
Søknad om særskilt opptak

Fornavn og mellomnavn: 

Etternavn:   

Personnummer (11 siffer): 

Privat adresse:  

Postnr.:    Poststed: 

Land:   

E-post:  Telefon: 

Mann Kvinne

1. Personalia

Arbeidsgiver: 

Adresse:  

Postnr.:    Poststed: 

Stilling:  

Jobbtelefon:   Post sendes: 

2. Arbeidsgiver

Privat Jobb

Skole: 

Fagretning:  År fra:  til: 

3. Videregående/
gymnas/yrkes-
skole

Fagretning  

Normert varighet: 

Lærested: 

Land:

4. Teknisk-natur-
vitenskapelig
utdannelse

Lavere grad Høyere grad Dr.grad/PhD

Fagretning  

Normert varighet: 

Lærested: 

Må dokumenteres. 

5. Annen 
utdannelse på 
hovedfags-/
masternivå

Må dokumenteres. 

6. Kurs og 
utdannelse 
som ikke 
dekkes av 
punkt 3 og 4

Må dokumenteres. 
Før opp nyeste først. 

År: Fag/emne:      Lærested:      Vekttall/credits/timer:



             

           

           

           

           

7. Praksis

Før opp nåværende 
stilling først.

Tidsrom:  Arbeidssted:    Stilling:

8. Referanser

Før opp inntil 3 
referanser som kan si 
noe om din erfaring 
og kompetanse, så 
objektivt som mulig. 
Der det er mulig ber 
vi om uttalelse fra 
Tekna-tillitsvalgt på 
din arbeidsplass.

Navn:                        Tekna-medlem:    

E-post:               

Ja Nei

Navn:                        Tekna-medlem:    

E-post:               

Ja Nei

Navn:                        Tekna-medlem:    

E-post:               

Ja Nei

           

           

           

           

           

           

           

           

9. Motivasjon

Valgfritt. 

Skriv kort om hvorfor 
du ønsker å bli 
medlem i Tekna.

10. Medlems-
oversikt

Jeg samtykker oppføring i Teknas medlemsoversikt (se siste side)   

 Ja Nei

11. Underskrift

Dato:      Underskrift:                       

NB: Tekna forbeholder seg retten til å be lærestedet om bekreftelse på dine 
opplysninger om utdannelse.



Ja

Ja

Ja

Om utfylling av søknadsskjemaet
Skjemaet benyttes til søknader om særskilt opptak, for behandling av Opptaksrådet i Tekna. Dersom du har 
utdanning på lavere nivå enn mastergradsnivå (f.eks. cand.mag., ingeniør, bachelor), og selv mener at du har 
tilegnet deg kompetanse på mastergradsnivå gjennom etterutdanning og/eller ved lengre tids praksis, kan du søke 
om særskilt opptak. Du bør ha minimum 120 studiepoeng innen teknologi, naturvitenskap og/eller realfag.

Da er det Opptaksrådet som behandler søknaden din, og de kan ta opp søkere som, gjennom sin utdanning eller 
arbeidserfaring, har tilegnet seg kunnskap som kan sidestille søkeren med ordinære medlemmer (se vedtekter 
under). Opptaksrådet behandler alle søknader grundig og individuelt, basert på informasjonen som er oppgitt i 
søknaden, og eventuell tilleggsinformasjon som rådet har tilgjengelig.

Referanser
Vi anbefaler at du har med tre referanser, som vi kan kontakte for en uttalelse om din kompetanse og erfaring. 
Referansene bør være så objektive som mulig, vi fraråder å føre opp familiemedlemmer eller venner, dersom det 
ikke er særlig grunn for det. Der det er mulig ber vi om at du fører opp den tillitsvalgte fra Tekna på din arbeidsplass 
som referanse. 

Medlemsoversikt
Tekna har en medlemsoversikt som kun er tilgjengelig for andre medlemmer på innloggede sider på Tekna.no. 
Her kan du finne igjen venner og kollegaer. Følgende opplysninger oppgis: navn, privatadresse, arbeidsgiver, 
eksamensår og lærested. 

Motivasjon
Punktet om motivasjon er helt frivillig, men kan brukes for å fortelle litt om hvorfor du ønsker medlemskap i 
foreningen. 

Vedlegg
Sammen med utfylt søknadsskjema må du sende:
• En grundig utfylt CV som beskriver skolegang, utdanning og yrkespraksis
• Vitnemål og karakterutskrifter
Du kan også legge ved dokumentasjon fra kurs du har tatt, attester fra arbeidsgivere eller annen dokumentasjon du 
mener er relevant for å belyse din erfaring og kompetanse. 

Dersom du har utdanning fra utlandet, og har fått din utdanning vurdert av NOKUT, ber vi om at du legger ved 
dokumentasjon på dette. 

Spørsmål eller hjelp til 
utfylling?
Ta kontakt med vårt medlemskontor på telefon 
22 94 75 00 eller e-post medlem@tekna.no.

Skjemaet med vedlegg sendes på e-post til:

medlem@tekna.no 

eller til postadresse:

Tekna v/Medlemskontoret
Postboks 2312 Solli
0201 Oslo
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