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SØKNAD OM 
BACHELOROPPGAVE Frist for søknad 15.11. 

MASTEROPPGAVE, 30 studiepoeng Frist for søknad 01.12. 

MASTEROPPGAVE, 60 studiepoeng Frist for søknad 01.04. 

(kryss av for riktig valg) 
 

Skjemaet fylles ut av studenten og leveres fakultetsadministrasjonen innen fristen som er angitt ovenfor. UiS kan 
ikke garantere at noen av de omsøkte oppgavene innvilges, eller at ønsket fagansvarlig blir tildelt. 

 
Studentnavn: Studentnummer: 

Studium: 

Spesialisering: 

1. prioritet 
Oppgaven er:    Egendefinert Fått i samarbeid med bedrift Definert av UiS 
Valg av tema/evt. forslag til tittel: 

Ønske om fagansvarlig/veileder: 

2. prioritet 
Oppgaven er:    Egendefinert Fått i samarbeid med bedrift Definert av UiS 
Valg av tema/evt. forslag til tittel: 

Ønske om fagansvarlig/veileder: 

3. prioritet 
Oppgaven er:    Egendefinert Fått i samarbeid med bedrift Definert av UiS 
Valg av tema/evt. forslag til tittel: 

Ønske om fagansvarlig/veileder: 

Jeg vil skrive oppgaven sammen med: 

Studentnummer: Studentnavn: 

Studentnummer: Studentnavn. 

Ved ekstern oppgave må samarbeidende bedrift/institusjon og kontaktperson angis: 

Dato: Sign. student: Eventuelt signatur fra fagansvarlig (Merk at 
oppgaver som ikke er definert av UiS, må 
godkjennes før kontrakt kan inngås.) 

 
 

(dato, sign. og stempel fakultetsadministrasjonen) 
 
 
 
 
 
 
 

Søknadsskjema for bachelor- og masteroppgave 
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet  

Vedtatt av dekan 07.11.2018 
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