
                 

1: Persónsupplýsingar: P-tal: -

Ja: Nei:

2: Upptøkugrundarlag: Einans til føroyskt, havlívfrøði, KT-verkfrøði, mýlalívsvísindi og vistfrøði:

Stig (A, B el. C):

* 7 / 13 ** *

          * 7 / 13 ** *

          * 7 / 13 ** *

          * 7 / 13 ** *

          * 7 / 13

Hevur tú fyrstuhjálparprógv?      Ja:        Nei:

3: Raðfestingarlisti:

Raðfest

1:
2:
3:

Tikið verður upp til hesar bachelorútbúgvingar í 2019:

- Fólkaskúlalærari - Orkuvísindi og støddfrøði - Sosialvísindi og samfelagsplanlegging
- Føroyskt - Námsfrøði - Søga
- Orkuverkfrøði - Politikkur og umsiting - Búskaparfrøði
- Orkuvísindi - Sjúkrarøktarfrøði - Løgfrøði

4: Undirskrift:

 ____________

Dagfesting

Umsóknarfreistin er 15. apríl 2019 á midnátt lestur@setur.fo
ella við Posta til:

Fróðskaparsetur Føroya
Lestrarskrivstovan
J.C. Svabos gøta 14
Postsmoga 272
FO-110 Tórshavn

Ætlar tú at søkja um lestrarstuðul frá Studna: Ja: Nei:

Boð um upptøku verða send í seinasta lagi

mikudagin 10. juli 2019

7 / 13

7 / 13

Undirritaði/a váttar undir rættarábyrgd, at allar upplýsingar í 

hesi umsókn og fylgiskjølum eru rættar

Við hesi umsókn sendi eg fylgiskjøl við prógvum um tær 

upplýsingar, sum eg havi sett á umsóknarblaðið

_________________________________________________________________________________________________

*  Skriva miðaltal og set ring um rætta próvtalsstigan.

**  Skriva 0 (null), um tú ikki hevur lærugreinina. 

Sjúkrarøktarfrøði:

Útbúgving

Studentur (Hug- og náttúrubreyt):

Fyrireikingarbreyt (HF):

Teldupostur:

Støddfrøði:

Føroyskt: 

Próvtalsstigi:Miðaltal/ Lærugrein:

Hevur tú skerdan virkisførleika, sum kann hava 

ávirkan á tín møguleika at fylgja lestrinum?

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

(Nærri kunning um lestrarstuðul fæst á 

www.studni.fo)

Búskaparbreyt (HH):

Tøknibreyt (HT):

Alisfrøði:

Evnafrøði:

7 / 13

7 / 13

Játtan fyri, at umsøkjari tekur við lestrarplássinum, 

skal vera móttikin í seinasta lagi hósdagin 1. august 

2019 á midnátt

Undirskrift

Send umsóknarbløð og skjøl til:

Eg ynski at verða sett/ur á bíðilista (til ber einans at koma á bíðilista til útbúgvingina á 1. raðfesting) (set kross)

Tilfeingisbreyt (HIF):

Annað:

Fornavn (øll nøvn): 

Eftirnavn (bert eitt):

Umsóknarblað 2019, kvota 2
Til útbúgvingar á bachelorstigi

Gøtunavn: Nr:

Postnr.: Postrúm:

Telefon:

Fartelefon:

Bygd/býur:

Land:

Ríkisborgaraskapur:

Próvtøkuá

r

Miðaltal /próvtalsstigi: Fylgiskjal nr.
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P-tal: -

5: Aðrar útbúgvingar (eisini ikki lidnar hægri útbúgvingar tú hevur verið og/ella ert upptikin á)

Stað

1

2

3

6: Háskúli o.tíl.:

Stað/land

1

2

7: Ískoytisprógv og onnur viðkomandi skeið (eitt nú supplering ella ískoyti)

Stað

1

2

3

4

5

8: Starvsroyndir:

Arbeiðsgevari Slag av arbeiði

1

2

3

9: Longri steðgir uttanlands:

Land

1

2

3

4

10: Aðrir viðkomandi førleikar (málførleikar, KT-førleikar ella royndir frá frítíðarvirksemi, sum t.d. ítrótti ella sjálvbodnum arbeiði):

1 Slag av førleika Hvussu er førleikin mentur

2

3

4

5

6

Slag Byrjað Endað Ikki liðug

Navn á skúla Byrjað Endað Tal av mðr

Slag Byrjað Endað Ikki liðug

Byrjað Endað Tímar/viku

Slag, endamál Byrjað Endað

Byrjað Endað Tímar/viku
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11:  Grundingivin umsókn (Frágreiðing um teg sjálva/n): P-tal: -
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Fulltrú

P-tal: -

__________

Dagfesting

Postrúm:

Raðfesting

1:

2:
3:

Váttan frá arbeiðsgevara

P-tal: -

Dagfesting Undirskrift og stempul

Váttan givin:

  __________________   ________________________________________________________________________

hevur arbeitt hjá undirritaða sum:

Frá (dagur, mánaður, ár) Til (dagur, mánaður, ár) Tímar um vikuna (neyvt tímatal)

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

Tað verður við hesum váttað, at:

Navn:

í tíðarskeiðinum:

fulltrú til at søkja inn á hesar útbúgvingar í 2019 og í hesi raðfesting og at svara fyri meg í sambandi við ta útbúgvingina, sum 

eg sleppi inn á.

Útbúgving

  __________________   ________________________________________________________________________

Dagfesting Undirskrift

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

Navn:

Gøtunavn:

Bygd/býur: Telefon:

Undirritaði:

Navn:

Undirskrift

  _________________________________________________________________________________________
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