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FEM PÅ UIT

1. Hvorfor valgte du UiT?
2. Hva er det beste med å studere ved UiT?

LONGYEARBYEN

MIA KROGSTAD (23) TRONDHEIM / TREDJE ÅRET PÅ
INGENIØR I NAUTIKK VED UIT I TROMSØ
HAMMERFEST

1.1. UiT er eneste universitet
som byr på en maritim
ingeniørutdannelse med
muligheter til å løse sertifikater som offiser til sjøs.

KIRKENES
ALTA
TROMSØ
BARDUFOSS
HARSTAD
NARVIK

2. Å få servert ekte nord-

norsk humor over en
kullsvart kaffekopp i godt
selskap med forelesere og
medstudenter hver
morgen.

KENNETH ANDRÉ JOHANNESSEN (26) ALTA / TREDJE ÅRET PÅ
INGENIØR I ARKTISKE ANLEGG VED UIT I ALTA
1. Jeg valgte UiT ettersom

BODØ

universitetet hadde gode
tilbakemeldinger på deres
ingeniørutdanninger, og
fordi jeg elsker friluftslivet
her nord så passet det meg
helt perfekt å studere her.

MO I RANA

2. Alle studentorganisa-

sjonene du kan ta del i,
ved finnes en hel haug av
aktiviteter som du som
student kan være aktiv i,
og bidra til et enda bedre
studiemiljø!

KRISTOFFER WILHELMSEN (23) ALTA / TREDJE ÅRET PÅ PSYKOLOGI
PROFESJONSSTUDIUM VED UIT I TROMSØ
1. Jeg valgte UiT fordi jeg

ønsket et fagmiljø som var
tilknyttet Nordområdene
og som kan mye om de
spesielle utfordringene
man møter her.

2. Det beste med å studere

med UiT er det fantastiske studiemiljøet jeg har
opplevd de siste årene.

BENEDIKTE VANGLO NODLAND (21) STAVANGER / TREDJE ÅRET PÅ
ØKONOMI OG LEDELSE VED UIT I HARSTAD
1.1. Skulle egentlig ha et friår
etter videregående. Ombestemte meg spontant
og kastet meg ut i det. Var
klar for å flytte nordover –
slik ble det UiT Harstad!

2. Forholdene i klassen!

Oversiktlig størrelse. Kjenner alle medstudenter og
lærere. Kan stikke innom
foreleseren og diskutere
fag over en kopp kaffe.

CAMILLA IREN HANSEN (21) SORTLAND / TREDJE ÅRET PÅ
INGENIØRFAG MASKIN VED UIT I NARVIK
.1. Jeg fikk et veldig godt
førsteinntrykk av skolen.
I tillegg er det relativt kort
vei hjem.

UiT Norges arktiske universitet har studietilbud på ti
steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest,
Bardufoss, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø og Longyearbyen.
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2. Skolen har vært flink til å

legge til rette for meg i studiesituasjonen min.
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Studentlivet i Tromsø

Studentlivet i Alta

TROMSØ

ALTA

Antall innbyggere: 74 480
Antall studenter: 11 421
Midnattssol: 20. mai–22. juli
Mørketid: 27. november–15. januar

Antall innbyggere: 20 097
Antall studenter: 1 474
Midnattssol: 16. mai–26. juli
Mørketid: 22. november–20. januar

Tromsø. Nordens Paris, porten til ishavet, varme folk, kalde
vinternetter, utelivsby, friluftsmekka, midnattssol, mørketid,
stort og lite på samme tid. Uansett hvem du er, vi lover at du
ikke kommer til å kjede deg.

Det sies at nærheten til alt er det som skiller Alta fra andre byer.
I hjertet av Alta er det gangavstand til universitetet, studentbolig,
butikker, kino, badeland og utesteder.

Trivsel på studiet er viktig, men det er også vel så viktig
å trives i byen man skal bo i. Tromsø er den største byen
i Nord-Norge, full av trivelige nordlendinger, tilflyttede
studenter og har et variert fritidstilbud. Byen er viden kjent
for sitt gode studentmiljø og har en stor bredde i studietilbudet. Universitetsområdet i Breivika er kompakt og legger
til rette for å skaffe seg venner fra hele verden og med vidt
forskjellige interesseområder.

Nærhet til omgivelsene er viktig, men kanskje viktigere
er nærheten til dine studievenner og folkene som bor der.
For det er dere sammen som skaper den gode atmosfæren
og det gode studiemiljøet – enten det er grilling utenfor
Nyland studentby eller quiz-kvelder på Studenthuset City.
Det er dette som gjør at mange studenter blir lengre enn
planlagt og bosetter seg i byen som er Finnmarks største.
Alta er rett og slett er en trivelig by, med fabelaktige
friluftsmuligheter enten under nordlyset eller når døgnene
på våren blir lengre med midnattssolas inntog. Byens
beliggenhet gjør at man lett kommer seg ut i naturen, enten
det er koseturer på vidda, toppturer på fjellet eller fine
kajakkturer på fjorden.

Debutuka fører folk sammen
Debutuka har vist seg å være et fabelaktig utgangspunkt
for å treffe nye mennesker. Hele to uker i begynnelsen av
høstsemesteret er dedikert til å inspisere byen, få venner for
livet og oppleve usannsynlig mye morsomt sammen med
erfarne faddere og andre nye studenter. Konserter, quiz,
utflukter, kurs, grilling, turneringer, bootcamp og fest.
Hvis du spør en student hva man ikke må gå glipp av er det
Debutuka, å delta der er kanskje den aller lureste starten
på studietiden. Sammen med de nye vennene dine kan du
etterpå utforske Tromsøs mangfoldige kulturtilbud. Året
rundt arrangeres små og store festivaler, og de fleste bytter
gjerne bort gratisbilletter mot frivillig innsats.
Liker du film kan Tromsø by på Norges største filmfestival,
Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Er du mer
interessert i teater kan Hålogaland Teater by på gamle og
nye stykker hele året. Hvis musikken er din favoritt kan du
kanskje få med deg favorittartisten din på Bukta Open Air
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Festival eller Rakettnatt. Matfestivalen SMAK arrangeres
midt i Tromsø sentrum og man se mangfoldet av råvarene,
matkulturen og kompetansen som finnes i Nord-Norge.
Her snakker vi musikk, film, kunst, litteratur, fotografi, mat
og øl hele året. Mulighetene er mange!
Sporty og urbant
Det er enkelt å ha en aktiv hverdag i Tromsø. Øya ligger
omringet av endeløst turterreng, uansett om vi snakker ski,
sykkel, truger eller beina. Det er talløse fjelltopper, fra de enkleste koseturene til skikkelige alpine utfordringer. Uansett
hvor høyt eller lavt du går, blir du i de fleste tilfeller belønnet
med en spektakulær utsikt over hav, fjell og nordnorsk natur.
Foretrekker du en mer urban setting, er lysløypa et godt
utbygd løypenettverk som strekker seg langs hele øya. Løypenettet er svært populært og er faktisk en av byens viktige
ferdselsårer. I tidlige morgentimer vil du se mange studenter
og ansatte som bruker ski eller sykkel for å komme seg til
universitetet. I tillegg ligger det treningssenter på universitetsområdet med Tromsøs mest allsidige treningstilbud, blant
annet med egen klatrevegg og et variert utvalg av hallidretter
og kampsport.

En «fadderlig» velkomst
En av de store fordelene med Alta som studentby er at
det er enkelt å få bolig på høsten. Nyland studentby ligger
midt i byen, men det fins også alternativer i andre bydeler.
Dette er med på å lette inngangen til studielivet og gjør at
man heller kan nyte Fadderuka i Alta. Fadderne er erfarne
studenter som tar godt vare på deg den første tiden og
introduserer deg til både universitetet og livet utenfor
studiene.

Hvis du verken vil gå på fjellet eller på tur finnes det utallige
ute- og spiseplasser hvor du kan nyte livet. Blir du lei av
lesesalen en dag er det bare å pakke sekken og dra til byen for
å studere og ta livet med ro på en av byens mange kaféer.

Samtidig med Fadderuka arrangeres Norges beste gratisfestival, nemlig Aronnesrocken, der møter du både etablerte
nasjonale musikere og de neste norske rockestjernene. I
tillegg er City scene suverene på å booke gode artister, og

Bli kjent med UiT på

uit.no

dersom du ikke har råd til å betale for alle konserter du
ønsker, kan du være en av de 70 studentene som jobber
frivillig på City Scene og er med på å skape liv i byen. Du
får garantert masse nye venner å være sammen med på
fritiden.
Lett å bli hekta
Når alt ligger så nært, blir du også sett og dratt med enten
det er på idrettsaktiviteter eller kulturaktiviteter. Liker du
å løpe så fins mulighetene overalt, og liker du å sykle, så er
du kommet til rett plass. Alta er nemlig en sykkelby, med
gode stier og veier for sykling. Noen liker best terrengsykling, og siden sykkelrittet Offroad Finnmark arrangeres i
byen er dette en voksende aktivitetsform. Alta er arrangementsbyen i Finnmark.
Et annet stort arrangement er Finnmarksløpet, der
mennesket og hunden konkurrer i tøffe forhold. Studenter
er også attraktive på arbeidsmarkedet og mange benytter
fritiden sin til å jobbe ved siden av studiene. Byen er et
velbesøkt sted, med mange kaféer og spisesteder.

STUDIETILBUDET 2017 /
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Studentlivet i Narvik

Studentlivet i Harstad

TROMSØ
NARVIK

HARSTAD

Antall
Antall innbyggere:
innbyggere: 74
18 480
787
Antall
studenter:
11
421
Antall studenter: 1 552
Midnattssol: 25.
20. mai–20.
mai – 22.juli
juli
Midnattssol:
Mørketid:
– 15.
januar
Mørketid: 27.
22. november
november–6.
februar

Antall innbyggere: 24 695
Antall studenter: 1 482
Midnattssol: 25. mai–18. juli
Mørketid: 2. desember–10. januar

UiT i Narvik ligger midt i byen og midt i naturen. Med legendariske
Narvikfjellet som nærmeste nabo har du fantastiske muligheter for
både friluftsliv og ekstremsport. Kulturtilbudet er stort, både i og
utenfor studentmiljøet, sommer som vinter.
Alt ligger til rette for at du skal trives som student, med et
svært allsidig tilbud gjennom en rekke forskjellige studentklubber og foreninger.
Noe for enhver smak
Narvik studentersamfunn har vært aktivt i over 60 år,
og engasjerte studenter sørger for at det alltid finnes et
spennende og variert tilbud som passer for deg. Her finner
du over 20 forskjellige studentklubber som airsoftklubb,
idrettslag, friluftslivsklubb, lyd og musikklubb, studentradio, student- avis, paintballklubb, spillklubb, treningsklubb, bryggeriklubb, dataklubb, fotoklubb, studentkor og
mye mer.
Som ny student blir du tatt godt imot av fadderordningen.
I løpet av fadderperioden får du og din gruppe egne
faddere som bidrar til at du blir kjent med de nye omgivelsene. Konserter, fjellturer, rebusløp, klatring og paintball
er bare noen av aktivitetene som står på programmet. Alle
faddere er aktive studenter som har minst et års «fartstid»
som student, og som dermed kjenner forholdene godt.

Allsidige Narvik
Narvik er en mangfoldig by hvor studentene er med på
å sette sitt tydelige preg på miljøet, og den kompakte
bykjernen gjør at det aller meste er innen gangbar avstand
fra campus og studentbyene.
Byen er rik på aktivitets- og kulturtilbud året rundt.
Narvikfjellet er nærmest som en egen institusjon å regne
med gondol til topps, downhill- og stisyklingsmuligheter,
klatrepark, fjellheisrestaurant og paraglidermiljø, i tillegg til
å kunne by på unike frikjøringsmuligheter i verdensklassen
for ski- og snowboardkjørere. Byen kan også skimte med
18-hulls golfpark, ishockeyhall, et rikholdig shoppingtilbud, uteliv, restauranter og kaféer, idrettsforeninger for alt
en kan ønske seg, bowlinghall, kulturhus og museer.
Den årlige kulturfestivalen Vinterfestuka går av stabelen i
starten av mars, og med 200 ulike arrangementer og mer
enn 30 000 publikummere er den en av de best besøkte
festivalene i landsdelen.

Over 20 prosent av studentmassen i Narvik er internasjonale studenter og representerer over 40 ulike land, så
sjansen er stor for under studietiden å danne seg vennskap
og nettverk som spenner over hele verden.
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Med vakker natur, et mangfoldig kulturtilbud og kort avstand til
sentrum er Harstad en studentby der alt ligger til rette for trivsel
og gode opplevelser.

Harstad er en trivelig by. Den ligger lunt plassert i idylliske
omgivelser. Er du av den sporty og friske typen, vil du
garantert stortrives med Harstad som studiested. Her er
rike muligheter for friluftsliv, hele året, i kort avstand fra
sentrum. Med perfekt beliggenhet, midt mellom kulturhuset og sentrum, er det ikke lange biten å gå til butikkene
hvis du vil ha en pause fra studeringen. Kort sagt: Studentene liker byen, og byen liker studentene.
Topp læringsmiljø
Undersøkelser viser at studenter og ansatte trives godt på
UiT i Harstad - både faglig og sosialt. Beliggenheten på
havnepromenaden og de fine omgivelsene betyr naturligvis
mye. Det gjør også størrelsen på UiT i Harstad intim og
samlet på ett sted. Det har sine fordeler for læringsmiljøet.
Størrelsen på studentkullene er oversiktlige. Avstanden
mellom ansatte og studenter blir kortere, og gjør det lett
for studentene å ta kontakt. «Her blir jeg ikke bare én i
mengden», hører vi ofte uttalt fra studenter. Miljøet er
mangfoldig og internasjonalt, men er uformelt, trygt og
åpent – noe både studenter og ansatte vet å sette pris på.

BAKgården lansert i 2009. Det ble en kjempesuksess.
Ideen bak studentprosjektet ble fanget opp og videreført på
profesjonelt grunnlag. Nå er BAKgården etablert som en
årlig byfest i Harstad - samme helg som det nye studieåret
starter.
Er du glad i god mat og drikke, og villig til å unne deg litt
ekstra – kanskje etter endt eksamen? Du vil bli overrasket
over restauranttilbudet i Harstad. Noen kaller byen et
kulinarisk mekka for matelskere. Mateksperter fra inn- og
utland har etter hvert oppdaget byen, og har gitt strålende
tilbakemeldinger på hvordan lokale råvarer blandes
sammen med internasjonale ingredienser og retter.
Med fly, båt eller buss kommer du deg lett til og fra Harstad. Evenes er Harstads flyplass. Fra Gardermoen tar turen
en og en halv time med fly. Det går hurtigbåt to ganger
daglig til Tromsø. Hurtigruten anløper også Harstad. Med
buss, bil eller båt kan du ta deg ned til Lofoten. Buss kan du
også ta til eller fra Fauske, der bussen korresponderer med
toget på Nordlandsbanen.

Mange muligheter
Det startet opprinnelig som et eksamensprosjekt for
studenter. Deres ide var ønske om å bidra til å skape liv
og fest i byen. Det endte opp med en blanding av lokalt
marked på dagtid og konserttilbud med topp artister på
en improvisert scene i en bakgård på kveldstid. Slik ble
Bli kjent med UiT på
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Foton: Jon Terje Hallgren Hansen, Urban Wråkberg, Morten Åsland, Nord Universitet, Torbein Kvil Gmast

HAMMERFEST

KIRKENES

MO I RANA

BODØ

Antall innbyggere: 10 455
Antall studenter: 202
Midnattssol: 16. mai–27. juli
Mørketid: 22. november–20. januar

Antall innbyggere: 10 227
Antall studenter: 25
Midnattssol: 18. mai–26. juli
Mørketid: 21. november–21. januar

Antall innbyggere: 26 039
Antall studenter: 40

Antall innbyggere: 50 488
Midnattssol: 4. juni–8. juli

Studentlivet i Bodø
Med i overkant av 50 000 innbyggere er Bodø Nord-Norges nest
største by. Flyplassen ligger i umiddelbar nærhet til sentrum.
Bodø har et rikt kulturtilbud, og i byens konserthus og bibliotek,
Stormen, er det både konserter og andre arrangementer. Byen er
kjent for et godt studentmiljø.
BARDUFOSS

Studentlivet i Hammerfest

Studentlivet i Kirkenes

Studentlivet i Mo i Rana

Vil du oppleve en «tøff» by, med mye vær, fine mennesker
og et aktivt kulturliv, er Hammerfest stedet for deg.

Kirkenes er blitt betraktet som Barentsregionens hovedstad.
Her er det 20 minutter fra Russland, og tre timers reise med
bil til storbyen Murmansk – en by med 350.000 innbyggere.

Alt ligger til rette for å få en fin og inkluderende studietid i
Mo i Rana. I fine, nye lokaler ved Campus Helgeland midt i
sentrum har du som student tilgang døgnet rundt, enten det
er for å jobbe med studiene, treffe medstudenter eller for å ta
et slag biljard eller ping-pong er mulighetene til stede for det.
Rana studentforening samler engasjerte studenter i byen, og
står for en aktiv og spennende studiehverdag. Blant annet
arrangeres det quiz-kvelder, aktivitetsdager og andre arrangementer. Studentidretten har treningsdag hver uke, hvor det er
mulig å delta både innen fotball og volleyball, med formålet
om å komme til turneringer både lokalt og i Bodø.

Byen er kjent som «Oljebyen» i Finnmark, der Snøhvitgassen utvinnes. Det er en by med rivende utvikling og
masse muligheter. Det er nesten bare opp til deg som
student hva du vil og hva du har tid til. Midt i byen finner
du Arktisk kultursenter som huser mange aktiviteter og
forestillinger. Her kan du oppleve konserter som gir deg
gåsehud. Fordelen med UiT i Hammerfest er at det er
kort avstand til det meste. Universitetet er nemlig vegg i
vegg med studentboligene og sykehuset, noe som er en
kjempefordel for sykepleierstudenter som skal i praksis.
Fritida brukes også til andre aktiviteter, slik som de mange
idretts- og treningsaktivitetene. Alt i Finnmark handler om
å få tid til mer av det som er viktig – nemlig å leve, og det vil
du få i Hammerfest.

Kirkenes er bare 30 minutter fra Finland og et par timers
kjøring til finske fjell- og alpinlandskap, men det er ikke
bare det internasjonale aspektet som er så til stede. Også her
er nærhet et stikkord, det er korte avstander til jobb, skole,
barnehage, butikk og nærmiljø. Kulturlivet blomstrer og i
Kirkenes kan du delta på Barentsspektakel, som er en
grensesprengende kulturfestival. Kunst og kultur i grensesonen, slik som Samovar teater er noe du vil få rikelig
anledning til å skue. Uteaktivitetene er mangfoldige, fra
langrenn og klatring til spennende turer i Lars Monsens
fotspor i Øvre Pasvik Nasjonalpark. Fortrekker du bylivet er
det mange muligheter i Kirkenes. Det heter seg at mulighetene ligger i nord, og i Kirkenes åpnes en ny dør. Også som
student.

Mo i Rana er rik på kulturtilbud og uteliv, med gode
utesteder hvor de fleste har studentrabatter. Byen kan by på
hele fire festivaler hvert år, hvor musikkfestivalene Verket
og Smeltedigelen skjer i høstsemesteret, og teaterfestivalen
Vinterlys samt musikkfestivalen Rød snø skjer i vårsemesteret. Området har også gode muligheter for friluftsliv,
hvor blant annet rafting, fjellklatring og toppturer er blant
aktivitetene som engasjerer.

Antall innbyggere: 6 741
Midnattssol: 23. mai–19. juli
Mørketid: 30. november–12. januar

Studentlivet på Bardufoss
Bardufoss er et tettsted i Målselv kommune i indre Troms.
Kommunen har nesten 7 000 innbyggere, og det går direktefly til
Gardermoen fra Bardufoss. Studentene ved UiTs pilotutdanning har
deler av sin studietid på Bardufoss.

LONGYEARBYEN
Antall innbyggere: 2 162
Midnattssol: 20. april–22. august
Mørketid: 26. oktober–16. februar

Følg våre studenter i UiTxp
Studentlivet i Longyearbyen

16 studenter i Tromsø, Narvik, Harstad, Alta
og på Svalbard viser sine liv i sosiale medier.

Longyearbyen har i overkant av 2 000 innbyggere og er Svalbards
administrasjonssenter. I Longyearbyen holder universitetssenteret
Unis til, og her er det mange studenter fra hele verden. Byen er liten
og oversiktlig, og det er et godt studentmiljø i Longyearbyen. Her vil
du få en unik opplevelse.

De svarer på det du lurer på!
UiTexperience
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UiTxp

UiTxp

*Innbyggertall er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sin innbyggerstatistikk for
kommuner pr. 01.01.2016.

Bli kjent med UiT på

uit.no
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En god studietid

STUDENTBOLIGER
Samskipnaden leier ut over 3000 studentboliger. Disse er
fordelt på hybler, leiligheter, familieboliger og boliger for
personer med nedsatt funksjonsevne. Våre studentboliger
ligger enten nær sentrum, campus og/eller naturen med
gode turmuligheter. Bor du på en av studenthyblene deler
du ofte kjøkken og bad med andre studenter, og har tilgang
til hyggelige fellesarealer.

Norges Arktiske Student
samskipnad har studenten
i fokus!

STUDENTKAFÉER
Lyst på en kaffe? Den kan du nyte i en av våre kaffebarer.
Og i våre mange kafeer får du både frokost, lunsj og
middag. Samskipnaden driver over 20 serveringssteder ved
UiT i til sammen fem byer. Våre kafeer, kaffebarer og puber
har til sammen over 2000 sitteplasser og tilbyr studenter et
stort utvalg av mat og drikke i trivelige omgivelser.

Alle studenter ved UiT kan søke bolig hos Samskipnaden.
Vi prioriterer søkere under 23 år, internasjonale studenter
og søkere med nedsatt funksjonsevne. Utover det skjer
utleie etter først-til-mølla-prinsippet. Et tips er å søke bolig
så tidlig som mulig – selv før du du vet om du har kommet
inn på ønsket studie.

For mange er studenttilværelsen det første
møtet med voksenlivet. Samskipnaden er
her for deg om du trenger mat og drikke på
campus, et sted å bo, noen å snakke med når

STUDENTHUSENE
Studenthusene er ofte studentenes viktigste samlingssted,
hvor du kan koble av fra studiene med konserter, quizer,
fester, foredrag, revy og mye annet. Studenthusene drives av
studentene selv, og melder du deg som frivillig er du
nærmest garantert en sosial og morsom studietid.
Samskipnaden eier Studentsamfunnet Driv i Tromsø, som
både er Nord-Norges største konsertaktør og huser en rekke
kreative studentorganisasjoner du kan bli medlem av. For å
finne ut mer, sjekk ut driv.no.
Studenthuset City Scene i Alta eies også av Samskipnaden.
Det ligger i hjertet av Alta, og er en av byens beste puber. I
kjelleren ligger CITY Scene, som er kåret til Norges mest
sexy konsertscene av P3. Vil du bli med i gjengen på over 70
frivillige som driver huset, sjekk ut studenthusetcity.no.

studietiden blir vanskelig, trening, et sosialt
og kulturelt tilbud, bøker eller barnehageplass.

I Harstad finner du studenthuset Ludo Bar & Scene sentralt
på campus. Med konserter, temafester, spillkvelder og
quizer er dette stedet å være!

