
Oppskrift for opplastning av digitalt materiale   

(NB: Gjelder kun for søkere med VOKAL og LÅTSKRIVER/ARTIST som hovedinstrument til følgende 

utdanninger: bachelor i utøvende rytmisk musikk og faglærer i musikk)   

HUSK Å SØKE FØR DU LASTER OPP BIDRAGENE DINE.  

Vi ønsker at du som søker laster opp 2 video og/eller lydfiler. Minst en av filene må være live 

fremførelse. Etter opplastningen vil kommisjonen vurdere dine bidrag. Vurderes du som kvalifisert vil 

du få tilbud om å delta på opptaksprøve ved Universitetet i Agder.  

Hensikten med å gjøre dette er at du som søker skal kunne få muligheten til å slippe en tidkrevende 

reise til Universitetet i Agder for så å bli bedømt som ikke kvalifisert. Denne metoden vil 

forhåpentligvis også virke motiverende på deg som søker da du vet at kommisjonen allerede har hørt 

deg en gang og vurdert deg som en potensiell kandidat til våre studier.   

Slik går du frem: 

1. Registrer søknad på https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=uia    

2. Gå til www.wetransfer.com 

3. Velg filene du ønsker å laste opp 

4. Legg inn følgende e-mail adresse: ole.t.grimsli@uia.no   

5. Legg inn din egen e-mail adresse 

6. Meldingsfeltet skal inneholde følgende informasjon:  

 Søkernummer (Viktig at du sender søknad først slik at du blir tildelt et 

søkernummer)   

 Fullt navn  

 Hovedinstrument  

 Hvilke(t) studium du søker  

7. Last opp 

Du vil nå få en kvittering på mail som viser at du har lastet opp filen. Du vil også motta en kvittering 

når vi har lastet ned filen din. På denne måten vil du kunne se om vi har mottatt dine bidrag eller 

ikke.  

Frist for opplastning er 20. desember 2016.  

Skulle du ikke motta en kvittering på at vi har lastet ned ditt materiale innen 2 uker, vennligst kontakt 

opptaksansvarlig Ole Thomas Grimsli på ole.t.grimsli@uia.no eller 38 14 23 84/90 18 96 14 
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