Til fagarbeidere

Fagskoleutdanning
Til deg som har tatt fag-/svenneprøve og ønsker høyere yrkesfaglig utdanning så har vi gleden av å
opplyse at Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg har utdanningstilbudet for deg, enten som
heltidsstudium eller nettbasert deltidsstudium.
Skolen har følgende tilbud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygg

Anlegg
BIM konstruksjon
BIM installasjon
Elkraft
Automatisering
Drift og sikkerhet ( kun nettbasert)
Programmering* ( *: kontakt fagskolen, fto@bfk.no, kun nettbasert)
Maskinteknikk
Mekatronikk
Bilteknikk ( kun nettbasert)
Kompositt og polymer
KEM (klima, energi og miljø)
Industriell digitalisering
Datasenter infrastrukturteknikk (med forbehold om Nokut-godkjenning)

Mer om våre tilbud finner du på vår hjemmeside www.tinius.no. For elektronisk søkning gå til
www.vigo.no, og søknadsfristen er 15. april. Hvis man ikke rekker 15.april, så ta kontakt med Fagskolen
for å søke lokalt opptak.
Fagskolen Tinius Olsen er en fylkeskommunal skole, og er dermed et offentlig og gratis
utdanningstilbud. (Dog må de som tar nettstudier, betale en semesteravgift for utgifter knyttet
spesielt til dette utdanningstilbudet.) Du kvalifiserer for lån og stipend i Statens Lånekasse. Dagstudiet
er to-årig heltidsutdanning på Campus i Kongsberg, med unntak av BIM som er ettårig, våre
nettstudier går over 4 år. Våre studenter har lett for å få jobb etter endt utdanning.
Brukerundersøkelser viser at det er et stort behov for fagskoleutdannede, behovet er større enn det
fagskolene greier å utdanne i dag.
Hvis det ikke passer å ta videre utdanning i år, så håper vi å se deg senere når du er klar for å studere.
Skulle du allerede ha søkt plass, ber vi deg å se bort fra denne henvendelsen.
Med vennlig hilsen
Eirik Hågensen
Rektor,
tinius.no
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