Samskipnaden er studentenes egen velferdsorganisasjon. Vi er tilstede i Tromsø, Harstad,
Narvik, Alta og Hammerfest, og har et tilbud

Er du student i Narvik, finner du likesinnede på studentkroa Hinsides, som er en del av Studentsamfunnet.

til alle studenter ved UiT. Tilbudet varierer fra
by til by, og vi har alltid studenten i fokus.

STUDENTBARNEHAGER
Norges arktiske studentsamskipnad

HELSE OG RÅDGIVNING
@samskipnaden

Blir tilværelsen tøff og vanskelig, kan Studentrådgivinga
tilby hjelp og støtte. Samtaler med utenforstående fagpersoner kan ofte nytte dersom du opplever personlige problemer. Hos Studentrådgivinga møter du kompetente fagfolk
med bred erfaringsbakgrunn. Alle som jobber her har
selvsagt taushetsplikt.
Foto: Kristian L. Forsberg, Norges arktiske samskipnad, Daniel Lilleeng

@arktisk_samskipnad
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Tilbudet er gratis for studenter ved UiT, henvisning er ikke
nødvendig og det er kort ventetid. Det finnes forskjellige
kurs- og gruppetilbud, og i Tromsø tilbyr vi også drop-in
time hver dag.

Bli kjent med UiT på

Barn - ingen hindring! Samskipnaden driver syv barnehager
i Narvik, Alta og Tromsø. Våre dyktige ansatte gir hver dag
over 450 barn et godt pedagogisk tilbud, tilpasset studentenes behov. Dersom du har sykt barn, og du samtidig har
eksamen, hjelper vi deg med barnepass. Og dersom du
trenger utvidet åpningstid i en periode, for eksempel i
forbindelse med praksis, så hjelper vi deg med det også.
Barnehagene ligger sentralt, enten i nærheten av campus
eller i nærheten av studentboligene. Vi serverer næringsrik
og sunn mat, og naturen er vår største lekeplass. I tillegg har
vi samiske baser med fokus på samisk språk og kultur, egne
friluftbaser og to barnehager med fokus på realfag.

uit.no
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Utveksling
STUDENTIDRETTEN

BOKHANDEL

Samskipnaden har som mål å tilby et studenttilpasset og
allsidig treningstilbud som gir overskudd og energi til
studiene. Vi har flere ulike treningsarenaer der vi tilbyr
trening og aktiviteter som passer for alle. I Tromsø kan vi
blant annet skryte av byens mest allsidige treningstilbud på
Kraft studentidrettssenter.

Akademika Tromsø og Akademika Narvik er studentbokhandlene på UiT. På Campus Tromsø har Akademika tre
utsalgssteder som hver spesialiserer seg på sine fagfelt. Og
på Campus Narvik kan du få kaffe og andre kioskvarer med
på kjøpet når du handler faglitteratur.

Du kan kjøpe medlemskap for et eller to semester, én
måned eller kun drop-in. Studentidretten opererer med
studentvennlige priser og er et tilbud til alle, uansett
formnivå og treningsbakgrunn. Vi har treningssentre i
Tromsø, Narvik og Alta. I tillegg arrangerer Samskipnaden
organisert idrett for studenter i Harstad.

Akademika jobber året rundt for å ha pensum og et bredt
utvalg av relevant faglitteratur tilgjengelig – både av norsk
og internasjonal variant. De strekker seg langt for å finne
gode løsninger også utenfor Tromsø og Narvik, og tilbyr
ferdige bokpakker som studenter kan bestille direkte fra oss.
For mer informasjon om Norges arktiske student
samskipnad, se samskipnaden.no.

UiT har stort fokus på internasjonalisering.
Dette nyter du som student godt av.
Ta en del av studiet i utlandet
De aller fleste studieprogram er tilrettelagt for kvalitetssikrede
studier og praksisopphold i utlandet og har egne utvekslingsavtaler du kan benytte deg av. Alle fakulteter tilbyr informasjon
og veiledning om delstudier i utlandet. Utreisende studenter
kan søke økonomisk støtte gjennom Lånekassen og kan i tillegg
søke stipend gjennom utvekslingsprogram. Ett av de største og
viktigste utvekslingsprogrammene i Europa er Erasmus +.
Foton: Kristian L. Forsberg, Norges arktiske studentsamskipnad, Lars Buseth

UiT har et stort internasjonalt samarbeidsnettverk. Snakk
med din studieveileder eller internasjonal koordinator på ditt
fakultet om mulighetene. Du kan reise til spennende destinasjoner i Nord-Amerika, Norden, Europa og Russland, eller
til mer eksotiske land som Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea.
Du kan søke om stipend for språkkurs hvis du ikke drar til
engelskspråklige land.
UiT har mye erfaring med samarbeid i det sirkumpolare nord.
Det er gode stipendordninger for utveksling til Canada, Alaska
og Russland, både gjennom Barentsplusprogrammet og n2n
i University of the Arctic. Sjekk studiemulighetene ved en av
våre UArctic partnere ved å bruke UArctic studiekatalog under
www.eduction.uarctic.org.
14
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Bli kjent med UiT på

uit.no

Internasjonal kompetanse gjennom
studier ved UiT
Internasjonal kompetanse og språkkunnskaper blir høyt
verdsatt i arbeidslivet, særlig hvis du senere ønsker å
arbeide internasjonalt. Studier ved UiT og utvekslingsopphold i utlandet gjør deg godt rustet til å møte en stadig mer
globalisert verden.
Internasjonalisering ved UiT Norges
arktiske universitet
UiT tilbyr et bredt spekter av engelskspråklige kurs og
studieprogram. Der kan du studere sammen med studenter
fra hele verden og forbedre dine engelskkunnskaper.

Mer informasjon om utveksling og studiesteder
finner du på uit.no. Ta kontakt med din inter
nasjonale koordinator, eller studiekonsulent på
ditt fakultet som vil gi deg mer informasjon om
studier og praksis i utlandet samt gode stipend
ordninger.

STUDIETILBUDET 2017 /
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STUDENTORGANISASJONER

STUDENTOMBUDET

Forklaringer
l:

De studietilbudene som er nevnt i denne katalogen har kun
en kort beskrivelse av hva studiet innholder. For utfyllende
informasjon henviser vi til vår digitale studiekatalog på 
uit.no.

Eksempe

TANNPLEIE
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

Studiepoeng (sp) antyder arbeidsmengden i et studium.

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

Foton: Lars Åke Andersen, Lars Buseth, Tor Guttormsen, Marius Fiskum

Ett års heltidsstudium gir 60 studiepoeng.

3-årig bachelorstudium er på 180 studiepoeng.

NB:

 achelorgraden kan etter visse regler bygges ut til masterB
grad og videre til doktorgrad.
Noen bachelorstudier har en fast oppbygging, i andre kan
du velge mellom ulike emner. I studier der du kan velge
friere, må du sette sammen studiet etter retningslinjer gitt
av universitetet for å oppnå en bachelorgrad. Det finnes
også 4-årige bachelorstudier. For de det gjelder er dette
presisert i beskrivelsen.

Det å være student handler om mer enn bare studiene. I løpet
av studietiden får du venner for livet, og noen av de treffer
du kanskje gjennom engasjement i en studentorganisasjon?
Ved UiT har du mulighet til å engasjere deg i flere titalls
studentorganisasjoner ved siden av studiene. Uansett hva
du studerer eller er interessert i, finnes det garantert en
organisasjon for deg!
Alle studentorganisasjonene ved UiT drives av studenter for
studenter, og er viktig for at studentlivet skal være lærerikt,
innholdsrikt og morsomt! I tillegg er det fint å kunne vise til
et ekstra engasjement utenom studiene når du skal ut i jobb.
Å være engasjert viser at du har tatt ansvar, beslutninger,
initiativ og at du kan samarbeide med andre. Det er med
andre ord bare gode grunner til å sjekke ut organisasjonene
når du kommer i gang med studiene!
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Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som
gir studentene ved UiT hjelp og veiledning i saker om deres
studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene
får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes
rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet er et gratis tilbud til
studentene ved UiT. Studentombudet har taushetsplikt.
Studentombudet kan:
• Lytte til dine bekymringer og gi veiledning
i problematiske situasjoner.
• Undersøke om UiT har holdt seg innenfor gjeldende
regelverk.
• Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå.
• Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene
i en eventuell konflikt.
• Forklare studentenes rettigheter og plikter.
Studentombudet kan ikke:
• Ta parti eller avgjøre saker.
• Instruere enheter eller beslutningsorganer ved UiT.
• Være en klage- eller ankeinstans for saker som er
behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutnings
organer ved UiT

Bli kjent med UiT på

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

5-årig masterstudium/sivilingeniør (integrert master)

Tannpleierne jobber hovedsakelig med
sykdomsforebyggende tannhelse og er
ofte den første som møter pasienten. De
undersøker tenner, munnhule og helsevaner
og skal kunne tilrettelegge tiltak overfor
enkeltpersoner og grupper med tannhelse
problemer. Samtale med pasienter og
helsepersonell, veiledning og planlegging
har en sentral plass. Etter fullført studium
vil en få autorisasjon som tannpleier.
Studiet kvalifiserer for ulike mastergrader.

De fleste studier er på 2, 3 eller 5 år, men det finnes unntak.

•
•
•
•

2-årig masterstudium er på 120 studiepoeng og er
studier du kan ta etter du har fullført en bachelorgrad.
Studiet bygger på faglig fordypning i bachelorgraden.

er på 300 studiepoeng og er studier som fører fram til en
mastergrad.

6-årig profesjonsstudium i medisin er på 360 studie-

poeng og gir graden cand.med.

Årsstudium er studier som er konsentrert om ett fag.

Mange av studiene kan også inngå i en bachelorgrad. Andre
kan tas som etter- og videreutdanning. I tillegg kan noen av
dem være grunnlag for opptak til profesjonsstudium i faget,
for eksempel psykologi.

Halvårsstudier og videreutdanninger. Noen av disse
er spesialiseringer etter endt utdanning og krever arbeids
erfaring.

1. STUDIEÅR:

Felles innholdsdel med andre helsefag
Naturvitenskapelige fag
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Tannpleie for barn og ungdom
m/ prosjektoppgave

2. STUDIEÅR:

• Felles innholdsdel - refleksjon over praksis
• Voksen- og eldretannpleie m/prosjekt
oppgave
3. STUDIEÅR:

• Felles innholdsdel – planlegging,
samarbeid og ledelse
• Helhetlig pasienttilnærming, voksen- og
eldretannpleie
• Samfunnsodontologi – fordypning
• Bacheloroppgave 20 sp
Praksis foregår på Universitetstannklinikken og eksternt i den offentlige tannhelsetjenesten.
JOBBMULIGHETER

For mer informasjon se:

uit.no
uit.no

Du kan jobbe i den offentlige tannhelse-
tjenesten, i privat praksis eller som selvstendig privatpraktiserende tannpleier. Du kan
også jobbe innen EØS-området etter søknad
til det aktuelle landets helsemyndigheter.

STUDIETILBUDET 2017 /
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hvor ved UiT? Her ser du en
oversikt over de ulike studiene
vi tilbyr ved våre studiesteder.
STUDIESTED ALTA
Arktisk friluftsliv 3-årig bachelor
Arktisk opplevelsesturisme/Arctic
Adventure Tourism 3-årig bachelor
Barnehagelærer 3-årig bachelor
Barnevern 3-årig bachelor
Bygg 3-årig bachelor / Ingeniør
Datateknikk 3-årig bachelor/
ingeniør 1. studieår *
Elkraftteknikk 3-årig bachelor/
ingeniør 1. studieår *
Forkurs for ingeniører og sivilingeniører
Idrett 3-årig bachelor
Idrettsvitenskap 2-årig master
Industriell Elektronikk 3-årig bachelor/
ingeniør 1. studieår *
Lærer 1.–7. trinn 5-årig master
Lærer 5.–10. trinn 5-årig master
Maskin 3-årig bachelor/
ingeniør 1. studieår *
Medieproduksjon 3-årig bachelor
Prosessteknologi 3-årig bachelor/
ingeniør 1. studieår *
Realfagskurs
Reiselivsstudier/Tourism Studies
2-årig master
Satellitteknologi 3-årig bachelor/
ingeniør 1.studieår *
Spesialpedagogikk 2-årig master
Sosialt arbeid – sosionom 3-årig bachelor
+ 2-årig master
Økonomi og administrasjon
3-årig bachelor + 2-årig master / Siviløkonom

Barnevern 3-årig bachelor
Internasjonal beredskap 3-årig bachelor
Regnskap og revisjon 3-årig bachelor
Sykepleie 3-årig bachelor
Vernepleie 3-årig bachelor
Økonomi og administrasjon 3-årig
bachelor + 2-årig master / Siviløkonom
Y-vei for barnevern 3-årig bachelor
Y-vei for vernepleie 3-årig bachelor

STUDIESTED MO I RANA
Forkurs for ingeniører og sivilingeniører
Bygg 3-årig bachelor / Ingeniør
Maskin 3-årig bachelor / Ingeniør
Realfagskurs

STUDIESTED NARVIK
3-semesterordning for ingeniører
Bygg 3-årig bachelor / Ingeniør
Datateknikk 3-årig bachelor / Ingeniør
Data/IT/Computer Science 2-årig master /
Sivilingeinør
Elkraftteknikk 3-årig bachelor / Ingeniør
Elektroteknikk/Electrical Engineering
2-årig master / Sivilingeinør
Forkurs for ingeniører og sivilingeniører
Industriell elektronikk
3-årig bachelor / Ingeniør
Industriell teknologi/Industrial
Engineering 2-årig master / Sivilingeinør
Ingeniørdesign/Engineering Design
2-årig master / Sivilingeinør
Integrert bygningsteknologi
2-årig master / Sivilingeinør
Maskin 3-årig bachelor / Ingeniør
Prosessteknologi 3-årig bachelor / Ingeniør
Realfagskurs
Satellitteknologi 3-årig bachelor / Ingeniør
Satellitteknologi/Satellite Engineering
2-årig master / Sivilingeinør
Sykepleie 3-årig bachelor
Y-vei for ingeniører
Økonomi og administrasjon
3-årig bachelor

STUDIESTED BODØ
Forkurs for ingeniører og sivilingeniører
Datateknikk 3-årig bachelor / Ingeniør
Realfagskurs

STUDIESTED HAMMERFEST
Lærer 1.–7. trinn 5-årig master,
basisgruppe
Lærer 5.–10. trinn 5-årig master,
basisgruppe
Sykepleie 3-årig bachelor

STUDIESTED KIRKENES
Lærer 1.-7.trinn 5-årig master, basisgruppe *
Lærer 5.-10.trinn 5-årig master,
basisgruppe *
Sykepleie 3-årig bachelor, basisgruppe *
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STUDIESTED TROMSØ
Akvamedisin 5-årig master
Anvendt fysikk og matematikk 5-årig
master / Sivilingeniør
Automasjon 3-årig bachelor / Ingeniør
Arkeologi 2-årig master
Barnehagelærer 3-årig bachelor
Bioingeniørfag 3-årig bachelor
Biologi, klima og miljø 3-årig bachelor
Biologi/Biology 2-årig master
Biomedisin 3-årig bachelor
Biomedisin/Biomedicine 2-årig master
Bioteknologi 3-årig bachelor
Dronetknologi 3-årig bachelor / Ingeniør
Energi, klima og miljø 5-årig master /
Sivilingeniør
Engelsk lingvistikk/English Linguistics
2-årig master

Ergoterapi 3-årig bachelor
Ernæring 3-årig bachelor
Fagdidaktikk for lærere 2-årig master
Faglærerutdanning i musikk 3-årig
bachelor
Farmasi 3-årig bachelor + 2-årig master
Filosofi 2-årig master
Fiskeri- og havbruksvitenskap 3-årig
bachelor + 2-årig master / Fiskerikandidat
Folkehelse/Public Health 2-årig master
Forkurs for ingeniører og sivilingeniører
Fredsstudier/Peace and Conflict
Transformation 2-årig master
Fysikk 3-årig bachelor + 2-årig master
Fysioterapi 3-årig bachelor
Geologi 3-årig bachelor + 2-årig master
Havrett/Law of the Sea 2-årig master
Helsefag 2-årig master
Historie 3-årig bachelor + 2-årig master
Idrett 3-årig bachelor
Informatikk 3-årig bachelor
Informatikk/ Computer Science
2-årig master
Informatikk 5-årig master / Sivilingeniør
Internasjonal fiskeriforvaltning/
Internationale Fisheries Management
2-årig master
Kjemi 3-årig bachelor
Kjemi/Chemistry 2-årig master
Kunsthistorie 3-årig bachelor
+ 2-årig master
Lektor 8.-13.trinn 5-årig master
Ledelse, innovasjon og marked
3-årig bachelor + 2-årig master
Litteratur 2-årig master
Logopedi 2-årig master
Luftfartsfag (flyver) 3-årig bachelor
Lærer 1.–7. trinn 5-årig master
Lærer 5.–10. trinn 5-årig master
Marin Bioteknologi 2-årig master
Matematikk og statistikk 3-årig bachelor
Matematikk/ Mathematics 2-årig master
Medie- og dokumentasjonsvitenskap
3-årig bachelor + 2-årig master
Medisin 6-årig profesjonsstudium
Musiker (musikkutøving) 4-årig bachelor
+ 2-årig master
Nautikk 3-årig bachelor / Ingeniør
Odontologi (tannlege) 5-årig master
Organisasjon og ledelse 2-årig master
Pedagogikk 3-årig bachelor + 2-årig master
Prosessteknologi 3-årig bachelor / Ingeniør
Psykologi årsstudium
Psykologi 3-årig bachelor + 2-årig master
Psykologi 5-årigprofesjonsstudium
Radiografi 3-årig bachelor
Realfagskurs
Religionsvitenskap 3-årig bachelor
+ 2-årig master
Rettsvitenskap – jus 5-årig master
Romfysikk 5-årig master / Sivilingeniør
Russlandsstudier 2-årig master
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse
3-årig bachelor + 2-årig master
Samfunnssikkerhet og miljø
3-årig bachelor
Samfunnssikkerhet 2-årig master
Samfunnsøkonomi 3-årig bachelor
Bli kjent med UiT på

Samfunnsøkonomi/Economics
2-årig master
Samtidskunst 3-årig bachelor
Samtidskunst/Contemporary Art
2-årig master
Sikkerhet og miljø
3-årig bachelor / Ingeniør
Sosialantropologi 3-årig bachelor
+ 2-årig master
Sosiologi 3-årig bachelor + 2-årig master
Spesialpedagogikk 3-årig bachelor +
2-årig master
Språk 2-årig master
Språk og litteratur 3-årig bachelor
Statistikk/Statistics 2-årig master
Statsvitenskap 3-årig bachelor
+ 2-årig master
Sykepleie 3-årig bachelor + 2-årig master
Tannpleie 3-årig bachelor
Teknologi og sikkerhet i nordområdene/
Technology and Safety in the High North
2-årig master
Telemedisin/Telemedicine and E-health
2-årig master
Teologi 3-årig bachelor + 2-årig master
Teoretisk lingvistikk/ Theoretical Linguistics 2-årig master
Urfolksstudier/Indigenous Studies
2-årig master
Visuelle kulturstudier/Visual Cultural
Studies 2-årig master
Y-vei for ingeniører
Økonomi og administrasjon
3-årig bachelor + 2-årig master / Siviløkonom
* Med forbehold om nok kvalifiserte søkere
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STUDIETILBUD
OG STUDIESTED

HUMANISTISKE FAG,
MEDIEFAG
ARKEOLOGI Master
FILOSOFI Master
HISTORIE Bachelor & master
MEDIE- OG DOKUMENTASJONSVITENSKAP Bachelor & master
MEDIEPRODUKSJON Bachelor
RELIGIONSVITENSKAP Bachelor & master
RUSSLANDSSTUDIER Master
TEOLOGI Bachelor & master

ARKEOLOGI

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i arkeologi med

min. 90 sp fordypning i arkeologi. Det
kreves gjennomsnittskarakter C eller bedre
innenfor 80 sp. i arkeologifaglige emner,
og min. karakter C på bacheloroppgaven.
Studenter fra andre lærersteder søker
opptak på et tilsvarende grunnlag
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

FILOSOFI

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med min.

80 sp i filosofi eller tilsvarende. Min. 20 sp
i filosofi skal være på påbygningsnivå eller
tilsvarende. Det kreves karakteren C i snitt
på fordyningsemnene
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april og 1. november
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

2. SEMESTER:

Praktisk filosofi er et satsningsområde.
Det tilbys undervisning innenfor et bredt
område av praktisk filosofi og flere av
filosofiens hovedområder. Masterstudiet
gir mulighet for valgfrihet og spesialisering,
der evnen til å arbeide selvstendig med
filosofiske problemstillinger inngår som
et viktig element. Man studerer utvalgte
filosofiske temaer på et høyere nivå enn
til bachelorgraden. Studiet gir et godt
grunnlag for et kritisk og reflektert forhold
til aktuelle samfunnsmessige og politiske
spørsmål. Det gir også grunnlag for vel
begrunnede oppfatninger av ulike teorier og
hypoteser innen andre fagområder. Studiet
består av en opplæringsdel på 60 sp og en
masteroppgave på 60 sp. Opplæringsdelen
består av seks emner på 10 sp hver. Det
gis tilbud om ulike emner hvert semester.
Et av de obligatoriske emnene omhandler
filosofisk metode og er knyttet opp mot
masteroppgaven.

3. SEMESTER:

JOBBMULIGHETER

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir avansert innsikt i arkeologisk
forskning, forskningsmetode og teori
dannelse. Gjennom arbeidet med master
oppgaven lærer du å formulere og løse
vitenskapelige problemstillinger på høyt
nivå, og får inngående kunnskap om
fortolkning av arkeologisk materiale og
av kulturhistoriske problemstillinger.
Du lærer å formidle analyser og resultat
på en overbevisende og faglig måte. Studiet
består av obligatoriske og valgfrie emner på
60 sp, hvor minst 40 sp skal være arkeologi
faglige emner, og en masteroppgave på
60 sp. Det er også mulig å ta inntil 20 sp
med emner fra andre fagområder, etter
godkjenning.
1. SEMESTER:

Prosjektbeskrivelse, ett obligatorisk
arkeologiemne og ett valgfritt emne
Masteroppgave og to valgemner
Masteroppgave og to valgemner
4. SEMESTER:

Masteroppgave
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen kulturminneforvaltning, museer, på arkeologiske
utgravninger, samt generelt kulturfaglig
arbeid på kommunalt, fylkeskommunalt og
statlig nivå.

Studiet kvalifiserer for jobber innenfor
kultur og samfunnsliv, medier, presseog
forlagsvirksomhet, statlig og kommunal
forvaltning og privat næringsliv, utrednings
arbeid og undervisning.

HISTORIE

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Historiefaget fortel korleis og korfor
samfunn endrar seg og gir kunnskap om
vår eiga fortid. Historie tek opp erfaringane
frå tidlegare generasjonar, erfaringar som
er fascinerande i seg sjølve, men som også
aukar forståinga vår for mangfaldet.
Studiet gir ei innføring i faget frå antikken til i dag med vekt på norsk, e uropeisk og
afrikansk historie med ulike fordjupingar.
1. SEMESTER:

• Examen facultatum
• To historieemner
2. SEMESTER:

• Examen philosophicum
• To historieemner
3. SEMESTER:

Vi tilrår utanlandsopphald.
4. OG 5. SEMESTER:

Kan ein ta støtteemne frå andre fag.
6. SEMESTER:

Studiet avsluttar med fleire påbyggingsemne
der eit teori- og metodekurs, ei obligatorisk
bacheloroppgåve og eit valfritt historieemne
inngår.
Historiefaget gir høve til spesialisering
innanfor til dømes byhistorie, S ovjetunionen
og Russlands nyare historie, minoritets- og
etnisitetshistorie, samisk historie, mellom
alderen, polarhistorie og nordnorske så vel
som afrikanske forhold.
Studiet kvalifiserer for opptak til master
i historie og er dessutan opptaksgrunnlag til
master i visuelle kulturstudiar og fleire tverrfaglege mastergradar, som urfolksstudiet og
fredsstudiet ved UIT.

