:
Norsk ________
Engelsk _______
Hvor hørte du først om Industri Master studiet i Systems Engineering?:
USN webside:__________ Teknisk Ukeblad:___________ Facebook:___________ Instagram:_____________
Karrieredag:___________ Finn.no:_________ Annet, i tilfelle hva?________________

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 om du har søkt heltid (Industrimasterstudiet Systems Engineering, 3 år med
utplassering i bedrift – søkerkode 7113). En oversikt over hvilke bedrifter som er knyttet til
Industrimasterprogrammet vil du finne på vår blogg https://industrimaster.blogspot.com/. Ved opptak tas
det hensyn til hvilke bransjer som er aktuelt for deg å jobbe i, og tilsvarende hvis det er bransjer det ikke er
aktuelt for deg å jobbe i.

Tidsplan
15.03.2021
24.3 - 06.04
26. og 27.04
18.05

Ordinær søknadsfrist.
Behandling av søknader USN og bedrift.
Bedriftsintervjuer av aktuelle søkere (dato må bekreftes)
Tildeling av studieplass.

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 ingeniørfag
For deg som uteksamineres i år 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 på engelsk

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

