
                 Tøk pláss

Umsóknarblað: MA í løgfrøði 2018

1: Persónsupplýsingar: P-tal: -

Ja: Nei:

Próvtøkuár

          

          

Starvsstaður Byrjað Endað Starvsbrøkur

1

2

3

1

2

3

4

5

5: Undirskrift:

Dagfesting Undirskrift

Umsóknarfreistin er 16. august 2018 á midnátt

ella við Posta til
Fróðskaparsetur Føroya
postrúm 272
J.C.Svabos gøta 14

FO-110 Tórshavn

Játtan fyri, at umsøkjari tekur við lestrarplássinum, 

skal vera móttikin í seinasta lagi fríggjadagin 17. 

august 2018 kl. 15:00.

Umsóknirnar verða viðgjørdar so hvørt, tær verða 

móttiknar, og er tí talan um, at tann, ið fyrst søkir, 

fær fyrst bjóðað lestrarpláss.

_________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatútbúgving:

Umsóknarblað
og skjøl skulu sendast teldutøk til:
lestur@setur.fo

Bachelorútbúgving:

Við hesi umsókn sendi eg fylgiskjøl við prógvum um 

teir upplýsingar, sum eg havi sett á umsóknarblaðið

Undirritaði/a váttar undir rættarábyrgd, at 

allar upplýsingar í hesi umsókn og fylgiskjølum 

eru rættar

Masterútbúgving:

Annað:

4: Aðrar viðkomandi royndir og skeið (t.d. stakskeið í lóg ella diplomútbúgvingar):

3: Starvsroyndir:

Fylgiskjal nr.

Um ja, hvør er tín førleiki, ið er skerdur?

Um ja, hvat brek?         

Hevur tú skerdan førleika, sum kann hava 

ávirkan á tín møguleika at fylgja lestrinum?

Heiti á útbúgving

Fornavn (øll nøvn): 

Eftirnavn (bert eitt):

Gøtunavn:

Postnr:

Bygd/býur:

2: Upptøkugrundarlag:

Nr:

Postrúm:

Ríkisborgaraskapur:

Telefon:

Fartelefon:

Teldupostur:

Land:
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6:  Grundingivin umsókn (Frágreiðing um teg sjálva/n): P-tal:
-
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Fulltrú

P-tal: -

  _________

Dagfesting

Postrúm:

_________

Dagfesting

Váttan frá arbeiðsgevara

P-tal: -

___________

Dagfesting Undirskrift og stempul

hevur arbeitt hjá virki/felagið/stovni okkara við hesum ábyrgdum og uppgávum:

Váttan givin:

___________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Tað verður við hesum váttað, at:

Navn:

í tíðarskeiðinum:

Frá (dagur, mánaður, ár) Til (dagur, mánaður, ár) Starvsbrøkur

fulltrú til at søkja inn á MA-útbúgvingina í løgfrøði í 2018 og at svara fyri meg í sambandi við upptøku.

Undirskrift

__________________________________________________________________________

Navn:

Gøtunavn:

Bygd/býur: Telefon:

gevur við hesum (hesin persónur er kontaktfólk viðv. spurningum í sambandi við umsókn mína):

Undirritaði/a:

Navn:

Undirskrift

  _________________________________________________________________
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