HISTORIE

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i historie eller

tilsvarende, min. C i fordypningsemnene
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Historiemiljøet i Tromsø har spesialisert
seg på nordområdenes historie fra
middelalderen til ny tid, urbefolkningsog
minoritetshistorie, okkupasjonshistorie,
migrasjon/ emigrasjon, demografi/
sosialhistorie, byhistorie og historieteori og
metode.
Masterstudiet i historie gir kunnskap for
dypere historiefaglig samfunnsanalyse, men
også kompetanse for generell kritisk analyse
med overføringsverdi til andre fag. Du vil
få økt forståelse for historieforskningens
metode og teori og utvikle en mer selvstendig holdning til historisk kildemateriale og
framstillinger.
Studiet består av masteroppgave på 
60 sp, obligatoriske emner på 40 sp og
valgfrie emner på 20 sp. De obligatoriske
emnene inkluderer introduksjonskurs,
kilder, metode og historieteori og historiedidaktikk.
Spesialiseringen skjer via masteroppgaven
og de valgfrie emnene. Sistnevnte kan tas i
utlandet.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer til undervisnings- og
forskerstillinger ved universitet og høgskoler.
Andre yrkesmuligheter finnes innenfor
skole, kultur, arkiv, media og museum, eller
som saksbehandlere i privat og offentlig
sektor.

JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobbar innan kultur
og media, forlag, museum, arkiv, utgreiingsarbeid og undervisning.

Bli kjent med UiT på
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MEDIE- OG DOKUMENTASJONS
VITENSKAP
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film,
blogger, facebook, twitter og dataspill som
en stor del av arbeidsdagen og i fritida. Hva
betyr det for kultur og samfunn? Hvilken
rolle spiller nye medieteknologier? Hvordan
skapes, organiseres, gjenfinnes og brukes
dokumenter?
Studiet gir en bred innføring i mediesosiologi, mediehistorie og forholdet mellom
medier og politikk.
Du får trening i tekst-, bilde- og lydanalyse og lærer å arbeide med multimediale dokumenter, som for eksempel film,
dataspill eller sosiale medier. Du vil også
få kunnskap om teknologien bak digitale
medier, søkemotorer og databaser samt om
nye og gamle medier og deres samfunnsmessige rolle.
Du kommer også til å utvikle din evne
til å uttrykke deg muntlig, skriftlig og gjennom bruk av multimediale dokumenter.
Medie- og dokumentasjonsvitenskap
gir deg kunnskapen og fleksibiliteten
du trenger for å kunne møte de krav og
utfordringer et moderne arbeidsliv i stadig
endring stiller.
Emnene i 1., 2., 5. og 6. semester er
obligatorisk, mens 3. og 4. semester består
av valgfrie emner. Du kan velge å kombinere emner fritt fra studiekatalogen, eller ta
et utenlandsopphold.
Det er også mulig å velge et årsstudium i
medieproduksjon ved UiT i Alta. Studenter
som ønsker å jobbe i bibliotek anbefales å ta
egne valgemner i 3. og 3.semester.

MEDIE- OG DOKUMENTASJONS
VITENSKAP
MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med fordyp-

ning i medie- og dokumentasjonsvitenskap 80 sp eller tilsvarende gradsutdanning med min. karakteren C i snitt på
fordypningsemnene. Studenter med
cand.mag.-grad må ha mellomfag med
snittkarakter på min. 2,7 i faget som danner grunnlag for opptak.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir deg en fordypning i fagets
vitenskapelige metoder og teorier, samt
praktisk kunnskap innenfor det brede
medieområdet. I løpet av masterstudiet tar
du tre obligatoriske teoretiske emner, har
tre uker praksis i en relevant virksomhet
(bibliotek, arkiv, museum, kulturhus, medieinstitusjoner, galleri m.fl.), tar tre valgfrie
faglige fordypningsemner og skriver en
masteroppgave. Du kan dra på utveksling
i andre semester, og kan etter søknad få
godkjent relevante emner tatt ved andre
læresteder som de valgfrie emnene i studiet.
Obligatoriske emner:
• Teori og metode 20 sp
• Big data, sosiale medier og
gjenfinning 10 sp
• Forskningsdesign 10 sp
• Praksis for master i medie- og
dokumentasjonsvitenskap 0 sp
• Masteroppgave 50 sp
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for å kunne jobbe med
dokumentforvaltning innenfor kulturfeltet,
informasjonstjenester, massemedia,
næringslivet, forlag, reklame med mer.
Studiet passer også for deg som er
interessert i å arbeide i arkiv, bibliotek og
museum.

MEDIEPRODUKSJON

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta

BESKRIVELSE AV STUDIET

Er du en som vet hvordan man forteller en
god historie? Liker du å skrive, ta fine bilder,
eller kanskje du har en drøm om å lage
skikkelig bra film med arktisk landskap som
bakteppe? På bachelorstudiet i
medieproduksjon lærer du hvordan teksten,
fotoet, radiokommentaren eller filmen kan
få publikum til å se noe nytt, oppdage noe
spennende. Gled deg til tre år med dyktige
lærere som den profilerte filmskaperen Nils
Gaup, og er du heldig, får du praksisplass i
NRK Finnmark eller NRK Sapmi. Historiene ligger der. Urørte, klare for å bli fortalt.
1. STUDIEÅR:

Gir en introduksjon til medieproduksjon i
ulike sjangre, journalistikk og filmfortelling.
2. STUDIEÅR:

Videreutvikler kunnskapene i journalistikk
og filmfortelling.
3. STUDIEÅR:

Selvvalgt fordypning innen medieproduksjon, samt fokus på entreprenørskap.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer til ulike typer jobber
i moderne mediehus som for eksempel
webjournalistikk, videojournalistikk og
magasinproduksjon. Det fungerer som
en inngangsdør til filmbransjen, og gir
muligheter for ulike typer informasjonsog kulturarbeid innen privat og offentlig
sektor.

RELIGIONSVITENSKAP

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir en innføring i religiøse tradisjoner i fortid og nåtid, lokalt og globalt, og
gir deg redskaper til å analysere religiøse
menneskers og samfunns fortellinger og
praksiser.
I tråd med UiT strategier og særlige
ansvarsområder, har flere emner fokus på
samiske, nordnorske og arktiske forhold.
1. SEMESTER:

• Examen facultatum
• Innføring i religionsvitenskap
• Et valgfritt religionsvitenskapelig emne på
1000-nivå
2. SEMESTER:

• Examen philosophicum
• Teori og metode
• Et valgfritt religionsvitenskapelig emne på
1000-nivå
3. SEMESTER:

• Tre valgfrie religionsvitenskapelige emner
på 1000-nivå
4. SEMESTER OG 5.SEMESTER:

Utenlandsopphold eller støtteemne fra
andre fag
6. SEMESTER:

• Fordypning i teori og metode
• Religionsvitenskapens faghistorie
• Bacheloroppgave
JOBBMULIGHETER

Studiet er relevant for blant annet formidlingsvirksomhet, journalistikk, arbeid
med flerkulturelle og flerreligiøse forhold,
museumsvirksomhet og kultursektoren.

RELIGIONSVITENSKAP

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med min. 80 sp

i religionsvitenskapelige emner eller tilsvarende gradsutdanning med min. karakteren C i snitt i fordypningsemnene.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april og 1. november
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Med religionsvitenskap studerer du
religioner i sine sosiale og kulturelle
kontekster som dynamiske og foranderlige
uttrykk, og gjennom begrepsapparat og
sammenlignende perspektiver forsøker du
å forstå både allmenne trekk og det særegne
ved de enkelte religionene og kontekstene
de utøves i. Studiet gir en bred kompetanse
i religionshistorie og religionsvitenskapelig
teori og metode, samt spesialisert kompetanse innenfor ett eller flere fagfelt.
Studiet består av en masteroppgave på
60 sp, obligatoriske emner i vitenskapsteori
og prosjektplanlegging, 40 sp og valgfrie
emner, 20 sp.
Ved UiT har faget særlig fokus på
samiske og nordnorske religiøse forhold, på
nyreligiøsitet og på religioner blant urfolk
ulike steder i verden.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
forskning, museumsvirksomhet og i yrker
som krever kjennskap til flerkulturelle
forhold, f.eks. innen internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia
og administrasjon. Har du to relevante
skolefag i fagkretsen og kombinerer studiet
med praktisk-pedagogisk utdanning, er du
kvalifisert til undervisning i grunnskole og
videregående skole.

RUSSLANDSSTUDIER

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i russlands-

studier eller bachelor i russisk med min.
80 sp. faglig fordypning i russisk, samt
med min. 40 sp i historie og statsvitenskapelige emner, eller tilsvarende. Det kreves
min. C i karaktergjennomsnitt i fagfordypningen.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studenten skal gjennom studiet styrke
og utvikle sine språkferdigheter i russisk
med særlig henblikk på russisk-språklig
kildemateriale og formidling med formål å
utvikle selvstendig analytisk kompetanse på
Russland og russiske kultur- og samfunnsforhold.
Studiet tilbyr et variert utvalg emner og
valgfrihet i faglig-tematisk spesialisering
for den enkelte student. De obligatoriske
emnene skal sikre et godt faglig grunnlag for
arbeidet med masteroppgaven på tre plan:
• styrking og utvikling av språkkunnskaper
• dypere innsikt i teori og metode i russisk
historie, samfunns- og kulturstudier
• tilegnelse av kunnskap om og analytisk
innsikt i samtidens russiske kultur
kontekst.
• studenten gis muligheter for spesialisering
gjennom tilgjengelige valgemner.
Anbefalte forkunnskaper er min. karakteren
C i emner i praktisk russisk.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen en
rekke områder med fokus på Russland
og den russiske interessesfæren: offentlig
bilateralt samarbeid, kulturog næringslivsprosjekter, ressursforvaltning og miljøsamarbeid, administrasjon, medier, forskning
og undervisning. Flere av UiTs tidligere
studenter jobber i Utenrikstjenesten.

JOBBMULIGHETER

Studiet gir kompetanse for jobber innenfor
bibliotek, kulturfeltet, informasjons
tjenester, massemedier, museer, næringsliv,
forlag, filmbransjen og reklame.
Studieretningen Medie- og dokumentforvaltning kvalifiserer i tillegg til stilling
som fagutdannet biblioteksjef.
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TEOLOGI

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studentene får anledning til å studere
kristendommens innhold, kilder og utvikling. Studiet gir bred kompetanse i teologi
med vekt på å forstå relasjonene mellom
kristen overlevering, religiøse tradisjoner og
allmenne kultur- og samfunnsformer.
UiT har et særlige ansvar for studier av
samiske, nordnorske og arktiske forhold,
som er temaer som inkluderes i flere av
emnene.
1. SEMESTER:

• Examen facultatum
• Et innføringsemne
• Kristendommens opphav og historie
2. SEMESTER:

• Examen philosophicum
• Religion i Sápmi
• Teori og metode
3. SEMESTER:

• Innføring i Bibelen (tilbys annenhver
høst)
• Bibelhebraisk språk (tilbys annenhver
høst)
4. SEMESTER:

• Utenlandsopphold eller støtteemne fra
andre fag
5. SEMESTER:

• Kristen livstolkning og etikk (tilbys annenhver høst)
• Hellenistisk gresk (tilbys annenhver høst)

KUNST- OG
MUSIKKFAG

TEOLOGI

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med min. 80 sp

i teologiske emner eller tilsvarende gradsutdanning med min. karakteren C i snitt i
fordypningsemnene. For språkfagene er
karakterkravet bestått.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april og 1. november
STUDIESTED: Tromsø

FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK Bachelor
KUNSTHISTORIE Bachelor & master
MUSIKKUTØVING – FAGSTUDIUM Bachelor
MUSIKKUTØVING Master

BESKRIVELSE AV STUDIET

SAMTIDSKUNST Bachelor

Studiet gir studentene bred kompetanse
i teologi med vekt på å forstå relasjonene
mellom kristendommens kilder, dens indre
sammenheng og dens utviklingshistorie i
henhold til allmenne kultur- og samfunnsformer.
Ved UiT har faget et særlig fokus på
samiske og nordnorske religiøse forhold,
samt på urfolksstudier generelt.
Studiet består av masteroppgave 30 sp
og obligatoriske emner 90 sp innen Det
gamle testamente, Det nye testamente,
kristendomshistorie, systematisk teologi og
religionsvitenskapelig teori og metode.

SAMTIDSKUNST / CONTEMPORARY ART Master

FAGLÆRERUTDANNING I
MUSIKK
BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse + bestått opptaksprøve, min.
35 skolepoeng og gjennomsnittkarakteren
3,0 i norsk og 3,0 i matematikk
SØKNAD: Se uit.no
SØKNADSFRIST: Se uit.no
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• Alle studenter ved lærerutdanningene
blir skikkethetsvurdert
• Enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Faglæreren i musikk må kunne arbeide med
musikk som opplevelses- og uttrykksmiddel i
kunstnerisk og pedagogisk sammenheng. Studiet skal gi bred kunnskap om faget musikk,
både faglig, pedagogisk og didaktisk. Etter
endt studium skal studenten kunne vise
solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til formidling, både
musikalsk og pedagogisk. Studiet retter seg i
hovedsak mot grunnskolen 1. - 10. trinn og
fokuserer på samspillaktivitet, musikkproduksjoner, tilpasset undervisning og musikk
i et multikulturelt og teknologisk samfunn.
Det legges til rette for utveksling i femte
semester.
Studiet gir grunnlag for opptak til
masterstudier, og gir også mulighet for å
søke til videreutdanning i andre skolefag.

JOBBMULIGHETER

Master i teologi kombinert med praktikum
60 sp ved Kirkelig utdanningssenter nord,
kvalifiserer for prestetjeneste i Den norske
kirke, og åpner for andre kirkelige stillinger,
som f.eks. menighetspedagog.
Studiet kvalifiserer for jobber innen
formidling, kultursektor og organisasjonsarbeid, offentlig og privat forvaltning og
undervisning.

JOBBMULIGHETER

Studiet passer for deg som ønsker å undervise i musikk i grunnskolen, i kulturskolen
og i det frivillige musikkliv.

6. SEMESTER:

• Fordypning i teori og metode
• Religionsvitenskapens faghistorie
• Bacheloroppgave
JOBBMULIGHETER

Kombinert med praktisk-kirkelig utdanning ved Kirkelig utdanningssenter nord,
60 sp er studiet relevant for stillinger innen
kirken. Studiet kvalifiserer for jobber innen
formidling, kultursektor og organisasjonsarbeid, samt offentlig og privat forvaltning.
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KUNSTHISTORIE

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet er både historisk og tematisk. Du får
en innføring i fagets terminologi, metoder
og teorier. Gjennom undervisningen
og eget arbeid får du øvelse i bilde- og
arkitekturanalyse. Direkte kontakt med
kunst er viktig, og i undervisninga brukes
blant annet kunstsamlinger og arkitektur
i Tromsø og omegn. Hvert høstsemester
arrangeres det en obligatorisk ekskursjon,
vanligvis til Roma.
De tre første semestrene består av
obligatoriske emner. I fjerde og femte
semester er det valgfrie emner innenfor et
annet, eller et beslektet fagområde. Det siste
semesteret tar du fordypningen i kunsthistorie. Den består av et temaemne med
fokus på kunst og arkitektur i en europeisk
by, vekslende mellom Wien, London,
København, Stockholm og Oslo, med
vekslende innhold og bacheloroppgave.
Bacheloroppgaven skrives under veiledning
og i tilknytning til et praksisopphold på en
kunst-/kulturinstitusjon i Tromsø/NordNorge.
Obligatoriske emner:
• Innføringsemne i kunsthistorie (nett
basert emne)
• Epoke og stil
• Visuell analyse
• Teori og metode
• Fordypning i epoke og stil (varierende
tema)
• Fra Campus til Kapitol Kunsthistorisk
feltarbeid
• Bacheloroppgave i kunsthistorie
• Temastudium i kunsthistorie

KUNSTHISTORIE

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med for

dypning i kunsthistorie eller tilsvarende
gradsutdanning med med min. 80 sp.
fordypning i kunsthistorie og min. karakteren C i snitt på fordypningsemnene
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april og 1. november
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir en fordypning i fagets vitenskapelige metoder, teorier og begreper. Som
tema for masteroppgaven kan du velge å
undersøke objekter fra billedkunst, arkitektur, design, foto eller teoretiske, metodiske
og/eller begrepsmessige spørsmål knyttet
til kunst.
Studiet består av en masteroppgave
på 60 sp, 30 sp med obligatoriske emner
og 30 sp med valgfrie emner. De valgfrie
studiepoengene kan bestå av et selvvalgt
fordypningsemne i kunsthistorie på 20 sp,
og et nettbasert emne på10 sp, eller emner
du tar ved en annen institusjon i Norge eller
i utlandet.
Obligatoriske emner:
• Ditt prosjekt og forskningsprosessen
• Kunstteori
• Kunsthistoriens tekster
• Selvvalgt fordypning
• Masteroppgaven i kunsthistorie
Valgfrie masteremner:
• Selvvalgt fordypning
• Arktiske motive (nettbasert emne)
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
kultursektoren, i museum og kunstinstitu
sjoner og for jobber som kulturkonsulent
og kulturjournalist. Studiet passer også for
deg som vil jobbe i reiselivsbransjen, med
festivalledelse, i forlag eller som sakkyndig
ved bibliotek og arkiv.

MUSIKKUTØVING – FAGSTUDIUM

BACHELOR: 4-årig, 240 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ opptaksprøve
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. desember
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet er organisert i to avdelinger, hver på
120 sp. Studiet kan tas med ulike instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger.
I 1. avdeling blir det lagt vekt på å gi
studentene et solid teknisk og musikalsk
grunnlag på hovedinstrumentet. Studentene
får erfaring som utøver gjennom å delta
i skolens ensembler og med konserter på
ulike scener og ulike arenaer.
I 2. avdeling vil studentene kunne
velge studieretning med fokus enten på
hovedinstrument, instrumentalpedagogikk
eller kirkemusikk. Det kan søkes om
utvekslingsopphold på ett eller to semestre
ved et utenlandsk universitet.
Studiet gir grunnlag for opptak til
masterstudier.
1. AVDELING (1. OG 2. STUDIEÅR):

• Hovedinstrument tilpasset sjanger og
instrument inkludert kammermusikk/
samspill med utøvende og musikkteoretiske støtteemner.
2. AVDELING (3. OG 4. STUDIEÅR):

Studentene kan velge en av følgende
studieretninger:
• Hovedinstrument
• Instrumentalpedagogikk
• Kirkemusikk
JOBBMULIGHETER

Avhengig av studieretning i 2. avdeling
kvalifiserer studiet for jobber som utøvende
musiker, pedagog i ulike musikalske sammenhenger eller kantor i Den norske kirke.

MUSIKKUTØVING

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i musikk eller

tilsvarende utdanning med min. 80 sp
fordypning i utøvende musikk på hoved
instrument
+ opptaksprøve
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. desember
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studentene skal tilegne seg kunnskaper,
ferdigheter og innsikt som gir kompetanse i
å utøve musikk med et personlig uttrykk på
et meget høyt kunstnerisk nivå.
Studiet er et toårig fulltidsstudium
og kan tas med ulike instrumenter innen
klassisk og rytmisk sjanger. Studenten
kan velge å arbeide innen ulike sjangre/
repertoar sentralt for instrumentet, eller
velge å fordype seg i ett spesielt område.
Innen rytmisk sjanger kan det også være
aktuelt å utvikle og bearbeide egenprodusert
materiale. Studiet skal styrke studentens
faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig
og kritisk holdning, kreativ tenkning
og nyskaping. Studenten skal vise egen
musikalsk identitet gjennom planlegging og
gjennomføring av offentlige konserter med
egne programkommentarer.
Det kan søkes om utvekslingsopphold
ved et utenlandsk universitet.
1. OG 2. SEMESTER:

• Hovedinstrument
• Estetikk
• Valgemne

3. OG 4. SEMESTER:

• Hovedinstrument
• Masterkonsert

JOBBMULIGHETER

Som utøvende musiker i ulike ensembler og
grupper og som selvstendig artist.

SAMTIDSKUNST

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ opptaksprøve
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 1. mars
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Målet er å gi studentene et bredt grunnlag
for fremtidige studier eller profesjonell
kunstnerisk praksis. Studiet skal bygge opp
studentenes kompetanse til å planlegge og
gjennomføre sitt eget prosjekt.
Videre skal studentene gis redskaper
som gjør dem i stand til å kunne presentere
muntlig, dokumentere eget arbeid, presentere, kontekstualisere og reflektere over eget
og andres arbeid både muntlig og skriftlig.
Undervisningsformene er workshops,
teoriseminar. artist-talks, ateliersamtaler og
veiledningssamtaler.
Studiet kvalifiserer for opptak til
mastergrader i kunst.
JOBBMULIGHETER

Studiet gir fundament for arbeid som
kunstner med egen kunstnerisk praksis
Studiet gir også grunnlag for arbeid og
videreutdanning innenfor andre praksiser
som kuratering, kunstteori og kunstkritikk.

SAMTIDSKUNST / 
Contemporary Art

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS:

Bachelor in Art, or equivalent education
at u
 niversity or university college level.
Portfolio and interview
APPLICATION: Local admission,
sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: March 1st
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The programme is a two-year English
instructed course, which aims to provide graduates with an unique point of
departure into the art world as professional artists. The programme is aimed at
emerging artists who seek to advance their
practice discursively and independently.
Students are encouraged to develop their
own initiatives within the programme,
which provides a balanced insight into
contemporary issues from both local and
international perspectives. Completion
of the programme will earn graduates a
Master’s Degree in Contemporary Art.
The programme aims to promote
independent and critical thinking;
throughout the course of two years,
students are expected to take increasing
responsibility for their master’s project in
preparation for professional life beyond
academy walls. By means of academic
programming and collective research, the
academy aims to advance a more profound
understanding of the nature of the field of
artistic practice, and to develop new and
different methodologies within this field.
JOB OPPORTUNITIES

The Master in Contemporary Art prepare
the student for independent work as a
professional artist.

Studiet kvalifiserer for opptak til master i
kunsthistorie.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
kultursektoren i det offentlige, i museum
og kunstinstitusjoner og for yrker som
kulturkonsulent og kulturjournalist.
Studiet passer også for deg som vil arbeide
i reiselivsbransjen, med festivalledelse, i
forlag eller som sakkyndig ved bibliotek og
arkiv. Studiet kan også brukes som videre
utdanning for lærere.
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SPRÅK OG
LITTERATUR

ENGELSK LINGVISTIKK / 
English Linguistics

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTs: Bachelor’s

ENGELSK LINGVISTIKK / ENGLISH LINGUISTICS Master
LITTERATUR Master
Studieretninger: engelsk, finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk
SPRÅK Master
Studieretninger: engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk,
spansk
SPRÅK OG LITTERATUR Bachelor
Studieretninger: engelsk, finsk,nordisk, russisk, samisk, spansk
TEORETISK LINGVISTIKK / THEORETICAL LINGUISTICS Master

Degree in English language, or a degree
combining English language and literature. The applicant should have at least
three semesters (minimum 80 ECTS) of
concentrated work in linguistics and/or
language. Students applying for admission must have a grade average of C
or above. Applicants must enclose a
statement of purpose written in English
(maximum of two pages)
APPLICATION: Local admission,
sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

Master of Philosophy in English Linguistics
covers graduate level studies in English
linguistics, and is to be seen as an extension of work at the Bachelor level. The
programme places special emphasis on the
formal aspects of grammar, in particular
syntax and phonology. The programme has
a strong comparative component, although
the study of English naturally maintains a
central place in the programme. Students
will develop insight into the structure
of language in general and of English in
particular. Furthermore, students will be
introduced to social and geographic lingual
variations and the historical development
of English, as well as English language
acquisition.
JOB OPPORTUNITIES

The programme provides a foundation
for work in fields as diverse as teaching,
programming, administration, industry or
the media. The core goal of the programme,
however, is to prepare students for study at
PhD level.

LITTERATUR

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med 80 sp

fordypning i den aktuelle studieretningen
eller tilsvarende gradsutdanning med
min. karakteren C i snitt på emnene i
studieretningsfaget
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april og
1. november
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Dette er studiet for deg som er interessert
i litteratur, kultur, språk og litteraturvitenskapelig eller litteratursosiologisk teori, vil
fordype deg i lyriske, episke eller dramatiske
tekster, eller i andre kulturelle uttrykks
former som tegneserier eller film.
Studieretninger:
• Engelsk
• Finsk
• Nordisk
• Russisk
• Samisk
• Spansk
Studiet består av en masteroppgave på
60 sp, 30 sp obligatoriske litteraturfaglige
emner og 30 sp valgfrie emner.
Arbeidet med masteroppgaven gjør at
du utvikler dine litteraturkritiske evner og
analyseferdigheter.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i offentlig
sektor og i næringslivet, innen litteraturog kulturformidling, i forlag, museum,
bibliotek og i reklame- og mediebransjen.
Dersom du har minst to relevante
skolefag i fagkretsen, og kombinerer studiet
med praktisk-pedagogisk utdanning, kan
du jobbe som lektor i videregående skole.

SPRÅK

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med 80 sp

fordypning i den aktuelle studieretningen
eller tilsvarende gradsutdanning med
min. karakteren C i snitt på emnene i
studieretningsfaget
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april og
1. november
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Dette er studiet for deg som er interessert i
å lære mer om hvordan språk er bygd opp,
oversettelse, sosiale og geografiske forskjeller,
dialekter, navnegransking, historisk utvikling
og språklæring.
Studieretninger:
• Engelsk
• Kvensk og finsk
• Nordisk
• Russisk
• Samisk
• Spansk
Studiet består av masteroppgave på
60 sp, obligatoriske språkemner 30 sp og
valgfrie emner 30 sp.
Arbeidet med masteroppgaven gir deg
bedre analyseferdigheter og gjør at du
utvikler selvstendighet og modenhet i faget
ditt.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber som krever
gode språkkunnskaper, for eksempel
oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid,
bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og
medier.
Dersom du har minst to relevante
skolefag i fagkretsen, og kombinerer studiet
med praktisk-pedagogisk utdanning, kan
du jobbe som lektor i videregående skole.

SPRÅK OG LITTERATUR

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse. For
enkelte studieretninger anbefales det
forkunnskaper
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet omfatter studier i språk og/eller
litteratur og gir deg mulighet til enten
å konsentrere deg om rene språk- eller
litteraturstudier eller å kombinere språk
og litteratur.
Studieretninger:
• Engelsk
• Finsk
• Nordisk
• Russisk
• Samisk
• Spansk
Vær oppmerksom på at finsk og samisk har
oppstart annet hvert år.
Første semesteret tar du ex.phil., ex.fac.
og et innføringsemne. Deretter studerer
du studieretningsfaget i halvannet år og
et valgfritt fag/valgfrie emner i ett år.
Alle studieretninger åpner for ett eller to
semester i utlandet.
Studiet kvalifiserer for opptak til master
i språk eller i litteratur.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
litteraturog kulturformidling, forlag,
medier og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse,
tolkning, språkog tekstvirksomhet eller
informasjonsarbeid, bibliotekog arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innenfor reiseliv, reklame og
journalistikk m.m.

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations.

Foto: Edvard Kristiansen
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LÆRERUTDANNINGER OG

UTDANNINGER I PEDAGOGIKK

TEORETISK LINGVISTIKK /
 heoretical Linguistics
T
MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTs: Bachelor’s

Degree in a language or linguistics,
or a degree combining linguistics and
literature. The applicant should have
at least three semesters (minimum 80
ECTS) of concentrated work in linguistics
and/or language. Students applying for
admission must have a grade average of
C or above. Applicants must enclose a
statement of purpose written in English
(maximum of two pages)
APPLICATION: Local admission,
sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

BARNEHAGELÆRER
Heltid eller
heltid – samlingsbasert
BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø; heltid

BARNEHAGELÆRER Bachelor
FAGDIDAKTIKK FOR LÆRERE Master

Tromsø eller Alta; heltid - samlingsbasert
NB:

LOGOPEDI Master

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• Alle studenter ved lærerutdanningene
blir skikkethetsvurdert
• Enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

LÆRER 1.–7. TRINN Master
LÆRER 5.–10. TRINN Master
LEKTOR 8.–13. TRINN Master
Studieretninger: språk og samfunnsfag, realfag

BESKRIVELSE AV STUDIET

PEDAGOGIKK Bachelor & master

PROGRAMME DESCRIPTION

Master of Philosophy in Theoretical
Linguistics covers graduate level studies in
theoretical linguistics, and is to be seen as
an extension of work at the Bachelor level.
The programme places special emphasis on
the formal aspects of grammar, in particular syntax and phonology. The approach
to these disciplines relies on comparative
studies of many languages. Students will
develop insight into the structure of
language, comparative aspects of linguistic
research, social and geographic variation,
the historical development of languages and
language acquisition.

SPESIALPEDAGOGIKK Bachelor & master

Ønsker du en arbeidshverdag der du har
ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg ? Barnehagelærerutdanningen gir blant annet kompetanse
til å lede og til å samarbeide med barn,
barnas familier og medarbeidere. Du
trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage,
men må være forberedt på en akademisk og
praksisnær utdanning.
100 dager veiledet praksisopplæring er
obligatorisk, og det er mulig om å søke om
tilrettelagt praksis utenfor Tromsø /Alta.
Jobber du i barnehage, må du ta din praksis
i en annen barnehage.
Studieorganisering
Studiet kan tas som:
- heltidsstudium med ukentlig undervisning i Tromsø eller
- heltidsstudium med ca 10-12 undervisningssamlinger + praksis i Tromsø eller i
Alta.
Obligatoriske arbeidskrav og selvstendig
arbeid er påkrevd. Se mer på uit.no

JOB OPPORTUNITIES

The programme provides a foundation
for work in fields as diverse as teaching,
programming, administration, industry or
media. The core goal of the programme,
however, is to prepare students for study
at PhD level.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

1. STUDIEÅR:

•
•
•
•

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, s yllabus
material and examinations.

Barns utvikling, lek og læring 20 sp
Språk, tekst og matematikk 20 sp
Kunst, kultur og kreativitet 20 sp
40 dager praksis i barnehage

2. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Samfunn, religion, livssyn og etikk 20 sp
Natur, helse og bevegelse 20 sp
Forsterkningsemne 20 sp
35 dager praksis i barnehage

3. STUDIEÅR:

• Fordypningsemne 30 sp
• Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
15 sp
• Bacheloroppgave 15 sp
• 25 dager praksis i barnehage
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
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FAGDIDAKTIKK FOR LÆRERE
Heltid eller
deltid – samlingsbasert
MASTER: 2-årig, 120 studiepoeng (sp)
eller deltid over 4 år
OPPTAKSKRAV: Fullført lærerutdanning;
grunnskole,- allmenn-, praktisk og estetisk
lærer eller faglærerutdanning av min. 3
år, med min. 60 sp i valgte masterfag.
Bachelor/master + PPU med fordypning
på min. 80 sp i valgte masterfag
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø
NB:

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• Alle studenter ved lærerutdanningene
blir skikkethetsvurdert
• Enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Vil du ta master og bli lektor? Ønsker du å
fordype deg mer i et bestemt fag?
Dette studiet er en mulighet for
påbygging av lærerkompetanse for lærere
i grunnskolen. Emnene er rettet mot hele
grunnskolen og du kan velge mellom
følgende masterfag: engelsk, kroppsøving,
matematikk, musikk, naturfag, norsk og
samfunnsfag. Vær oppmerksom på at
det ikke hvert studieår er mulig å ta alle
masterfagene.
Studiet er satt sammen av masteremner
30 sp, prosjektoppgave 10 sp, valgemner
20 sp, metode 20 sp, grunnleggende
ferdigheter 10 sp og masteroppgave 30 sp.
For å nå læringsmålene må du forvente å
arbeide 20 timer i uken med studiene over
fire år, inkludert forelesninger, seminar,
veiledning og selvstudier. Studiet er mer
arbeidskrevende enn vanlige EVU-emner.
Det er obligatorisk med 70 % oppmøte i
hvert emne.
Utenlandsopphold kan være aktuelt.
Du kan søke om innpassing for emner som
er tatt ved utenlandske universitet. Du kan
også søke om innpass for emner knyttet til
masterfaget, veiledning eller pedagogikk/
profesjonsfaget som er tatt utenom
opptakskravet.
JOBBMULIGHETER

Som lektor kan du undervise i grunnskolen,
og eventuelt videregående skole.

LOGOPEDI
Heltid eller
deltid – samlingsbasert
MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i spesialpeda-

gogikk, psykologi med 30 sp spesialpedagogikk, førskolelærer, bachelor, master
med praktisk pedagogisk utdanning. Det
kreves min gjennomsnittskarakter 2,7
eller C.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Master i logopedi er et spesialpedagogisk
profesjonsstudium med bidrag fra
språkvitenskap og psykologi. Studiet gir
teoretisk og praktisk innsikt i språk-, tale
og stemmevansker hos barn, ungdom og
voksne. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å formulere og løse faglige
problemstillinger på høyt nivå. Du får
erfaringer med å knytte teoretisk kunnskap
til praktisk arbeid gjennom yrkespraksis.
Studiet er samlingsbasert og kan tas som
heltidsstudium eller deltidsstudium.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer til jobber som logoped
i pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesialpedagogiske kompetansesentre, sykehus,
voksenopplæringen og for privat praksis
gjennom avtale med Rikstrygdeverket.

LÆRER 1.–7. TRINN
Heltid eller
heltid – samlingsbasert
MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studiekom-

LÆRER 5.–10. TRINN
Heltid eller
heltid – samlingsbasert
MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studiekompe-

petanse, min. 35 skolepoeng og gjennomsnittkarakteren 3 i norsk og 4 i matematikk. Søker dekker også karakterkravet
i matematikk hvis en har bestått ett av
følgende programfag: S1, S2, R1, eller R2.
For mer info se uit.no
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø; heltid,

tanse, min. 35 skolepoeng og gjennomsnittkarakteren 3 i norsk og 4 i matematikk. Søker dekker også karakterkravet
i matematikk hvis en har bestått ett av
følgende programfag: S1, S2, R1, eller R2.
For mer info se uit.no
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø; heltid,
Alta; heltid-samlingsbasert, ved nok
kvalifiserte søkere vil det være basis
grupper i Alta, Hammerfest, Kirkenes
og Storslett

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• Alle studenter ved lærerutdanningene
blir skikkethetsvurdert
• Enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• Alle studenter ved lærerutdanningene
blir skikkethetsvurdert
• Enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

Alta; heltid-samlingsbasert, ved nok
kvalifiserte søkere vil det være basisgrupper i Alta, Hammerfest, Kirkenes
og Storslett
NB:

BESKRIVELSE AV STUDIET

Landets ledende lærerutdanning. UiT har
erfaring med å tilby 5-årig masterutdanning
av høy kvalitet og mye praksis.
Studiet har fokus på begynneropplæring
i skolen og er satt sammen av fire skolefag;
norsk og matematikk som er obligatorisk,
pedagogikk og elevkunnskap, 60 sp, FOUtema og 120 dager praksis.
Studenter med studiested i Tromsø
gjennomfører praksisen i Tromsøområdet.
Studenter med studiested i Alta
gjennomfører praksis i Alta, Hammerfest,
Kirkenes eller Storslett.
Masterfaget: fagdidaktikk eller begynner
opplæring 150 sp, inkludert masteroppgaven.
Skolefag: Norsk 30 sp, Matematikk 30
sp, fag 3, 30 sp og fag 4, 30 sp. Det vil bli
mulighet til å velge mellom flere fag (fag 3
og 4 ). For mer info: lektor.uit.no.
NB: Alle skolefag betinger nok studenter for
igangsettelse.
JOBBMULIGHETER

Etter fullført studium blir du lektor (lærer)
på 1.–7. trinn i grunnskolen. Studiet gir
også grunnlag for jobber innenfor skolerådgiving, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og
skoleledelse.

NB:

BESKRIVELSE AV STUDIET

Landets ledende lærerutdanning. UiT har
erfaring med å tilby 5-årig masterutdanning
av høy kvalitet og mye praksis.
Studiet er satt sammen av tre skolefag,
pedagogikk og elevkunnskap 60 sp, FOUtema og 120 dager praksis.
Studenter med studiested i Tromsø
gjennomfører praksisen i Tromsøområdet.
Studenter med studiested i Alta
gjennomfører praksis i Alta, Hammerfest,
Kirkenes eller Storslett
Skolefag
Fag nr. 1: 150 sp, inkludert masteroppgaven.
Fag nr. 2: 60 sp
Fag nr. 3: 30 sp
Det vil bli mulig å velge mellom flere fag, se
mer info på lektor.uit.no.
150 sp i et skolefag vil gi en grundig
og solid faglig og didaktisk kompetanse.
Studenten skriver masteroppgaven innenfor
valgte masterfag. Gjennom fagdidaktisk
masteroppgave vil studenten arbeide selvstendig med et utviklingsprosjekt innenfor
valgte fag og i samarbeid med andre fag.
NB: Alle skolefag (fag 1, 2 og 3) betinger
nok studenter for igangsettelse.
For mer info: lektor.uit.no
JOBBMULIGHETER

Etter fullført studium blir du lektor ( lærer)
i 5.–10. trinn i grunnskolen. Studiet gir
også grunnlag for jobber innenfor skolerådgiving, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og
skoleledelse.

LEKTOR 8.–13. TRINN

MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV:

Studieretning språk og samfunnsfag:
Generell studiekompetanse, min. 35
skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3
i norsk og 4 i matematikk. Søker dekker
også karakterkravet i matematikk hvis en
har bestått ett av følgende programfag:
S1, S2, R1, eller R2. De som ønsker å ta
matematikk som fag 2 på studieretning
språk og samfunnsfag, må oppfylle tilleggskravene for studieretning realfag.
Studieretning i realfag:
Generell studiekompetanse, min. 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk.
I tillegg må man ha bestått følgende krav:
Matematikk R1/S1+S2 og i tillegg ett av
følgende fag:
Matematikk R1+R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• Alle studenter ved lærerutdanningene
blir skikkethetsvurdert
• Enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Lektorutdanningen er en 5-årig lærerutdanning som gir en mastergrad. Utdanningen er
satt sammen av to fag: masterfag/fag 1 og fag
2 som gir undervisningskompetanse i skolen.
I tillegg må man ta profesjonsfag, ex.phil. og
praksis som er obligatorisk for alle.
Studiet har fokus på faglig fordypning
som er viktig for å undervise i ungdomsskolen og i videregående opplæring.
Du velger mellom to studieretninger:
• realfag eller
• språk og samfunnsfag

PEDAGOGIKK

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng, (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Pedagogikk tar for seg spørsmål som: Hva
vil det si å undervise og hva er læring? Hva
er oppdragelse og danning? Hvordan virker
elevenes forutsetninger inn på pedagogisk
virksomhet? Pedagogikk handler om
hvordan psykologiske, kulturelle, sosiale og
materielle faktorer påvirker undervisning
og læring i barnehage, skole, fritidsklubb og
arbeidslivet for øvrig. Studiet består av en
obligatorisk del på 120 sp og en valgfri del
på 60 sp. Studiet kvalifiserer for opptak til
master i pedagogikk.
Grunnlagsemner:
• Eksamen philosophicum
• Examen facultatum
• Samfunnsvitenskapelig metode
• Innføring i pedagogikk
• Barns og unges utvikling
Pedagogikk:
• Pedagogisk refleksjon og praksis
• Utdanning og oppdragelse i historisk
perspektiv
• Kulturpedagogikk
• Pedagogiske grunnlagsproblemer
• Tematisk fordypning
• Prosjektoppgave
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
utdanningsadministrasjon, tilrettelegging
av læringsmiljø, rådgivning, konsulentvirksomhet, utredningsoppgaver og liknende.

Masterfag/fag 1 for studieretning realfag er:
matematikk, fysikk, kjemi eller biologi.
Masterfag/fag 1 for studieretning språk og
samfunnsfag er: engelsk, historie, nordisk,
religionsvitenskap, russisk, samisk som
morsmål, sosiologi eller spansk.
For informasjon om hvilke fag som kan
være fag 2 i kombinasjon med disse
masterfagene/fag 1, se studieplanen.
JOBBMULIGHETER

Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet gir også
grunnlag for å jobbe innenfor skolerådgiving,
informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.
NB! Nytt opptakskrav for studieretning realfag fra
studieåret 2018; R1+R2 og et annet realfag 1+2.
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PEDAGOGIKK

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med min.

80 sp pedagogikk eller tilsvarende, med
min. 30 sp på 2000-nivå. Allmennlærereller førskolelærerutdanning av min. 3
års varighet. Bachelor eller tilsvarende
og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning. I opptaksgrunnlaget må det inngå
10 sp i samfunnsvitenskapelig metode
tilsvarende SVF-1050. Det kreves min.
gjennomsnittskarakteren C. For allmenn
lærere og førskolelærere som ikke har 10
sp metode i sin grad, se info på uit.no
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Master i pedagogikk bygger på tidligere
pedagogisk utdanning og gir deg store
muligheter for å fordype deg i egne faginteresser. Studiet gir deg en solid utdanning i
kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode,
pedagogisk vitenskapsteori, samfunnsteori, teorier om kunnskapsoverføring og
læringsteori. I tillegg har du anledning å
fordype deg med valgfrie emner innenfor
pedagogisk veiledning, kulturpedagogikk,
flerkulturell pedagogikk, voksnes læring,
ungdomsforskning og/eller freds-/voldsproblematikk, som blant annet omfatter
mobbing i skolen.
Gjennom valg av tema for masteroppgaven vil den enkelte student påvirke
yrkesretningen av sitt masterstudium.
Emner:
• Samfunn, kultur og menneske i
pedagogisk perspektiv 10 sp
• Kvalitative metoder i
pedagogisk forskning 10 sp
• Kvantitativ metode 10 sp
• Valgfrie emner 20 sp
• Vitenskapsteori 10 sp
• Masteroppgave 60 sp
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i utdanningssektoren som rådgiver/veileder, lærer
utdanner, administrativ og tilrettelegging
for kompetanseutviklinger.

SPESIALPEDAGOGIKK

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng, (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• Alle studenter ved lærerutdanningene
blir skikkethetsvurdert
• Enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Spesialpedagogikk er den delen av pedagogikken som omhandler spesielle utfordringer innenfor opplæring og oppdragelse.
Studiet består av en obligatorisk del på 160
sp og en valgfri del på 20 sp og kvalifiserer
for opptak til henholdsvis master i pedagogikk og master i spesialpedagogikk.
Grunnlagsemner:
• Eksamen philosophicum
• Examen facultatum
• Samfunnsvitenskapelig metode
• Innføring i pedagogikk
• Barns og unges utvikling
Spesialpedagogikk:
• Tilpasset og inkluderende opplæring
• Normalitet, avvik og funksjonshemning
• Lærevansker i individ- og
systemperspektiv
• Relasjonsvansker og psykososial
problematferd
• Spesifikke lærevansker knyttet til språk,
skriftspråk og matematikkvansker
• Spesialpedagogisk refleksjon og praksis
• Spesialpedagogisk samarbeid
• Pedagogisk og spesialpedagogisk
veiledning
• Bacheloroppgave i spesialpedagogikk
• 15 dager praksis knyttet til emnet spesialpedagogisk refleksjon og praksis
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
utdanningsadministrasjon, tilrettelegging
av læringsmiljø, rådgivning, konsulentvirksomhet, utredningsoppgaver og liknende.

SPESIALPEDAGOGIKK / 
Heltid eller
deltid – samlingsbasert
MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med fordyp-

ning i spesialpedagogikk eller annen
3-årig pedagogisk utdanning (allmennlærer, praktisk og estetisk lærerutdanning,
førskole/barnehagelærerutdanning,
faglærerutdanning, bachelor/master med
PPU, barnevernspedagog) min. 3 år /
180 sp.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta eller Tromsø

NB:

• Ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet er yrkesrettet og forskningsbasert
med både teori og 15 dager yrkespraksis.
Studiet er samlingsbasert og kan tas som
heltidsstudium eller deltidsstudium.
Profileringen i Tromsø omfatter et bredt
felt av språkrelaterte og sosialt og emosjonelt betingede lærevansker, og gir øvelse i
kartlegging, testing og rådgivning om ulike
typer lærevansker.
Profileringen i Alta omfatter en bred
tilnærming til det spesialpedagogiske
fagområdet, med en særlig vekt på en
inkluderende og tilpasset opplæring. De
ulike emnene omfatter både en historisk
begrunnelse for fagområdet og et blikk mot
framtidens spesialpedagog.
Emnene kan tas på tvers av studiested.
I Alta kan du ta følgende emner:
• Spesialpedagogiske perspektiver og
grunnlagsproblemer
• Inkludering og tilpasset opplæring
• Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid
• Samarbeid, rådgivning og veiledning
• Barn og unge med læringsutfordringer
• Refleksjon og praksis
• Forskningsmetode og vitenskapsteori
• Masteroppgave
I Tromsø kan du ta følgende emner:
• Språkvansker hos barn
• lese- og skrivevansker
• Sosiale og emosjonelle vansker
• Kartlegging, utredning og rådgivning
• Refleksjon og praksis
• Forskningsmetode og vitenskapsteori
• Masteroppgave
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer primært for jobber i
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, kompetansesentre, helse- og sosialsektor, samt
skole, høgskole og universitet.
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FREDSSTUDIER / 
Peace and Conflict Transformation
MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

FREDSSTUDIER/ PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION Master
HAVRETT / LAW OF THE SEA Master
ORGANISASJON OG LEDELSE Master
RETTSVITENSKAP – JUS Master
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Bachelor & master
SOSIALANTROPOLOGI Bachelor & master
SOSIOLOGI Bachelor & master
STATSVITENSKAP Bachelor & master
URFOLKS STUDIER / INDIGENOUS STUDIES Master
VISUELLE KULTURSTUDIER / VISUAL CULTURAL STUDIES Master

Degree 180 ECTS or equivalent qualification, with a minimum of 80 ECTS within
social sciences, humanities, law or education. An average grade equivalent to C
or better within the Norwegian grading
system, is required. A letter of motivation
or statement of purpose is also required
APPLICATION: Local admission,
sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The Master’s programme provides an
interdisciplinary approach to the study of
peace and conflict. It recognises conflict
as part and parcel of human existence,
but aims at understanding the causes and
effects of human conflicts, as well as the
means available to deal with them in less
harmful ways.
The programme recruits students from
all over the world, providing opportunities
for cross-cultural learning experiences.
It draws upon the unique history and
geography of Tromsø in the High North
to bring innovation to peace and conflict
studies. With its long history of cooperation
between ethnic and social groups, Tromsø
provides a unique setting for the study of
peace and conflict transformation.
In the first year, teaching is intensive
as core concepts and themes are addressed
through compulsory courses: SVF-3021
Integrated Peace and Conflict Studies;
SVF-3022 Culture, Conflict and Society;
SVF-3023 Project Seminar; SVF-3024
Conflict Resolution and Conflict Transformation.
The second year focuses mainly on
SVF-3901 Master’s Thesis. Thesis topics are
selected by the students themselves. It is
possible to collect data from any part of the
world to support the Master’s thesis project.
JOB OPPORTUNITIES

The programme prepares students for
exciting careers in government agencies,
aid organizations, NGOs, community
reconstruction and development, media
and research.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, reading
materials and examinations.
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HAVRETT / 
Law of the Sea
MASTER: 1 year/3 semesters, 90 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

degree or equivalent of at least three
years duration in law or political science
at university level
APPLICATION: Local admission,
sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The programme aims to give the students
a broad introduction and knowledge of
the Law of the Sea, including its development and the political and institutional
aspects. There will be a special focus on the
relevance and application of the Law of the
Sea to the Arctic.
1ST SEMESTER (FALL SEMESTER):

JUR-3050 General Law of the Sea: The
course provides a general introduction
to the Law of the Sea, i.e. the rules and
principles of international public law that
cover the maritime areas.
JUR-3054 General Law of the Sea II: The
course bases on JUR-3050 and goes deeper
into the selected topics.
2ND SEMESTER (SPRING SEMESTER):

JUR-3052 Law of the Sea and Marine Biodiversity: The course addresses problems
concerning conservation and sustainable
use of living marine resources and protection of marine biodiversity.
JUR-3053 Law of the sea and the Arctic:
The course focuses on Law of the Sea and
Arctic issues.
3RD SEMESTER (SUMMER SEMESTER):

JUR-3910 Master´s thesis in Law of the Sea:
It consists of an obligatory thesis based on
themes and questions from the Law of the
Sea.
JOB OPPORTUNITIES

Candidates will be qualified for jobs both at
national and international level, within the
United Nations and its specialized agencies,
in national diplomatic service as well as
public administration and industry and
commerce.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions.

ORGANISASJON OG LEDELSE

MASTER: 2-årig, 120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med min 90 sp

fordypning i statsvitenskap eller bachelor
med min. 2-årig økonomisk administrativ
utdanning. Minst 30 sp i fordypningsenheten skal være på 2000-nivå. 20 sp i
organinsasjon- og ledelsesfag skal også
inngå i opptaksgrunnlaget. Det kreves
min. karakteren c i gjennomsnitt i fordypningsemnene
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet tar utgangspunkt i dagens globaliserte kunnskaps- og teknologisamfunn,
og passer for de som ønsker å forstå og
forbedre moderne organisasjoners måloppnåelse og prestasjoner i private og offentlige
organisasjoner, konsulentselskap, idrettslag,
kulturinstitusjoner, humanitære – eller
interesseorganisasjoner.
Studiet gir kunnskap om:
• Nye organisasjonsformer og effektene av
dem
• Hvorfor og hvordan organisasjoner
tilpasser seg sine omgivelser
• Innsikt i samtidens trender innen organisering og ledelse og hvordan disse møtes
av moderne organisasjoner
• Ulike organisasjoners misjon i samfunnet, deres kjennetegn og verdigrunnlag,
samt hva som gjør at medlemmene føler
forpliktelse overfor og tilhørighet til dem
• Hvordan organisasjoner kommuniserer
med omgivelsene og kommunikasjonens
betydning for organisasjoners resultater
og omdømme
• Hvordan ulike måter å lede kan tilpasses
organisasjonens misjon, verdier og mål og
påvirke samarbeid, prosesser og resultater
• Hvordan lede, styre og organisere
endringsprosesser og hva som fremmer og
hemmer slike prosesser
Studiet er en kombinasjon av obligatoriske
og valgfrie emner, 70 sp, og et selvstendig
forskningsarbeid i form av en masteroppgave, 50 sp. Valgemnene gir mulighet til
fordypning i et tema av spesiell interesse.
1. SEMESTER, obligatoriske emner:

RETTSVITENSKAP – JUS

MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet er inndelt i fem avdelinger, hver på
ett år. De første fire studieårene har obligatoriske fag. Det femte studieåret inneholder
de valgfrie elementene av studiet. Student
ene skal enten skrive masteroppgave på
60 sp, eller skrive masteroppgave på 30 spog
da i tillegg ta spesialfag/utenlandsopphold
med til sammen 30 sp. I løpet av studietiden
vil også noe av undervisningen foregå i UiTs
egen rettssal.
1. AVDELING:

Ex.phil, ex. fac, avtalerett, familierett, arverett,
folkerett og statsrett.
2. AVDELING:

Rettshistorie, erstatningsrett, forvaltnings
rett, EU-/EØS-rett og internasjonal
privatrett.
3. AVDELING:

Juridisk metode og etikk, alminnelig
obligasjonsrett, panterett, tingsrett og
gjeldsforfølgningsrett.
4. AVDELING:

Strafferett, rettergang, samerett, menneske
rettigheter, rettssosiologi/rettsøkonomi/
rettsfilosofi, juridisk metode og etikk og
praksisperiode.
5. AVDELING:

Valgfri del av studiet (enkeltemner/
spesialfag eller utenlandsopphold) og en
masteroppgave hvor du selv velger tema.
JOBBMULIGHETER

Knapt noe annet studium gir så varierte
yrkesmuligheter som jusstudiet. Jurister
jobber blant annet som advokater, dommere
og innenfor politi- og påtalemyndigheten.
Mange jurister jobber med offentlig
forvaltning i stat, kommune og fylkeskommune. En del jurister arbeider i utdanningssektoren som lærer, forsker eller rådgiver.
I privat sektor er det mange jurister som
arbeider innen bank, forsikring, industri,
skipsfart eller varehandel.

SAMFUNNSPLANLEGGING OG
KULTURFORSTÅELSE

SAMFUNNSPLANLEGGING OG
KULTURFORSTÅELSE

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i samfunns-

kompetanse eller realkompetanse.
Følgende minstekrav gjelder for søkere på
bakgrunn av realkompetanse:
Norsk tilsvarende 2. år på videregående
skole og engelsk tilsvarende 1. år på
videregående skole
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir en tverrfaglig innføring i
samfunnsvitenskap med fokus på planlegging, kultur og næringsutvikling. Studiet er
bygd opp med teori fra samfunnsgeografi,
sosiologi, statsvitenskap og sosialantropo
logi. Gjennom blant annet feltkurs og
praksissemester får studentene erfaring
med konkret plan- og prosjektarbeid. Ved
å koble ulike teorier med praksis, tilegner
studentene seg helhetlige perspektiver på
lokale og globale utviklingsprosesser.
1. OG 2. SEMESTER:

Ex.phil, ex.fac, plan, kultur og næring,
samfunnsgeografi, kulturforståelse og lokale
prosesser, plan- og nettverksstyring.
3. OG 4. SEMESTER:

Samfunnsvitenskapelig metode, regional
analyse med feltkurs, sosiologiske analysemåter, kommunikativ planlegging og
bærekraftige samfunn.
5. SEMESTER:

Praksissemester eller 30 sp valgfrie
emner som også kan kombineres med et
utvekslingsopphold i utlandet.
6. SEMESTER:

Geografiske informasjonssystem og
bacheloroppgave der du selv velger tema.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for plan- og utviklingsrelaterte jobber innen offentlig og privat
sektor. Dette kan være offentlig planlegging
og administrasjon, arbeid i organisasjoner, i
næringsliv og prosjekt- og utviklingsarbeid i
Norge eller andre steder i verden.

Studiet er tverrfaglig og praksisretta.
Samfunnsplanlegging forutsetter evne
til tverrfaglig analyse, kommunikasjon
og samarbeid. Studiet er bygd opp med
utgangspunkt i relevante bidrag fra
sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi
og sosialantropologi. Studentene blir gjort
fortrolige med teori og forskningsmetoder
som går på tvers av faggrensene, men kan
også fordype seg teoretisk og metodisk på
ett av s tudiets disiplinområder. Studiet
er rettet mot prosesser i spenningsfeltet
mellom dagligliv, næringsliv og offentlig
politikk. Ved å koble ulike teorier og felter
tilegner studentene seg helhetlige perspektiver på lokale og globale utviklingsprosesser.
Studiet består av masteroppgave på
60 sp, obligatoriske emner på 40 sp og
valgfrie emner på 20 sp. De valgfrie e mnene
gir mulighet for s pesialisering og faglig
bredde. I de obligatoriske e mnene inngår et
fagretningsemne hvor du kan velge mellom
fire ulike r etninger: kultur, samhandling
og sosiale p
 rosesser, samfunns- og kultur
geografi, planlegging og demokrati og
regional næringsutvikling.
1. SEMESTER:

Kvalitative forskningsmetoder, vitenskapsteori for plan- og kulturstudier,
prosjektskisse til masteroppgaven.
2. SEMESTER:

Kvantitative forskningsmetoder, fagretningsemne, feltarbeid og datainnsamling
3. SEMESTER:

4. SEMESTER:

Masteroppgave

Oppgavedesign og kvalitativ metode
Moderne organisasjonsteori

JOBBMULIGHETER

2. SEMESTER, obligatoriske emner:

Studiet kvalifiserer for forskningsbaserte
plan- og utredningsoppgaver, og jobber
innen offentlig og privat sektor. Dette
kan være offentlig planlegging og admini
strasjon, arbeid i organisasjoner, i næringsliv og prosjekt- og utviklingsarbeid i Norge
eller andre steder i verden.

Kvantitative forskningsmetoder, nyere
lederskapsteori og ett valgemne
Valgemne og masteroppgave
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for lederjobber, rådgivning
og konsulentvirksomhet, personalarbeid,
informasjon/kommunikasjonstjenester,
utredning, undervisning og formidling.
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BESKRIVELSE AV STUDIET

20 sp. valgfrie emner, analysenotat til
masteroppgaven

3. OG 4. SEMESTER:
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planlegging og kulturforståelse eller
bachelor med min. 80 sp samfunnsvitenskapelige emner. Metode og samfunnsvitenskapelig teori skal inngå. Min. 30 sp
må være på 2000-nivå. Det kreves min.
C i gjennomsnittskarakter i fordypningsemnene
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

Bli kjent med UiT på

uit.no

SOSIALANTROPOLOGI

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Sosialantropologi er et sammenlignende
studium av sosialt og kulturelt liv. Sentralt
i studiet er sosialantropologisk feltarbeid
og deltakende observasjon, hvor forståelser
av mennesker og samfunn utvikles i nær
kontakt med de som studeres. Antropologer
studerer oftest sosialt liv nedenfra og innenfra, der folks selvforståelse, samhandling
og forståelse av verden undersøkes. Møter
med verdens små og store forskjeller, ulike
kulturer og det fremmede blir dermed kilder
til nye forståelser av oss selv og vårt eget
samfunn. Studiet består av ex.phil og ex.fac,
90 sp sosialantropologiske emner og 70 sp i
valgfrie støtteemner.
1. SEMESTER:

Ex.fac. og innføring i sosialantropologi
2. SEMESTER:

Ex.phil., og to sosialantropologiemner
3. SEMESTER:

Tre valgemner, hvorav to i sosialantropologi
4. OG 5. SEMESTER:

Valgemner og / eller utveksling
6. SEMESTER:

Sosialantropologiemner med minifeltarbeid og avsluttende oppgave.
Du kan kombinere sosialantropologi med
følgende fag:
• Historie
• Arkeologi
• Religion
• Filosofi
• Samfunnsplanlegging
• Språk
• Sosiologi
• Pedagogikk
• Psykologi
• Statsvitenskap
Studiet kvalifiserer for opptak til master i
sosialantropologi.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i ulike
organisasjoner, institusjoner og konsulent
virksomheter. Sosialantropologer jobber
innen ledelse og organisasjonsutvikling,
i interesse- og bistandsorganisasjoner
nasjonalt og internasjonalt, i offentlig
forvaltning, journalistikk, flyktningetjeneste,
miljøvern, museer, næringsliv og innen
utdanningssektoren.

STUDIETILBUDET 2017 /
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SOSIALANTROPOLOGI

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i sosial

antropologi med min. 80 sp. (UiT) fordypning i sosialantropologi. Det kreves min.
C i gjennomsnittskarakter i fordypningsemnene
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Sosialantropologiske forskningsmetoder er
fleksible og kan anvendes på alle sider ved
sosialt liv.
Det tilbys fordypning i forskningsmetoder, analysemåter og teoriutvikling gjennom
utvikling og gjennomføring av et selvdefinert masterprosjekt. I dette prosjektet lærer
du å formulere og diskutere vitenskapelige
problemstillinger, samt å formidle analyser
og resultater på en faglig måte. Feltarbeid
gir deg mulighet til å studere mennesker
i ulike sosiale sammenhenger, miljøer og
kulturer. Gjennom veiledning og diskusjon
får du hjelp til å utvikle analyse og formidling i nær kontakt med et fagmiljø med god
erfaring i gjennomføring av antropologiske
forskningsprosjekter.
1. SEMESTER:

SOSIOLOGI

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse.
Følgende minstekrav gjelder for søkere
på bakgrunn av realkompetanse:
Norsk tilsvarende 2.år på videregående
skole og engelsk tilsvarende 1. år på
videregående skole
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Sosiologi er studiet av sosialt liv. Sosiologer
lærer seg å finne sosiale årsaker til at mennesker gjør som de gjør, og til at samfunnet
er som det er. Dermed gir faget mulighet
til å studere mange tema. Noen eksempler
er innvandring og integrasjon, idrett og
helse, byutvikling og identitet, arbeidsliv og
organisasjon, globalt demokrati og media,
moderne samlivsformer og singelliv.
1. SEMESTER:

Ex.phil, ex.fac, kultur, fritid og frivillig
arbeid
2. SEMESTER:

Individ og samfunn, valgfritt sosiologiemne
3. SEMESTER:

Teoretiske perspektiver og prosjektutforming

Samfunnsvitenskapelig metode, sosio
logiens klassikere, valgfritt sosiologiemne.

Praktisk metodekurs med feltarbeid og ett
valgemne

60 sp valgfrie emner som også kan kombineres med et utvekslingsopphold.

2. SEMESTER:

3. OG 4. SEMESTER:

Masteroppgave

Valgemner:
Det tilbys ulike valgemner ved UiT, men
du har også mulighet til å ta emner ved et
universitet i utlandet, for eksempel i tilknytning til feltarbeidet ditt.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i ulike
organisasjoner, institusjoner og konsulentvirksomheter. Sosialantropologer jobber
innen ledelse og organisasjonsutvikling, i
interesse- og bistandsorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt, i offentlig forvaltning,
journalistikk, flyktningetjeneste, miljøvern,
museer, næringsliv og innen utdanningssektoren.
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4. OG 5. SEMESTER:

6. SEMESTER:

Sosiologiske analysemåter, bacheloroppgave der du selv velger tema.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i offentlig
og privat virksomhet, som for eksempel
forvaltning i kommune, fylkeskommune
og departement. Studiet egner seg også for
organisasjonsarbeid, konsulentvirksomhet,
administrasjon, informasjon og journalistikk.

SOSIOLOGI

STATSVITENSKAP

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med min. 80 sp

kompetanse eller realkompetanse. .
Følgende minstekrav gjelder for søkere på
bakgrunn av realkompetanse:
norsk tilsvarende 2.år på videregående
skole og engelsk tilsvarende 1. år på
videregående skole
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

sosiologi eller tilsvarende der min. 30 sp er
på 2000 nivå. Det kreves min. C i gjennomsnittskarakter i fordypningsemnene
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Sosiologi er vitenskapen om menneskelig
samliv, slik det arter seg på det globale plan,
det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter
av varierende størrelse, helt ned til små
grupper og individer. Hovedvekten ligger
på studiet av sosiale og mellommenneskelige forhold i vår egen tid i industrialiserte
land, men sosiologer viser også stor interesse for utviklings- og utkantproblemer.
Studiet består av 40 sp obligatoriske
emner og 20 sp valgfrie emner. I tillegg
kommer masteroppgaven på 60 sp. Valg
emnene gir studentene mulighet til å velge
et fagområde som de ønsker å fordype eller
spesialisere seg i, blant annet med henblikk
på masteroppgaven.
1. SEMESTER:

Sosiologisk teori, kvalitative forsknings
metoder
2. SEMESTER:

Kvantitative forskningsmetoder, valgfritt
sosiologiemne, masteroppgave
3. SEMESTER:

Valgfritt sosiologiemne, masteroppgave
4. SEMESTER:

Masteroppgave
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i det private
næringsliv, organisasjoner, det s ivile samfunn og offentlig sektor. Du kan jobbe med
analyser av organisasjoner, planleggings- og
utredningsoppgaver, formidlingsoppgaver
eller undervisning.

BESKRIVELSE AV STUDIET

Statsvitenskap er studiet av politikk i alle
dens former og på alle nivå: internasjonalt,
nasjonalt, regionalt og kommunalt. Dette
åpner for stor spennvidde, med politisk
samhandling, makt, demokrati og organisasjon som sentrale tema.
Studiet kvalifiserer for opptak til master
i statsvitenskap eller i organisasjon og
ledelse.
1. OG 2. SEMESTER:

•
•
•
•
•
•

Examen philosophicum
Examen facultatum
Politisk analyse
Historiske og aktuelle perspektiver
Offentlig politikk og administrasjon
Sammenlignende europeisk politikk

3. SEMESTER:

• Organisasjonsteori
• Global politikk
• Samfunnsvitenskapelig metode
4., 5. OG 6. SEMESTER:

• 30 sp statsvitenskaplige valgemner på
2000-nivå, som velges blant emner som
demokrati, lokalpolitikk, EU, FN, global
politisk økonomi, internasjonal sikkerhet, organisasjonsteori, amerikansk eller
russisk politikk
• 60 sp valgfrie emner
Det kan legges inn et utvekslingsopphold
på ett eller to semester ved et utenlandsk
universitet.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
offentlig og privat virksomhet. I det
offentlige jobber statsvitere i kommuner,
departement, i utenrikstjenesten og i andre
offentlige etater. I privat sektor jobber
statsvitere bl.a. i media, med rådgiving og
i større bedrifter, i frivillige organisasjoner
både nasjonalt og internasjonalt.

Bli kjent med UiT på

uit.no

STATSVITENSKAP

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor med fordyping

på min. 90 sp i statsvitenskap eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der min. 30 sp er på 2000- nivå eller
tilsvarende. Det kreves min. C i gjennomsnittskarakter i fordypningsdelen
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Statsvitenskap er studiet av politikk i alle
dens former og på alle nivå: internasjonalt,
nasjonalt, regionalt og kommunalt. Dette
åpner for stor spennvidde, med politisk
samhandling, makt, demokrati og organisasjon som sentrale tema.
Studiet består av en opplæringsdel på
40 sp obligatoriske emner, 30 sp valgfrie
emner, og en masteroppgave på 50 sp.
Gjennom masteroppgaven får studentene mulighet til å spesialisere seg ytterligere
i en av statsvitenskapens subdisipliner, som
internasjonal politikk, offentlig politikk,
komparativ politikk eller politisk teori,
samt fordype seg i et nærmere avgrenset
forskningsområde. Studiet vil gi studentene
innsikt i statsvitenskapelig m
 etode og
vitenskapsteori og søke å skape en forståelse for de forskjellige metoders styrker og
svakheter innenfor ulike subdisipliner og
forskningsprosjekter.
1. SEMESTER:

• Kvalitative forskningsmetoder, moderne
politisk analyse og valgemne
2. SEMESTER:

• Kvalitative forskningsmetoder, vitenskapsteori, prosjektseminar og valgemne
3. SEMESTER:

• Valgemne og masteroppgave
4. SEMESTER:

• Masteroppgave
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
offentlig og privat virksomhet, nasjonale og
internasjonale organisasjoner, undervisning,
formidling og informasjonsarbeid innen
media, forvaltning og næringsliv.

URFOLKSSTUDIER / 
Indigenous Studies

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS:

Applicants must document at least three
years of study at university level, equivalent to a Bachelor degree. The master’s
programme in Indigenous studies is
primarily directed at students with basic
training in the social sciences, humanities,
education as well as the social practice
of law. A special interest in indigenous issues is a precondition. All applicants must
enclose a letter of motivation
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The Master’s programme is an international graduate programme in comparative
indigenous studies. It is based on research
conducted at UiT regarding the Sami and
other indigenous peoples within the social
sciences, humanities and law. The thematic
focus of the master’s programme is the
emergence of the international indigenous
movement, the historical experiences and
contemporary context that indigenous
people experience across the globe.
All courses are mandatory. Courses
are designed to give a broad base from
which the individual student may choose a
relevant topic for the Master’s thesis.
JOB OPPORTUNITIES

With a Master’s degree in Indigenous
Studies, students are qualified for work
within teaching and education, promotion
and implementation of indigenous issues
internationally, civil society organisations,
government and public sector, project
management, and for further research and
studies in indigenous issues.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations.
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ØKONOMISKE OG
ADMINISTRATIVE FAG

VISUELLE KULTURSTUDIER / 
Visual Cultural Studies

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

degree in social science or a related field
in the humanities, letter of motivation and
proficiency in English
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

LEDELSE INNOVASJON OG MARKED Bachelor & master
REGNSKAP OG REVISJON Bachelor
SAMFUNNSØKONOMI Bachelor

PROGRAMME DESCRIPTION:

SAMFUNNSØKONOMI / ECONOMICS Master

The Master´s programme in Visual
Cultural Studies (VCS) aims at the creation
of knowledge about people’s life-worlds and
cosmologies based on the use of qualitative social science research methods and
documentary film.
Film is an essential tool in the teaching,
the research process and the dissemination
of knowledge. The exam films produced at
VCS are well known for their quality. Every
year several films are selected for inter
national documentary film festivals.
The students at the Master’s programme
follow compulsory courses, and conduct
an individual research project, consisting
of fieldwork, writing a Master thesis and
making an ethnographic film. VCS places
cameras, editing facilities as well as technical and filmic support for the film making at
the students’ disposal.

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Master/ Siviløkonom

LEDELSE, INNOVASJON OG
MARKED
BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir innføring i arbeid med ledelses-,
organisasjons- og personalspørsmål
i arbeidslivet. Her kombineres både
samfunnsvitenskap, markedsføring, jus,
innovasjon og økonomi.
Studiet kvalifiserer for opptak til master i
ledelse, innovasjon og marked.

1. OG 2. STUDIEÅR:

Obligatoriske emner:
• Kreativitet og innovasjon
• Grunnleggende regnskap og analyse
• Organisasjonsteori og ledelse
• Examen philosophicum
• Anvendt metode
• Markedsføring
• Bedriftsøkonomisk analyse og etikk
• English for Business and Marketing
• Arbeids- og organisasjonspsykologi
• Entrepreneurship
• Foretaksstrategi
• Markedsføring i sosiale medier
3. STUDIEÅR:

Studentene velger profilering ved UiT
eller drar på utenlandsopphold. Gjennom
profileringen får studentene utvidet kunnskap innen et eller flere fagfelt, for eksempel
markedsføring, ledelse, innovasjon eller
prosjektledelse.

JOB OPORTUNITIES

The VCS degree can open doors to a variety
of national and international positions
in social research, television and film
production, administration, communi
cation, museums, youth and education
programmes, etc.
Studying in such an international environment develops competences in crosscultural communication as well as valuable
assets to a number of career options.

JOBBMULIGHETER

Studiet gir en yrkesrettet utdanning
med kunnskap og analytiske ferdigheter
som gjør deg i stand til å arbeide med
administrasjon, markedsføring, utvikling
og strategi i offentlige, private og frivillige
organisasjoner.

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations.
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LEDELSE, INNOVASJON OG
MARKED
MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor eller tilsvaren-

de utdanning med min 80 sp i økonomiskadministrative fag.
I de 80 sp skal det inngå min.:
15 sp økonomisk-administrative fag
50 sp administrasjonsfag og
10 sp samfunnsvitenskapelig metode og
statistikk.
Det kreves at gjennomsnittskarakter på
bachelorstudiet må være en ren C (3,0)
eller bedre
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet passer for deg som har interesse av å
lede mennesker og som ønsker å være med
på å utvikle organisasjoner. Studiet skal
gi en dypere innsikt i teorier og metoder
innen mer avgrensede fagområder enn i
bachelorstudiet. Det skal også gi grunnlag
for selvstendig vitenskapelig arbeid.
I andre semester skal studentene velge
hovedemnegruppe (major) som består av
70 sp inkludert masteroppgaven, og en
mindre emnegruppe (minor) som består av
20 sp. Disse velges innenfor emnegruppene
markedsføring, ledelse og innovasjon.
Studentene skriver masteroppgave innenfor
tema i hovedemnegruppen.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber blant annet
innen markedsføring, innovasjonsledelse,
personalledelse og forskning. Studiet gir
en yrkesrettet utdanning med kunnskap
og analytiske ferdigheter som passer til
arbeid med administrasjon, markedsføring,
utvikling og strategi i offentlige, private og
frivillige organisasjoner.

REGNSKAP OG REVISJON

BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Harstad
NB: Endringer i nasjonal rammeplan for
revisorutdanning er varslet, som kan
medføre skjerping i utdannings- og praksiskrav for å oppnå tittel som revisor slik
at den treårige utdanningen ikke vil være
tilstrekkelig. Informasjon oppdateres på
uit.no.

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet følger kravene i den nasjonale
rammeplan for treårig revisorutdanning
gjeldende per oktober 2016. Studentene
sikres dermed det teoretiske grunnlaget
som er nødvendig for å utføre de oppgaver
som er tillagt en revisor. Fullført studium
gir, etter en periode med relevant praksis
og bestått praksisprøve, rett til å benytte
tittelen registrert revisor.
1. OG 2. STUDIEÅR:

Obligatoriske emner:
• Matematikk for økonomer
• Bedriftsøkonomisk analyse og etikk
• Grunnleggende regnskap og analyse
• Driftsregnskap og budsjettering
• Mikroøkonomi
• Makroøkonomi
• Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
• Organisasjonsteori og ledelse
• Investering og finansiering
• Makroøkonomisk analyse og økonomisk
politikk
• Rettslære
• Finansregnskap med analyse med foretaksstrategi
3. STUDIEÅR:

• Revisjon
• Videregående finansregnskap, verdsetting,
offentlig regnskap og regnskapsteori
• Årsregnskap og god regnskapsskikk
• Skatte- og avgiftsrett
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for stillinger innenfor
regnskaps- og økonomifunksjoner, både
innen privat og offentlig sektor.
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BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet handler om hvordan ressursene i
samfunnet blir brukt og hvordan de bør
brukes. Det inngår tema som økonomisk
vekst, produksjon og sysselsetting, inntekts
fordeling og prisdannelse, forbruk og
sparing, energispørsmål og miljøproblemer,
økonomisk politikk og internasjonal handel. Viktige spørsmål i studiet er hvordan
bedrifter, enkeltpersoner og det offentlige
tilpasser seg når rammebetingelsene i
samfunnet blir endret.
Som samfunnsøkonom er det ikke nok å
forstå et problem; du må også vise hvordan
politikere eller andre beslutningstakere
kan komme ut av problemet. Studiet gir
derfor kunnskap om hvordan økonomiske
avveininger blir utført, noe som er viktig
kompetanse både i offentlig og privat
sektor. Studiet kvalifiserer for opptak til
Master in Economics (samfunnsøkonomi).
1. OG 2. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematikk for økonomer
Økonomi og politikk
Grunnleggende regnskap og analyse
Mikroøkonomi
Examen philosophicum
Makroøkonomisk analyse og økonomisk
politikk
Strategisk adferd
Makroøkonomi
Offentlig økonomi
Samfunnsvitenskapelig metode og
statistikk
Næringsøkonomi og konkurransestrategi
Ressursøkonomi

3. STUDIEÅR:

Studentene velger profilering i samfunns
økonomi, valgfrie emner eller drar på
utenlandsopphold.

SAMFUNNSØKONOMI /

Economics

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Students
have to hold a bachelor degree 180 ECTS
in economics or an equivalent degree.
Students applying for admission must
have a grade point a
 verage of minimum C
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The program consists of advanced courses
in microeconomics, courses in the use
of linear algebra and static optimization
and macroeconomics which includes the
analysis of open economies and economic
growth. The program also offers a course
in Econometrics – advanced quantitative
methods for economics and a specialization
course in Resource Economics and Applied
Microeconomics. These courses are compulsory. In the fall-semester of the 2nd year
the students will take the course Advanced
Topics in Economics, which is oriented
towards selfstudy and writing a term paper.
In addition, there are courses in advanced
finance and in applied price analysis. The
thesis constitutes 30 ECTS, and will be
carried out in the course of one semester.
The program has a nominal length of study
of four semesters in which the first semester
is in the autumn.
JOB OPPORTUNITIES

Master in Economics qualifies for positions
in public administration, research, NGOs
and larger private corporations. Economists
work in many fields, for example business
administration, financial planning, analysis
of economic development and the effect of
economic decisions. There are also career
opportunities in media and education.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, s yllabus
material and examinations.

JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen offentlig
forvaltning og det private næringsliv. De tre
arbeidsplassene med flest samfunnsøkonomer
her til lands er Finansdepartementet, Statistisk
Sentralbyrå og Norges Bank.

Bli kjent med UiT på

ØKONOMI OG
ADMINISTRASJON
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta, Harstad, Narvik eller
Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir grunnleggende kunnskaper
i bedriftsøkonomi, markeds- og administrasjonsfag. De to første studieårene
er obligatoriske. Tredje studieår velger
studentene en profilering på 60 sp. eller drar
på utenlandsopphold.
Studiet kvalifiserer for opptak til master
i økonomi og administrasjon, og følger
nasjonal standard for økonomisk- administrativ utdanning satt av Nasjonalt fagråd for
økonomisk- administrative fag.
1. OG 2. STUDIEÅR:

Obligatoriske emner:
• Matematikk for økonomer
• Bedriftsøkonomisk analyse og etikk
• Grunnleggende regnskap og analyse
• Examen philosophicum
• Mikroøkonomi
• Markedsføring
• Driftsregnskap og budsjettering
• Organisasjonsteori og ledelse
• Investering og finansiering
• Makroøkonomisk analyse og økonomisk
politikk
• Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
• Foretaksstrategi
3. STUDIEÅR:

Studentene velger profilering ved UiT
eller drar på utenlandsopphold. Gjennom
profileringen får studentene utvidet kunnskap innen emner som for eksempel markedsføring, ledelse, logistikk, innovasjon,
informasjonsteknologi, økonomistyring,
regnskap, prosjektledelse, eller samfunnsøkonomi.
Gjennom profilering i regnskap kan
studentene tilfredsstille utdanningskravet
til autorisasjon som regnskapsfører. Hvilke
profileringer som tilbys varierer mellom de
ulike utdanningsstedene.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i administrasjon og ledelse, regnskap og økonomi, og
innen områder som internasjonal markedsføring og handel.

uit.no

ØKONOMI OG A
 DMINISTRASJON/
Siviløkonom
MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor eller tilsvarende
med min. 120 sp økonomi og administrasjonsfag fordelt på obligatoriske emner
90 sp og videreføringsemner 30 sp. I de
obligatoriske emnene skal det inngå min.:
• 30 sp i bedriftsøkonomisk analyse
• 25 sp i administrasjonsfag
• 15 sp i samfunnsøkonomi
• 20 sp i metodefag
Videreføringsemnene skal være fordypning eller utviding av de obligatoriske
emnene. Det kreves at gjennomsnittskarakter på bachelorstudiet må være en ren
C (3,0) eller bedre.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta, Harstad eller Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Masterstudiet i økonomi og administrasjon
leder frem til tittelen Siviløkonom. Studiet
gir en dypere innsikt i teorier og metoder
innen mer avgrensede fagområder enn i
bachelorstudiet. Studiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.
Studieplanen er bygget rundt rammer lagt
av Nasjonalt fagråd for økonomisk- administrative fag.
Fra andre semester er studiet bygget opp
av en hovedemnegruppe (major) som består
av 70 sp inkludert masteroppgaven, og en
mindre emnegruppe (minor) som består
av 20 sp. Det tilbys emnegrupper innenfor
tema som markedsføring, finans, økonomisk analyse, regnskap, logistikk, ledelse og
innovasjon. Hvilke emnegrupper som tilbys
varierer mellom de ulike utdanningsstedene.
Studentene skriver masteroppgave
innenfor tema i hovedemnegruppen.
JOBBMULIGHETER

Siviløkonomstudiet gir en helhetlig utdanning på høyt nivå, og passer for deg som
har interesse for å lede mennesker og som
ønsker å være med på å utvikle bedrifter.
Studiet kvalifiserer for ulike stillinger i
privat og offentlig næring og organisasjoner
avhengig av valg av major og minor. Dette
innbefatter stillinger med fagområde innen
økonomisk analyse, logistikk, ledelse og
markedsføring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.
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REISELIVSFAG, IDRETT OG
FRILUFTSLIV
ARKTISK FRILUFTSLIV Bachelor
ARKTISK OPPLEVELSESTURISME / ARCTIC ADVENTURE TOURISM Bachelor
IDRETT Bachelor
IDRETTSVITENSKAP Master
REISELIVSSTUDIER / TOURISM STUDIES Master

ARKTISK FRILUFTSLIV

ARKTISK OPPLEVELSESTURISME /

Arctic Adventure Tourism

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta/Svalbard
NB: Ved studiestart må søkeren legge
frem gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet legger stor vekt på at du som
student skal tilegne deg kunnskap og ferdighet i rollen som veileder og naturguide
gjennom friluftlivsutøvelse i de arktiske
områdene.
Undervisningen gjennomføres som en
kombinasjon av teoretiske og praktiske
aktiviteter i ulike arktiske naturmiljø.
Studentaktive læringsformer og aktiv
deltakelse vektlegges i undervisningen. Som
student skal du tilegne deg kompetanse for
å kunne ta ansvar som veileder, planlegge
og gjennomføre dagsturer og overnattingsturer for ulike målgrupper. Tilrettelegging
for trygt og sikkert friluftsliv er sentralt, og
studentene skal forstå hvordan dette kan
formidles.
Undervisningen for 1. og 3. studieår er
lagt til UiT i Alta, mens undervisningen
for 2. studieår er lagt til UiT på Svalbard.
All undervisning 2.studieåret på Svalbard
foregår på engelsk.
Studiet stiller krav til at du som student
er i god fysisk form og kan gjennomføre
turer over flere dager sommer og vinter.
JOBBMULIGHETER

Studiet gir kompetanse til å formidle og
arbeide med friluftsliv og naturguiding
innen skoleverket, frivillige organisasjoner
og reiselivet. Studiet kan også benyttes
innenfor rehabilitering/forebyggende
helsearbeid, undervisning og jobber i
det private marked.

BACHELOR: 3-years, 180 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: General

admission or approved equivalent
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Alta

PROGRAMME DESCRIPTION

The program in Arctic Adventure Tourism is
aimed at people who are interested in pursuing
a career in a diverse and exciting industry. For
those who like working with other people, who
have a «can-do» attitude; who welcome challenges, love designing and producing outdoor
experiences and look for the opportunity to
travel, Arctic adventure tourism is the right
education.
The program will provide candidates with
theoretical knowledge and practical skills that
help developing and strengthening the tourism
industry on all levels. The value basis of the
program is the respect and concern for nature
and culture.
1ST AND 2ND SEMESTER:

• Examen Facultatum 10 ECTS
• Introduction to Adventure Tourism 
10 ECTS
• Experience, Marketing and Sales 20 ECTS
• Arctic Tourism Management 20 ECTS
3RD AND 4TH SEMESTER:

•
•
•
•
•
•

Communication Skills 10 ECTS
Business Economics 10 ECTS
Indigenous Representations 10 ECTS
Social Media and Communication 10 ECTS
Wild Experience Production 10 ECTS
Events Management 10 ECTS

5TH AND 6TH SEMESTER:

• Arctic Tourism Praxis 30 ECTS
• Examen Philosophicum 10 ECTS
• Research Design and Bachelor Thesis 
20 ECTS

IDRETT

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta eller Tromsø
NB: Ved studiestart må søkeren legge
frem gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Bachelor i idrett er et studie for deg som er
interessert i idrett og fysisk aktivitet. Dette
studiet skal gi grunnleggende kompetanse
knyttet til å forstå kropps- og bevegelseskulturer og de bevegelsesmuligheter som gis i ulike
idrettsaktiviteter. Idrett er en viktig del av
både lokal, nasjonal og internasjonal kultur,
og studiet gir innblikk i hva idrett betyr for
samfunnet og den enkelte.
Som student vil du tilegne deg
grunnleggende, tverrfaglig forståelse for
idrett og praktisk og teoretisk kompetanse
innen et bredt spekter av ulike idretter.
Videre i studieløpet velger du som student
en profilering innenfor idrettsfaget og
fordyper deg i en idrettsfaglig problemstilling. Sentralt gjennom hele studiet er det å
utvikle kompetanse til å formidle idrettsfag
i ulike sammenhenger, som trener, veileder,
idrettspedagog og innen folkehelse.
Studiet kvalifiserer for opptak til master
innenfor fagområdet.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber som trener,
leder, veileder innen idrett, eller i helsestudio og innen andre yrkesfelt der det
arbeides med fysisk aktivitet og mennesker,
i offentlig eller privat sektor. Kombinerer
du studiet med praktisk pedagogisk utdanning, kan du jobbe som lærer i grunnskolen
eller undervise i idrettsfag i den videregående skole.

IDRETTSVITENSKAP

MASTER: 2-årig, 120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor eller cand.

mag.-grad med min 90 sp idrett, friluftsliv
eller kroppsøving. Det kreves min.
gjennomsnittkarakteren C i fordypningsemnene
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir en dypere forståelse av idrett
som samfunnsfenomen; idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket.
Studiet gir en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett. Idrettsvitenskap
blir her brukt som overordnet begrep for
ulike former for fysisk aktivitet slik at
både idrett, friluftsliv og kroppsøving er
inkludert.
Studiet gir kompetanse i vitenskapelig
teori , samt innsikt i metodiske arbeidsteknikker innen faget. I masteroppgaven
gjennomføres et praktisk forskningsarbeid
der studentene får mulighet til å fordype
seg innenfor flere ulike områder innen
idrettsvitenskapen.
JOBBMULIGHETER

Ved siden av jobbmuligheter i skolen,
idrettsorganisasjoner og i det private
arbeidsmarkedet, har særlig etterspørselen
etter personell innen helseforebyggende
arbeid økt. Næringslivet ser et økende
behov for aktivitetstilbud for sine ansatte
for å bedre arbeidsmiljøet, vedlikeholde
arbeidskapasitet og tilby et aktivitets- og
fritidstilbud som del av arbeidsmiljøet

JOB OPPORTUNITIES

The study will give the candidates an opportunity to work with all varities from small
businesses to multinational companies.
Candidates will get the practical skills,
knowledge and attitude required to work in
teams in a leader role, with the potential to
advance to a management position. They will
also get the knowledge to establish their own
small business ventures.
The candidate will have an opportunity to seek
a career in:
• The hospitality industry
• Activity and adventure companies
• Careers where host – guest interaction is
central
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is English.
This will apply to teaching, syllabus material
and examinations questions.
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INGENIØR,
SIVILINGENIØR

REISELIVSSTUDIER / 
Tourism Studies

MASTER: 2-year, 120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

degree in tourism, social science or humanities, which includes at least 80 credits that are considered to be relevant for
this study. All applicants must document
a minimum grade of C from the undergraduate degree
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Alta

FORKURS FOR INGENIØRER OG SIVILINGENIØRER
3-SEMESTERORDNING FOR INGENIØRER
REALFAGSKURS
Y-VEI FOR INGENIØRER

PROGRAMME DESCRIPTION

ANVENDT FYSIKK OG MATEMATIKK Master/Sivilingeniør

The programme emphasizes responsibility
and sustainability in nature and heritage
tourism. Throughout the programme,
complex aspects of tourism are addressed.
Tourism is integrated in, and draws from,
resources such as nature, people and
communities. This demands a capacity
to analyse tourism in ways that take a
variety of factors into consideration. It
also requires insight into how production,
marketing and consumption processes
intersect. The programme also focuses on
power relations and equality in tourism,
including questions pertaining to gender,
race, and indigenous identities. During the
two-year programme, successful candidates
will have gained knowledge in tourism and
travelling, based on social-scientific and
humanities-oriented approaches

AUTOMASJON Bachelor/Ingeniør
BYGG Bachelor/Ingeniør
DATATEKNIKK Bachelor/Ingeniør
DATA/IT / COMPUTER SCIENCE Master/Sivilingeniør
DRONETEKNOLOGI Bachelor/Ingeniør
ELKRAFTTEKNIKK Bachelor/Ingeniør
ELEKTROTEKNIKK / ELECTRICAL ENGINEERING Master/Sivilingeniør
ENERGI, KLIMA OG MILJØ Master/Sivilingeniør
INDUSTRIELL ELEKTRONIKK Bachelor/Ingeniør
INDUSTRIELL TEKNOLOGI / INDUSTRIAL ENGINEERING
Master/Sivilingeniør
INFORMATIKK Master/Sivilingeniør

1ST AND 2ND SEMESTER:

•
•
•
•
•
•

Philosophy of Social Science 10 ECTS
Nature Tourism 10 ECTS
Heritage Tourism 10 ECTS
Methods 10 ECTS
Travel & Tourism Marketing 10 ECTS
Event Tourism 10 ECTS

INGENIØRDESIGN / ENGINEERING DESIGN Master/Sivilingeniør
INTEGRERT BYGNINGSTEKNOLOGI Master/Sivilingeniør
MASKIN Bachelor/Ingeniør

FORKURS FOR INGENIØRER OG
SIVILINGENIØRER
FORKURS: 1-årig, 0 studiepoeng
OPPTAKSKRAV: Se uit.no
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta, Narvik, Tromsø

Bodø* eller Mo i Rana*

BESKRIVELSE AV STUDIET

Dette er et 1-årig forkurs for studenter som
ønsker opptak til landets ingeniør- og
sivilingeniørutdanninger, men som
mangler generell studiekompetanse, samt
spesiell studiekompetanse i matematikk og
fysikk.
Forkurset passer for de som har
yrkesfaglig studieretning fra videregående
skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig
teoretisk bakgrunn fra videregående skole,
for eksempel voksne med lang arbeids
erfaring.
Søkere med generell studiekompetanse
oppfordres til å søke Realfagskurs.
Følgende emner inngår i fullt FORKURS:
• Matematikk med et omfang på 40% av et
helt år
• Fysikk med et omfang på 25% av et helt år
• Kommunikasjon og norsk med et omfang
på 25% av et helt år
• Teknologi og samfunn med et omfang på
10% av et helt år
* Tilbudet i Bodø og Mo i Rana lyses ut
med forbehold om finansiering og tilstrekkelig antall søkere.
JOBBMULIGHETER

For informasjon om jobbmuligheter, se
under de aktuelle ingeniørutdanningene.

NAUTIKK Bachelor/Ingeniør

3RD AND 4TH SEMESTER:

PROSESSTEKNOLOGI Bachelor/Ingeniør

• Advances in Tourism Theories 10 ECTS
• Master’s Thesis 50 ECTS

ROMFYSIKK Master/Sivilingeniør

JOB OPPORTUNITIES

SATELLITTEKNOLOGI Bachelor/Ingeniør

The master programme is designed to
prepare students for career entry into commercial, public, or non-profit organizations
that provide visitor services at the local,
national, or international level.

SATELLITTEKNOLOGI / SATELLITE ENGINEERING
Master/Sivilingeniør
SIKKERHET OG MILJØ Bachelor/Ingeniør

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching,
syllabusmaterial and examinations.
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3-SEMESTERORDNING FOR
INGENIØRER
3-SEMESTERORDNING: 0 studiepoeng
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT

Studiekodene er:

• Ingeniør i bygg
3-semesterordning – 186 4510
• Ingeniør i datateknikk
3-semesterordning – 186 4511
• Ingeniør i elkraftteknikk
3-semesterordning – 186 4512
• Ingeniør i industriell elektronikk
3-semesterordning – 186 4513
• Ingeniør i maskin
3-semesterordning – 186 4515
• Ingeniør i prosessteknologi
3-semesterordning – 186 4516
• Ingeniør i satellitteknologi
3-semesterordning – 186 4514
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Narvik

BESKRIVELSE AV STUDIET

3-semesterordningen er en opptaksvei
til ingeniørutdanningene for studenter
som har generell studiekompetanse men
mangler fordypning i Matematikk R1 + R2
og/eller Fysikk 1.
Ordningen innebærer at studenten tar
3-semesterordningen og samtidig følger
undervisningen på ingeniørutdanningen.
1. studieår starter med intensiv undervisning to–tre uker før ordinær studiestart.
Deretter følger studenten i 1. studieår et
tilrettelagt opplegg i matematikk og delvis
også i fysikk, samtidig som det følges de
andre fagene i hht. timeplanen for de
ordinære studentene.
I tillegg vil det 1.studieår være to
helgesamlinger pr. semester. Eksamen i
matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret 1. studieår. Fra og med 2. studieår er
3-semesterstudentene à jour med øvrige
studenter i alle fag.

REALFAGSKURS

REALFAGSKURS: 0 studiepoeng
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta, Narvik, Bodø* eller
Mo i Rana*

BESKRIVELSE AV STUDIET

Realfagskurs er en opptaksvei til ingeniørog sivilingeniørutdanninger for studenter
som har generell studiekompetanse, men
mangler fordypning i Matematikk og/eller
Fysikk.
Realfagskurset i Alta, Narvik, Bodø og
Mo i Rana er et 1-årig tilbud som følger
timeplanen til Forkurs for ingeniør- og
sivilingeniørutdanning kun i matematikk
og fysikk på til sammen 22 uketimer.
Sammen med generell studiekompetanse gir Realfagskurset grunnlag for å søke
opptak til studier med krav om realfagsfordypning tilsvarende Matematikk R1+R2 og
Fysikk 1.
* Tilbudet i Bodø og Mo i Rana lyses ut
med forbehold om finansiering og tilstrekkelig antall søkere.

REALFAGSKURS

REALFAGSKURS: 0 studiepoeng,
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 1. desember
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Realfagskurs er en opptaksvei til ingeniørog sivilingeniørutdanninger for studenter
som har generell studiekompetanse, men
mangler fordypning i Matematikk og/eller
Fysikk.
Realfagskurset i Tromsø er et heltidsstudium over et halvt år, og gis i vårsemesteret. Fagene som inngår er matematikk og
fysikk.
Sammen med generell studiekompetanse gir Realfagskurset grunnlag for å søke
opptak til studier med krav om realfagsfordypning tilsvarende Matematikk R1+R2 og
Fysikk 1.
JOBBMULIGHETER

For informasjon om jobbmuligheter, se
under de aktuelle ingeniørutdanningene.

JOBBMULIGHETER

Y-VEI FOR INGENIØRER

BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bestått yrkesfaglig

utdanningsprogram, fagbrev/svennebrev
og min. 12 måneder relevant praksis.
Søker må være kvalifisert på søknadstidspunktet
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø eller Narvik

BESKRIVELSE AV STUDIET

Y-vei for ingeniører er et studieopplegg
som tilbyr treårig bachelor i ingeniørfag
til studenter med eksamen fra yrkesfaglig
studieretning på videregående skole og
relevant fagbrev. Det betyr at du ikke
trenger eget forkurs før du begynner på
ingeniørstudiet, og kan gjennomføre hele
utdanningen på tre år som fulltidsstudent.
Det tilbys Y-vei til følgende ingeniør
utdanninger:
• Bygg
• Datateknikk
• Elkraftteknikk
• Industriell elektronikk
• Maskin
• Prosessteknologi
• Satellitteknologi
Y-veistudenter får fritak for inntil 30 sp av
de ordinære studieløpene. Fritaket som gis
på grunn av relevant yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og praksis erstattes
med matematikk, fysikk og norsk i første
studieår:
• Matematikk og fysikk for Y-vei,
tilsvarende 20 sp
• Teknisk språkføring (norsk og engelsk)
for Y-vei, tilsvarende 10 sp

For informasjon om jobbmuligheter, se
under de aktuelle ingeniørutdanningene.

Dette gjør studentene skikket til å følge
undervisningen ved ingeniørutdanningen
på bachelornivå.

JOBBMULIGHETER

For informasjon om jobbmuligheter, se
under de aktuelle ingeniørutdanningene.

ANVENDT FYSIKK OG
MATEMATIKK
Sivilingeniør

 UTOMASJON
A
Ingeniør
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
Realfagskurs
Se side 47 og 48
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
Se side 47
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet passer for deg som liker fysikk og
matematikk, og som ønsker å arbeide med
avansert teknologi og anvendelser.
Teknologien rundt oss og i industrien er
i en rivende utvikling. Sensorer er essensi
elle innen medisin, oljeutvinning og
miljøovervåkning. Observasjon av jorda
for miljøovervåkning og kartlegging krever
kjennskap til radarer, o
 ptiske instrumenter
og digital signal- og bildebehandling. Generelt i samfunnet er det en eksplosjon av
datamengder fra s atellitter, nettsider, bilder,
tale, epost, gener osv. som må analyseres og
modelleres ved hjelp av moderne mate
matiske og statistiske metoder. På grunn av
datamengdenes størrelse og detaljerikdom
krever modelleringen stor innsikt i mate
matikk, statistikk og fysikk samt kompetanse til å implementere og kjøre modellene
på store datamaskiner.
1.-4. SEMESTER:

BESKRIVELSE AV STUDIET

Automasjon handler om å utvikle systemer for datainnsamling og datalogging,
overvåking, og styring av fysiske prosesser
og systemer. Sentrale fagfelt er sensorikk
og måleteknikk, mikrokontrollere og
elektro-nikk, datakommunikasjon og
data-programmering, samt reguleringsteknikk. Aktuelle prosesser og utstyr kan være
industriell produksjon og prosessanlegg,
Droner, bygg, fiskeriforedling- og
produksjon.
Du får innsikt i:
• Industriell automasjon som overvåking og
styring av produksjon, roboter, etc.
• Datasystemer og utvikling av applikasjoner og integrerte (embedded) systemer
• Matematisk modellering av fysiske system
• Anvendelse og styring av droner
• Prosessteknikk og prosessautomasjon

Grunnleggende emner i fysikk, matematikk,
statistikk og informatikk.

Studiet kvalifiserer til opptak på ulike
mastergrader.

Examen philosophicum. Anbefalte emner
i valgt spesialisering. Valg- og retningsemner. Mulighet for utvekslingsopphold.
Prosjekt- og masteroppgave.
Spesialiseringstilbud:
• Anvendt matematikk
• Jordobservasjon
• Sensorteknologi
• Maskinlæring og statistikk

• Matematikk 1 for ingeniører
• Ingeniørfaglig innføringsemne
• Innføring i programmering og datamaskinens virkemåte
• Matematikk 2 for ingeniører
• Programmering med mikrokontroller
• Ellære og måleteknikk

5.–10. SEMESTER:

JOBBMULIGHETER

Du kan jobbe innen forskning og utvikling,
industri og produksjon, forvaltning og
rådgivning. Du kan jobbe i gründerbedrifter, oljeselskaper eller industri, på sykehus,
forskningsinstitutt, i forsikringsselskap eller
i bank. En høyteknologisk utdanning gjør
deg attraktiv på arbeidsmarkedet både i
Norge og internasjonalt.

1. STUDIEÅR:

2. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•
•

Matematikk 3 for ingeniører
Fysikk/kjemi for ingeniører
Elektronikk
Styringsteknikk
Datakommunikasjon
Automatiserte systemer

3. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•

Applikasjonsutvikling
Prosessteknikk
Reguleringsteknikk
Valgemne
Bacheloroppgave

JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for et bredt spekter
av jobber i ulike landbaserte firmaer og
industri, men også innen offshorenæringen.
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BYGG
Ingeniør
Heltid eller nettstøttet
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
3-semesterordning for ingeniører
eller
Y-vei for ingeniører:
Se side 47, 48 og 49
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta, Narvik eller
Mo i Rana

BESKRIVELSE AV STUDIET

Vil du være med å bygge samfunnet rundt
oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du
å skape noe nytt? Velger du et studium som
byggingeniør får du være med å bygge landet.
I et værutsatt land som Norge må
vi ha gode bygninger og veier, vi må ha
tuneller og bruer, vann, avløp og all den
infrastruktur som trenges for at samfunnet
skal fungere.
Som byggingeniør blir du i stand til å
løse generelle arbeidsoppgaver innen bygg
og anleggsektoren. Det kan være innen
konstruksjons-, produksjons- og husbygg
ingsteknikk, samt innen prosjektstyring
og arbeidsledelse. Du får også kompetanse
innen fagområder som arealplanlegging,
kart og oppmåling, vannforsyning, avløp og
veg, samt samferdselsplanlegging.
Nettstøttet studium
Ved nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning
kan man følge undervisningen kontinuerlig
fra hvor som helst. Det må påregnes to til
tre obligatoriske ukessamlinger i Narvik
per semester for å utføre labøvinger. Alle
forelesninger streames og er tilgjengelig
i opptak. Øvinger og innleveringer skjer
elektronisk. Avsluttende eksamener
avholdes i Narvik.
Studieretninger:
• Konstruksjon og husbygging
• Anlegg og produksjon
• Samfunnsteknikk
• Bergverks- og mineralteknologi
• Bygg og infrastruktur
JOBBMULIGHETER

Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i
byggeleder- og ingeniørfirmaer.
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DATATEKNIKK
Ingeniør
Heltid eller nettstøttet

DATA/IT /

Computer Science
Sivilingeniør

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir deg en meget solid bakgrunn
som dataingeniør, og du tilbys samtidig
fordypninger innenfor tidsaktuelle
fagområder som internett og distribuerte
systemer, spilldesign og datamaskingrafikk,
og digital helseteknologi. Studiet inneholder programmering i alle former, som
3D-grafikk, 3D-modellering, animasjoner
og mye mer. Studiet kvalifiserer for opptak
til master innenfor data / IT.
Ettersom datateknologi griper inn i
alle deler av samfunnet, er det behov for
dataingeniører både på produksjons- og
forbrukersiden.
Mange av våre tidligere studenter
jobber i dag i programutviklingsselskaper
som Teleplan, DIPS, Telenor, Funn, Sintef,
Kongsberg-gruppen, Google og Microsoft.
Du kan velge mellom fordypninger
innen internetteknologi, spillutvikling eller
digital helseteknologi. I sistnevnte har vi et
spesielt fokus rettet mot mobile sensorbaserte løsninger og sikkerhet til helserelaterte
systemer.
Nettstøttet studium
Ved nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning
kan man følge undervisningen kontinuerlig
fra hvor som helst. Alle forelesninger streames og er tilgjengelig i opptak. Øvinger og
innleveringer skjer elektronisk. Avsluttende
eksamener avholdes i Narvik, men man kan
også ta eksamener ved andre studiesteder.
Alta 1. studieår
Første studieår tilbys også i Alta, mens 2. og 3.
år tas ved UiT i Narvik.
JOBBMULIGHETER

Som dataingeniør kan du jobbe som systemutvikler, programvareutvikler og/eller
spillutvikler, med drift av datanettverkene
og utstyr, innen konsulentvirksomhet og
rådgiving, eller med support og salg.

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: An under-

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
3-semesterordning for ingeniører
eller
Y-vei for ingeniører:
Se side 47, 48 og 49
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Narvik, Bodø eller
1. studieår i Alta

DRONETEKNOLOGI
Ingeniør

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
Realfagskurs
Se side 47 og 48
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

graduate Bachelor Engineering programme in computer science or equivalent,
with a minimum of 30 credits mathematics/statistics topics
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Narvik

PROGRAMME DESCRIPTION

This is a study for those interested in graphics, computer games and simulations. You
realize that our daily lives soon will interact
with a virtual reality, and you want to participate in developing this future.
With this study you will have the prerequisites to learn how to develop advanced
computer games, virtual reality and create
realistic simulations.
As a student you will benefit from the
close bonds Narvik has to national and
international research partners and our
professional VR/visualization lab.
Throughout the studies you will build
a strong and competitive fundament as a
technical programmer and developer of
advanced software and learning systems.
This training can serve as a basis for:
• Game and simulator development
• Geometric modeling and special effects
• Virtual reality, computer graphics and
animation
• Object-oriented programming, meta- and
GPU programming
• The development of large software systems, and massive multipurpose systems
• Machine learning, artificial intelligence
and intelligent agents
With this knowledge, you will be attractive
to companies developing advanced computer games, animations/movies, learning
systems, visualization, virtual reality and
simulators. Former students have generally
found employment in the most technologically advanced companies.
JOB OPPORTUNITIES

•
•
•
•

Software development in general
Virtual reality and simulators
Graphical visualization systems
Development of domain specific software
solutions, e.g: oil and gas, CAD/CAM
• Computer games industry
• Machine learning and development of
artificial intelligence systems
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations.

Bli kjent med UiT på

BESKRIVELSE AV STUDIET

Vil du være med på å bidra i en ny og
voksende bransje? Ønsker du en kompetanse som svært få har, men som samtidig
er sterkt etterspurt? Studerer du droneteknologi har du muligheten til å gjøre akkurat
det!
Bruk av sivile droner har økt betraktelig
de siste årene. Droner brukes i dag blant
annet i foto- og filmoppdrag, søk og redning, kartleggings- og prosjekteringsarbeid
og ikke minst innen forskning, f.eks innen
miljøovervåkning. Du vil blant annet lære:
• Styringssystemer, reguleringsteknikk,
programmering med mikrokontrollere,
instrumentering og sensorteknologi.
• Lover og regler for bruk av sivile droner,
risikovurderinger, navigasjon og meteorologi.
• å fly droner manuelt og ved hjelp av bakkestasjon og autopilot.
Studiet kvalifiserer til opptak på ulike
masterstudier.
1. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•

Matematikk 1 & 2 for ingeniører
Ingeniørfaglig innføringsemne
Fysikk/kjemi for ingeniører
Programmering med mikrokontroller
Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy

2. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•

Matematikk 3 for ingeniører
El-lære & Elektronikk
RPAS-operasjoner og flyteori I og II
Automatiserte systemer
Reguleringsteknikk

3. STUDIEÅR:

• Drift, vedlikehold og økonomi
• Valgemner
• Bacheloroppgave
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen bruk av
droner, f.eks innen forskning og utvikling,
media, kartlegging og prosjektering.

uit.no

ELKRAFTTEKNIKK
Ingeniør
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
3-semesterordning for ingeniører
eller
Y-vei for ingeniører:
Se side 47, 48 og 49
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Narvik eller
1. studieår i Alta

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet følger opp erkjennelsen av at fossile
energikilder skal erstattes med fornybare. I
tillegg til vannkraften vil vind- og solenergi
omdannet til elektrisitet bli fremtiden. Noe
av elektrisiteten skal inn i store elektriske
overførings- og distribusjons nettsystemer.
Utviklingen går likevel i retning av at mye av
kraftproduksjon vil skje der kraften brukes.
Studiet legger derfor stor vekt på
drift og vedlikehold av nettsystemene og
vannkraftverkene. Dessuten prosjektering
og drift av vind- og solkraftanlegg, der
de tradisjonelle forbrukerne også blir
kraftprodusenter. Herunder kommer lokale
nett (microgrid) med smarthusteknologi
som kan kjøres uavhengig av tilkopling til
distribusjonsnettet.
Det legges også stor vekt på markedsmekanismer som påvirker produksjon,
overføring, fordeling og bruk av kraften til
fellesskapets beste, det gjelder både på engros
og sluttbrukernivå.
Studiet baseres i stor grad på et felles
europeisk lov- og regelverk med EUs fornybardirektivet og elektrisitetsdirektivet som
underliggende. Derav EUs 20-20-20 mål.
Mye av undervisningen i 2. og 3.
studieår er casebasert og tar utgangspunkt
i erfaringer fra kraftbransjen slik at
studentene skal kjenne seg igjen og være en
ressurs for utviklingen når de kommer ut
som ingeniører.
Alta 1. studieår
Første studieår tilbys også i Alta, mens 2. og 3.
år tas ved UiT i Narvik.
JOBBMULIGHETER

Som ingeniør i elkraftteknikk kan du
jobbe med planlegging og drift av alle typer
elforsyningsanlegg, planlegging og drift av
elektriske anlegg i industri på land og sjø,
samt offentlige og private bygninger, eller
med utvikling, planlegging og oppfølging av
produksjon og salg av elektrisk utstyr.

ELEKTROTEKNIKK /
Electrical Engineering
Sivilingeniør

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS:

An undergraduate Bachelor Engineering
programme with a minimum of 30 credits
mathematics/statistics topics and basic
knowledge in power electronics and electrical machines
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Narvik

PROGRAMME DESCRIPTION

To an ever-increasing degree, the term
«high tech» stems from innovation within
the electrical engineering field, where you
have the opportunity to learn to master a
broad spectrum of knowledge.
You will work on practical, industryrelated projects, which will give you further
possibilities for advancing your expertise
in that field. The diploma thesis is usually
carried out in collaboration with businesses.
This provides you with unique possibilities
for coming into contact with a possible
future employer.
Central subjects in the Study programme include:
• Control Engineering
• Digital signal processing
• Instrumentation and measurement
• Electrical machines and power electronics
• Electrical motor drives
• Power system stability and operation
• Renewable energy sources
This involves understanding of electrical
motors, transformers, power systems and
renewable energy sources.
We offer one of Norway’s most
modern laboratories for signal processing
in electromechanical systems. The course
has an international profile, and there are
possibilities of performing parts of the
study abroad, especially in relation to the
Master thesis.
JOB OPPORTUNITIES

You can work in development, design,
research and project management
within electronics, automation, telecommunication, environmental surveillance,
data technology, power supply and
instrumentation.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This includes lectures, textbooks
and examinations.
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ENERGI, KLIMA OG MILJØ
Sivilingeniør
MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
Se side 47
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir kompetanse som setter deg i
stand til å delta i utvikling og anvendelse
av teknologi, metoder og prinsipper for
energigenerering, forståelse av klimadynamikk, miljøovervåkning og forvaltning.
Studiet tar utgangspunkt i de muligheter og utfordringer som er knyttet til
energiutvinning fra fossile og fornybare
energikilder, og hvordan man mest effektivt
kan overvåke et sårbart miljø i lite tilgjengelige områder.
1.-5. SEMESTER:

Grunnleggende emner i fysikk, matematikk,
informatikk, statistikk, geologi og kjemi.
Examen philosophicum og valgemne.
6.-10. SEMESTER:

Emnet Global climate change, emner i
valgt spesialisering, valgemner, mulighet
for utvekslingsopphold og prosjekt- og
masteroppgave.
Spesialiseringstilbud:
• Fusjonsenergi
• Fornybar energi
• Klimadynamikk
• Miljøovervåkning fra satellitt
• Fossil energi og karbonlagring
• Marine geofarer
• Havbunnsmiljø
JOBBMULIGHETER

Du kan jobbe i ulike bransjer innen olje- og
gassindustrien, med fornybar energi og
miljøovervåkning, hos energiselskaper
og kraftleverandører. Du kan også jobbe
innen offentlig sektor med utredning og
forvaltning og arbeid innen forskning og
undervisning på universitet og forskningsinstitutt.
Studiet gir også kunnskap og ferdigheter
som vil bli etterspurt i forbindelse med
generering av energi.

INDUSTRIELL ELEKTRONIKK
Ingeniør
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
3-semesterordning for ingeniører
eller
Y-vei for ingeniører:
Se side 47, 48 og 49
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Narvik eller
1. studieår i Alta

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir grunnlag for å kunne konstruere, drifte, programmere og vedlikeholde
elektronikk for industrielle formål. Eksempler på dette er konstruksjon og utvikling
av elektriske kretser, programmering av
datamaskiner og elektronikk, instrumentering og regulering av styresystemer og mye
mer.
Studiet inneholder tema innenfor
analog og digital elektronikk, hvor en lærer
å tegne kretsskjemaer og lage kretskort.
Programmering er en sentral del i studiet,
og du lærer blant annet å lage dataprogrammer for utvikling av elektroniske kretser
og forskjellige typer styringer. Du lærer
også metoder for sending og mottaking av
informasjon via ulike typer medier, både
trådløst og gjennom ledninger.
Alta 1. studieår
Det er mulig å ta 1. studieår i Alta, mens 2. og
3. studieår tas i Narvik.
JOBBMULIGHETER

Med utdanning i industriell elektronikk kan
man jobbe innen mange ulike felt. F.eks.
innen olje- og gassindustri som National
Oilwell og Statoil, innen industri og produksjon som ABB, Crawford, Nammo, Statnett/
Statkraft, Kongsberg-gruppen og alle deres
underavdelinger som Maritime, Defence
Systems, Protech Systems og Oil & Gas Technologies, innen utvikling som CERN, ARM,
FFI og Rada, innen telekommunikasjon
som Nkom og Telenor, innen transport som
Jernbaneverket, Avinor og TTS, som ingeniør
ved ulike sykehus og i konsulentselskaper.

INDUSTRIELL TEKNOLOGI /
Industrial Engineering
Sivilingeniør

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS:

An undergraduate Bachelor Engineering
programme in mechanical, electrical power or electronics, with a minimum of 30
credits mathematics/statistics topics
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Narvik

PROGRAMME DESCRIPTION

Industrial Engineering is about to see
«The big picture» when one is dealing with
complex processes and systems. The field
focuses on analyzing the many bits that
must work together so that an organization
is able to function in the most efficient and
profitable way.
You will get insights about several
methodologies and techniques that you
may apply to enhance the organization’s
performance. This makes you particularly
well suited to a leadership position.
The study also emphasizes the application of advanced information technology.
We have one of the most advanced virtual
manufacturing laboratories in Norway. The
lab provides both hardware and software
facilities for modeling and simulating, i.e.,
production processes, complicated logistics
systems, as well as whole supply chains, in a
fully 3D virtual working environment.
Industrial Engineering teaches
subjects such as computer-aided design
and manufacturing, industrial robotics,
optimization, data management, computer
integrated and virtual manufacturing, Lean
Six Sigma, production logistics, and supply
chain management.
It adds up to a high degree of project
based teaching, which is becoming
increasingly important in an era where the
focus on ability of innovative teamwork
increases. Through the study, students
are also strongly encouraged to improve
their communication and dissemination
capabilities.
JOB OPPORTUNITIES

With a M.Sc. degree in Industrial
Engineering, you will have excellent job
opportunities as the study equips you with
a comprehensive knowledge set in dealing
with technical and managerial challenges in
manufacturing industries; i.e. automation,
oil and gas, mechanical and electrical,
logistics and shipping.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations.
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Bli kjent med UiT på

INFORMATIKK
Sivilingeniør
MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
Se side 47
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Datateknologien raser avgårde, og som
informatiker er du aktivt med å påvirke
samfunnsutviklingen. Vi kan knapt huske
tiden før Facebook og Google, og mobiltelefonen klarer vi oss ikke uten.
Studiet er veldig praktisk, kreativt og
forskningsnært, med mye programmering.
Du lærer hvordan datamaskiner virker og
kommuniserer med hverandre, samt å designe, programmere og teste dataprogram.
Siste semesteret skriver du masteroppgave
– et selvstendig forskningsarbeid utført
under veiledning gjerne i samarbeid med
en bedrift. Du kan studere i utlandet i 5. og/
eller 6. semester. I løpet av studiet må du ha
6 uker relevant arbeidspraksis.
Obligatoriske emner/valgfag:
• Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte
• Datastrukturer og algoritmer
• Objektorientert programmering
• Datamaskinarkitektur og organisering
• Concurrent and Data-Intensive Programming
• Operating systems fundamentals
• Database systems
• Computer Communication and Security
• Software Engineering
• Distributed Systems Fundamentals
• Parallel Programming
• Advanced Distributed Systems
• Advanced Database Systems
• Spesialisering og masteroppgave
• Matematikk og statistikk, 30 sp
• Examen Philosophicum
• 70 sp valgfag
JOBBMULIGHETER

Med dette studiet får du en solid bakgrunn
for jobber i IT-bransjen, i firma som f.eks.
Kongsberg-gruppen, Facebook, Google,
Microsoft, BEKK, Computas, Sintef, Norsk
Helsenett og DIPS. Du kan jobbe i mange
bransjer som IT-, mobil-, helse- og oljebransjen, som systemutvikler, ingeniør, programmerer, forsker, IT- konsulent, rådgiver eller
leder. Du kan jobbe med spill- og appsutvikling, web, miljø- overvåking, helseteknologi,
datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer,
mobiltelefoni og nettverksløsninger.

uit.no

INGENIØRDESIGN /
Engineering Design
Sivilingeniør

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: An under-

graduate Bachelor Engineering degree in
mechanics, structural or equivalent, with
a minimum of 30 credits mathematics/
statistics topics
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Narvik

PROGRAMME DESCRIPTION

INTEGRERT
BYGNINGSTEKNOLOGI
Sivilingeniør

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor Ingeniør innen

bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og VVS/energiteknikk
med min. 30 sp matematikk/statistikk
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Narvik

BESKRIVELSE AV STUDIET

During the course of study, you will be
able to participate in projects where you
can design, measure up, model, simulate,
redesign and make prototypes.

Studiet gir kunnskap om samspillet mellom
byggetekniske og installasjonstekniske
fagområder, samt forvaltning drift og
vedlikehold av bygninger. Studiet gir god
innsikt i prosjektarbeid innenfor byggeteknikk, VVS og energiteknikk, brannteknikk,
innemiljø og enøk. Emnesammensetningen
er slik at studentene får en passende
mengde grunnlagsemner og spesialemner.
For å kunne forstå en byggeprosess,
være i stand til å analysere og løse problemstillinger, samt lede og koordinere
ulike prosjekter, er det nødvendig med god
kompetanse om de fagområder, grensesnitt
og mekanismer som har betydning for
dette. Studiet gir en helhetsforståelse for
byggeprosess, rehabilitering, renovering
og ombyggingsprosjekter, samt drift og
vedlikehold. Det fokuseres på tekniske
løsninger for å oppnå godt inneklima og
lavt energibruk. For å sikre at studenten gis
nødvendig kunnskap til å finne riktige og
optimaliserte løsninger, er studiet bygget
opp av en rekke fagspesifikke emner.
Samlet gir disse den kompetanse som er
nødvendig.
Er du i jobb kan du ta mastergraden på
deltid over fire år. Det vil da bli utarbeidet
en individuell studieplan for deg.

JOB OPPORTUNITIES

JOBBMULIGHETER

Product forming is one of the most
important competition factors for producers of all kinds of products. You will be a
very attractive commodity in an exciting
employment market.
In order to have products that function
optimally, advanced calculation and design
are required. This is what the design
engineer strives to do. Through this course,
you will gain an understanding about how
shaping and aesthetic design can work
together with strict demands for tolerance
and functionality in a product. The most
important factors in engineering design are
thus calculation skills and applied science,
which can be used to solve problems
related to design, geometry and material
techniques.
The course is divided into four main
sections:
• Production design and design process
• Strength calculation
• Material technology
• Technical-scientific calculations.

You can work for anyone who is dependent
upon continual development of their
products, such as, for example, manufacturers, constructors or consultancy firms
within car production, space technology,
the oil branch, boat and mobile lightweight
constructions, house and building detailing,
technical equipment or consumer goods. In
addition, you can work in teaching, research
and development, or you can be a candidate
for management positions within the public
and private sectors. Based upon former
experience, design engineers are extremely
sought after and easily find themselves
interesting jobs.

• Prosjektering og prosjektledelse hos rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører
innenfor byggeteknikk, VVS, energiteknikk og innemiljø
• Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg
• Forskning og utvikling

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations.
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MASKIN
Ingeniør
Heltid eller nettstøttet

NAUTIKK
Ingeniør

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
3-semesterordning for ingeniører
eller
Y-vei for ingeniører. Se side 47, 48 og 49
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Narvik, Mo i Rana eller
1. studieår i Alta

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir deg kunnskap til å designe konstruere, beregne, og produsere produkter som
samfunnet har behov for, og hvordan man
skal utforme, vedlikeholde og optimalisere
maskiner og utstyr som kreves for å produsere
produktene. Du kan velge fordypninger innen
konstruksjon, produksjon eller teknologiledelse.
1. STUDIEÅR:

• Matematikk 1
• Ingeniørfaglig arbeidsmetode + Teknisk
tegning/DAK
• Beregningsorientert programmering og
statistikk
• Fysikk/kjemi
• Matematikk 2
• Mekanikk 1 og fluidmekanikk
2. STUDIEÅR:

• Bearbeiding inkl. måleteknikk og
materiallære
• Energiteknikk
• Mekanikk 2
• Konstruksjonselementer, standarder og
kvalitetsstyring
• Hydrauliske maskinsystemer og
oljehydraulikk
• Elektroteknikk og automasjonsteknikk
3. STUDIEÅR:

• Entreprenørskap, økonomi og organisasjon
• Bacheloroppgave
• Valgemner: se uit.no
Nettstøttet studium
Ved nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning
kan man følge undervisningen kontinuerlig
fra hvor som helst via internett. Det er to til
tre obligatoriske ukessamlinger i Narvik per
semester for å utføre labøvinger. Alle forelesninger streames og er tilgjengelig i opptak.
Øvinger og innleveringer skjer elektronisk.
Avsluttende eksamener avholdes i Narvik.
Alta 1. studieår
Første studieår tilbys også i Alta, mens 2. og 3.
år tas ved UiT i Narvik.
JOBBMULIGHETER

Olje- og gassvirksomheten, verksted- og
prosessindustrien, ingeniør- og konsulentselskaper, produsenter og leverandører av
utstyr, rederier, kontrollmyndigheter.
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BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører. Se side 47
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Ingeniørstudiet i nautikk kvalifiserer for
jobber innenfor maritim sektor, både til
sjøs og på land. Studiet gir en maritim
ingeniørkompetanse som setter deg i stand
til å forstå de maritime mulighetene og
skipet som operativt, teknisk system.
Studiet gir i tillegg teoretisk grunnlag
for å utløse høyeste sertifikat som dekksoffiser. Som dekksoffiser på skip, f. eks.
kaptein, vil du ha ansvar for trygg og sikker
navigering og samtidig sikkerheten til
passasjerer, mannskap, skip og last.
1. STUDIEÅR:

• Matematikk 1 for ingeniører
• Nautikk intro
• Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse
og arbeidsmetoder
• Matematikk 2 for ingeniører
• Anvendt mekanikk
• Nautikk 1
2. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•
•

Matematikk 3 for ingeniører
Fysikk og kjemi for ingeniører
Nautikk 2
Marine systemer og maskineri
Skipshydrostatikk og stabilitet
Nautikk 3

3. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•

Skipshydrodynamikk
Lastehåndtering
Operasjon og drift av skip
Maritim adm. og ledelse
Bacheloroppgave

JOBBMULIGHETER

Etter fullført studium og opparbeidet
fartstid, kan du jobbe som kaptein på et
hvilket som helst fartøy på alle hav.
Du vil i tillegg være meget godt
kvalifisert til en rekke tekniske og leder
stillinger innen den maritime næringen,
både nasjonalt og internasjonalt. Dette kan
være innenfor rederi, offshore industrien,
managementselskap, forsikring, skipsmegling,
klasseselskaper, havnemyndigheter,
offshore, konsulentselskaper, Sjøfarts
direktoratet, Kystverket, Sjøkartverket,
Losvesenet og ulike utstyrsprodusenter.

PROSESSTEKNOLOGI
Ingeniør
Heltid eller nettstøttet
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
3-semesterordning for ingeniører (kun i
Narvik)
eller
Realfagskurs (kun i Tromsø)
eller
Y-vei for ingeniører. Se side 47, 48 og 49
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Narvik, Tromsø eller
1. studieår i Alta

BESKRIVELSE AV STUDIET

Prosessteknologi er et ingeniørstudium
med tre studieretninger.
Studieretninger:
• Prosessteknologi, studiested Narvik
• Fornybar energi, studiested Narvik
• Gassteknologi, studiested Tromsø
Studiet består av generelle ingeniørfag og
fag fra maskin og elektro. Studiet inneholder prosesstekniske fag som kjemiteknikk,
termodynamikk, reguleringsteknikk,
oljeproduksjon, prosessering av naturgass,
varme- og kjøleteknikk, solcelleteknologi,
bioenergi, brenselceller og vakuumteknologi, avhengig av valgt studieretning. Du får
også innføring i programmering, teknisk
tegning, statistikk, prosjektstyring, innovasjon, miljø, økonomi og ledelse.
Studentene får kunnskaper om
videreforedling av råstoffer, prosessteknologi, design og drift av prosessindustrien
herunder prosessforståelse, prosesstyring,
instrumentering, økonomi og HMS.
Studiet er praktisk orientert og inneholder
laboratorieøvinger, designoppgaver og
bruk av dataverktøy. Studiet kvalifiserer for
opptak til ulike mastergrader.
Nettstøttet studium
Undervisningen kan følges kontinuerlig fra
hvor som helst via internett. Det må påregnes to obligatoriske ukesamlinger i Narvik
eller Tromsø per semester. Alle forelesninger
streames og er tilgjengelig i opptak.
Alta 1. studieår
Første studieår tilbys også i Alta, mens 2. og 3.
år tas ved UiT i Narvik.
JOBBMULIGHETER

ROMFYSIKK
Sivilingeniør
MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
Se side 47
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet passer for deg som vil utforske det
fysiske miljøet i vårt nære verdensrom.
Du vil lære om romvær, nordlys og
solas innvirkning på atmosfæren. Du kan
velge mellom å benytte data fra satellitter,
raketter, optiske kamera og avanserte
radarsystemer, gjøre eksperimentelle forsøk
i plasmalaboratoriet, e ller gjøre teoretiske
og numeriske studier av plasma.
Nordlysforskning har over 100 år lang
historie i Tromsø, og byen har en unik
kombinasjon av beliggenhet og infrastruktur for romforskning, der EISCAT-radarene
spiller en sentral rolle.
1. OG 2. SEMESTER:

Generell fysikk, innføring i programmering,
matematikk og statistikk.
3. OG 4. SEMESTER:

Mekanikk, elektromagnetisme, kvante
mekanikk, eksperimentell fysikk, signal
behandling og matematikk.
5. OG 6. SEMESTER:

Statistisk fysikk og termodynamikk,
plasmafysikk, kosmisk geofysikk, examen
philosophicum og valgemner.
7. OG 8. SEMESTER:

Satellitt- og raketteknikk, utforskning av det
nære verdensrom og valgemner. Mulighet
for utvekslingsopphold.
9. OG 10. SEMESTER:

Valgemner. Prosjekt- og masteroppgave.
JOBBMULIGHETER

Romfysikk i nordområdene er svært viktig
for miljøovervåkning, satellittnavigasjon og
klima. Kunnskapene kan benyttes i offentlig
sektor og private bedrifter, til forskning,
undervisning, strategi, forvaltning og
administrasjon. Måleteknikkene og analyse
verktøyene du lærer er svært anvendbare
i mange sammenhenger, for eksempel i
oljebransjen eller øvrig høyteknologisk
industri.

Som ingeniør i prosessteknikk kan du
jobbe i olje- og gassindustri, i produksjons
bedrifter, i næringsmiddelindustri eller
på smelteverk. Typiske bedrifter kan være
engineering, oljeselskaper og rådgivende
ingeniørfirmaer. Aktuelle fagmråder er
prosessdesign, varme- og kjøleteknikk,
vann- og avløp, VVS og fiskeoppdrett.

Bli kjent med UiT på
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SATELLITTEKNOLOGI
Ingeniør
Heltid eller nettstøttet
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
3-semesterordning for ingeniører
eller
Y-vei for ingeniører. Se side 47, 48 og 49
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Narvik eller
1. studieår i Alta

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet er unikt innen sitt felt i Norge og åpner
for en karriere innenfor et fagfelt der Norge har
en sterk posisjon. Her inngår jordobservasjon
som f.eks. overvåking av menneskelig trafikk
eller naturressurser, romforskning, meteorologi,
klimaovervåking, navigasjon, kommunikasjon
og kringkasting. Mulighetene er mange både
innenfor nasjonale forskningsvirksomheter og
bedrifter og internasjonalt for den som ønsker
seg utenlands.
Du lærer om instrumentering og design
av elektronikk for romformål, programmering, kommunikasjon, romfysikk, romteknologi inkludert banemekanikk, signal- og
bildebehandling med sterk fokus på satellitt
databehandling og fjernmåling. Det inngår
praktiske feltuker ved Andøya Space Center
og Skibotn observatoriet. Det er muligheter
for deltakelse i nasjonale og internasjonale
satellittprosjekter.
Nettstøttet studium
Undervisningen kan følges kontinuerlig fra hvor
som helst via internett. Det er to obligatoriske
ukessamlinger i Narvik per semester. Alle forelesninger streames og er tilgjengelig i opptak.
Øvinger og innleveringer skjer elektronisk.
Avsluttende eksamener avholdes i Narvik.
Alta 1. studieår
Første studieår tilbys også i Alta, mens 2. og 3.
år tas ved UiT i Narvik.
JOBBMULIGHETER

Eksempler på hvor man kan jobbe er Forsvarets
forskningsinstitutt, SINTEF, Norut, Norsk
Polar Institutt, Meteorologisk Institutt, Nansen
International Enviromental and Remote
Sensing Centre. Alle Kongsbergs divisjoner,
som Kongsberg Norspace, - Seatex, - Satellite
Services, - Space and Surveillance og Spacetec.
Telenor Satellite Broadcasting, EMC Satcom
Techno- logies, NAMMO og Andøya Space
Centre. Bedrifter og institusjoner i Nord-Norge
og på Svalbard er i stor grad bemannet av tidligere studenter fra dette studiet. Studiet åpner
også for jobber utenfor romteknologisegmentet
i teknologibaserte bedrifter der kompetanse
innenfor satellitt teknologi teller, f.eks. innen
elektronikk, kommunikasjon, programmering
eller signalbehandling.

SATELLITTEKNOLOGI /
Satellite Engineering
Sivilingeniør

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: An

undergraduate Bachelor Engineering
programme within electronics or space
technology with a minimum of 30 credits
mathematics/statistics topics
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Narvik

PROGRAMME DESCRIPTION

Satellites have become necessary tools for
the monitoring of the environment, meteorology, communication and navigation,
amongst other applications. For the design,
construction and application of satellites,
knowledge within several different technical
fields is required.
During the course of two exciting
and interesting years you will get the
opportunity to gain theoretical and
practical education within a field that has
no boundaries. This is through lecturing by
highly qualified staff and to a substantial
extent, problem-based learning.
We have connection with Andøya
Rocket launch centre (Norway) and the
European Space Agency ESA to provide
a high-quality education with relevance
to industry. The Satellite technology
course focuses on being research-based
and international. It must be mentioned
that former students have been very active
at international scientific conferences and
have received recognition for several large
space projects.
JOB OPPORTUNITIES

Successfully qualified candidates can
acquire jobs in a range of national and
international satellite-related businesses
and research institutions, which contribute
technical products and services within
satellite technology.
Companies such as Andøya Rocket
Launch Centre (ARS), Tromsø Satellite
station, Kongsberg Spacetec, Kongsberg
Defence & Aerospace, Nammo Raufoss
and Norspace are among the interesting
work places for our Masters candidates.
The Master degree can make the candidates
qualified to many PhD study programs at
universities in Norway and abroad.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations.
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NATURVITENSKAPELIGE- OG

 IKKERHET OG MILJØ
S
Ingeniør

TEKNOLOGISKE FAG

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1+R2
+ Fysikk 1
eller
1-årig forkurs for ingeniører
eller
Realfagskurs. Se side 47 og 48
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BIOLOGI, KLIMA OG MILJØ Bachelor
BIOLOGI / BIOLOGY Master
BIOTEKNOLOGI Bachelor
FYSIKK Bachelor
FYSIKK / PHYSICS Master
GEOLOGI Bachelor

BESKRIVELSE AV STUDIET

Økt fokus både nasjonalt og internasjonalt,
på sikkerhet, risiko og miljøutfordringer,
har skapt behov for personer med teknisk
kompetanse innenfor disse feltene. Ingeniørstudiet i Sikkerhet og miljø tar bl.a. for
seg sikkerhets- og miljømessige utfordringer knyttet til transportsektorene; sjø, luft,
vei og bane, og produksjonsvirksomhet til
havs og på land.
Studiet er tverrfaglig med en basis i
realfag og teknologi. Helhetstenkning og
systemforståelse vektlegges.

GEOLOGI / GEOLOGY Master

• Matematikk 1 for ingeniører
• Innføring i ingenigeniørfaglig yrkes
utøvelse og arbeidsmetoder
• Kjemi
• Matematikk 2 for ingeniører
• Fysikk for ingeniører
• Brannsikkerhet

MATEMATIKK / MATHEMATICS Master

INFORMATIKK Bachelor
INFORMATIKK / COMPUTER SCIENCE Master
KJEMI Bachelor
KJEMI / CHEMISTRY Master
LUFTFARTSFAG Bachelor
MARIN BIOTEKNOLOGI Master
MATEMATIKK OG STATISTIKK Bachelor

1. STUDIEÅR:

STATISTIKK / STATISTICS Master
TELEMEDISIN / TELEMEDICINE AND E-HEALTH Master (se side 71)

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir deg bred kunnskap om
mangfoldet av livsformer på jorda og
samspillet mellom disse. Biologistudiet
tar utgangspunkt i eksempler fra nordområdene, og formidling skjer gjennom
forskjellige faglige innfallsvinkler, som
celle- og molekylærbiologi, evolusjons
biologi, fysiologi og økologi. Studiet gir deg
erfaring i innsamling og undersøkelser av
organismer i naturen ved deltakelse på toktog feltarbeid, og du får også god trening i
laboratorieteknikker. Studiet kvalifiserer for
opptak til master i biologi.
1. OG 2. SEMESTER:

Grunnleggende emner i biologi, kjemi og
matematikk. Ex.phil og celle- og molekylærbiologi.

5. OG 6. SEMESTER:

Valgemner. Mulighet for studier på
Universitetssenteret på Svalbard eller
utvekslingsopphold i utlandet.
JOBBMULIGHETER

3. STUDIEÅR:

Studiet kvalifiserer for jobber innen
forskning og forvaltning - i offentlig og
privat sektor. Kombinerer du studiet med
praktisk-pedagogisk utdanning, kan du
jobbe som lærer. Du kan også jobbe som
forskningstekniker eller innen biologisk industri. Vi anbefaler påbygging med master,
da mange utlyste stillinger krever det.

Nordområdeteknologi
Drift, vedlikehold og økonomi
HMS risikoanalyse og styring
Valgfag
Bacheloroppgave

JOBBMULIGHETER

Med teknisk kompetanse med spesialisering
innenfor risikoanalyse, teknisk sikkerhet,
HMS, kvalitetssikring/kvalitetsledelse,
og teknologi knyttet til klima- og miljø
utfordringer, er du kvalifisert for ingeniørstillinger innenfor et bredt spekter av
virksomheter både i privat og offentlig
sektor, f.eks. innenfor teknisk sikkerhet,
HMS og kvalitetsledelse.
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kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
I tillegg kreves ett av følgende fag:
Matematikk R1+R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

Emner innen økologi og evolusjon,
biologisk mangfold, biologisk statistikk,
fysiologi og valgfritt emne.

• Matematikk 3 for ingeniører
• Miljø og sårbarhet i arktis for ingeniører
• Introduction to Engineering System
Failure
• Anvendt mekanikk
• Risikoanalyse for ingeniører
• Menneske, teknologi og organisasjon
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BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

3. OG 4. SEMESTER:

2. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•

BIOLOGI, KLIMA OG MILJØ

Bli kjent med UiT på

STUDIETILBUDET 2017 /

57

BIOLOGI / 
Biology

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor’s

degree 180 ECTS or equivalent qualification, with a major in biology of minimum
80 ECTS. An average grade of equivalent
to C or better in the Norwegian grading
system is required. The various disciplines
may additionally require specified courses
at the bachelor level for admission.
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th and
November 1th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The 2-year master’s programme includes 60
ECTS of courses and a 60 ECTS scientific
thesis. There is one compulsory course,
in study design and data analysis. Safety
training in the laboratory and on sea and
land expeditions is also compulsory. You
may start the thesis work in the second or
third semester depending on your own
preferences and the character of the project.
Several disciplines are offered which
reflect our university’s unique geographic
location next to ecosystems of the high
north. They provide opportunities to explore an array of fascinating questions within
modern biology and emphasize some of the
society’s challenges: the provision of food
and energy sources through responsible
management of natural resources and
biodiversity. Each discipline is connected
to ongoing and relevant research in the different fields. They will provide the relevant
theoretical background, training in state
of the art laboratories and field methods as
well as training of presentation and knowledge transfer proficiency. You can choose
from the following Master disciplines:
• Arctic Animal Physiology
• Freshwater Ecology
• Marine Ecology and Resource Biology
• Molecular Environmental Biology
• Northern Populations and Ecosystems
JOB OPPORTUNITIES

A Master’s Degree in Biology serves to
qualify candidates for a wide range of
employment in both private and public
enterprise. Examples of fields of employment include research, administration,
counselling and teaching.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions,
although the latter may be answered either
in English or a Scandinavian language.
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BIOTEKNOLOGI

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
I tillegg kreves ett av følgende fag:
Matematikk R1+R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir grunnleggende innsikt i det cellulære, molekylære og genetiske grunnlaget
for liv. Du får innblikk i mulighetene som
ligger i å utforske og anvende det funksjonelle mangfoldet i naturen. Dette gjøres ved
å finne og utforske molekyler fra marine
organismer med nye egenskaper som er
interessante innen medisin, forskning og
bioteknologisk industri.
Studiet fokuserer særlig på marine
livsformer og mulighetene som ligger i det
hittil lite utforskede biologiske mangfoldet.
Du får trening i moderne laboratorieteknikker innen organisk kjemi, cellebiologi,
mikrobiologi og molekylærbiologi. Du får
også trening i kritisk og analytisk tenkning
omkring eget og andres arbeid gjennom
oppgaveskriving og prosjektoppgaver.
Obligatoriske emner:
• Examen philosophicum
• Matematikk
• Kjemi
• Organisk kjemi
• Biokjemi
• Biologi: fortid, nåtid og framtid
• Celle- og molekylærbiologi
• Generell og marin bioteknologi
• Generell mikrobiologi
• Molekylær cellebiologi
• Introduksjon til bioinformatikk
• Metoder i molekylær bioteknologi
• Brukerkurs i statistikk
• Marin biodiversitet
• Bacheloroppgave
JOBBMULIGHETER

Kompetanse innen generell bioteknologi og
molekylær bioteknologi er ettertraktet lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer for jobber i et ekspanderende innovativt
bioteknologisk næringsliv, i etablerte
bedrifter innen marine næringer og innen
forskning og forvaltning. Marin bioprospektering er et nasjonalt satsningsområde.

FYSIKK / 

FYSIKK

Physics

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
I tillegg ett av følgende fag:
Matematikk R1+R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor’s

degree in physics or equivalent with an
average mark of C/B or better
APPLICATION: Local admission, sent to
UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th and
November 1st
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida. Overalt
møter du avansert teknisk utstyr som er
basert på kunnskap om fysikk. Fysikere
jobber også med undersøkelse og forståelse av naturfenomener. I studiet lærer
du grunnleggende fysikk, de nødvendige
matematiske verktøy og de vitenskapelige
metodene som tas i bruk i forskning på
naturen og utvikling av teknologi.

The Master’s programme in physics has
four different disciplines/fields of research
to choose from:
• Electrical engineering: Data analysis
methods, signal processing methods, and
sensor technology
• Energy and climate: Climate dynamics,
fusion plasma energy, and renewable
energy
• Space physics: Studies of the Aurora
Borealis, the upper polar atmosphere and
laboratory plasmas
• Earth observation: Remote sensing
techniques, environmental monitoring.
Satellite image analysis

Generell fysikk, innføring i programmering,
matematikk og statistikk.

Required and elective courses within your
discipline/field of research.

Mekanikk, elektromagnetisme, eksperimentell fysikk, kvantemekanikk og matematikk.
Examen philosophicum.

Master’s thesis (60 credits).
A wide range of research projects for an
experimental and/or theoretical based
thesis are available, possibly in cooperation
with an external institution or company.
The study programme is international
with students from around the world.

BESKRIVELSE AV STUDIET

1. OG 2. SEMESTER:

1ST AND 2ND SEMESTER:

3. OG 4. SEMESTER:

3RD AND 4TH SEMESTER:

5. OG 6. SEMESTER:

Statistisk fysikk og termodynamikk, samt
valgemner eller utvekslingsopphold.
Studiet kvalifiserer for opptak til master i
fysikk. Spesialisering i 5. og 6. semester vil
danne grunnlag for valg av studieretning på
masternivå.
JOBBMULIGHETER

Studiet gir brede kunnskaper i fysikk og
matematikk, og kvalifiserer for jobber
innen mange områder. Du lærer å analysere
data som kan brukes til å løse problemer for
eksempel innen oljeleting, jordobservasjon
eller romfysikk. Din fysiske og matematiske
forståelse kan du benytte til å løse klimaproblemer, forske med bruk av avansert
radar og raketter eller utvikle medisinsk
teknologisk utstyr.
Analytisk tenkning kan du også benytte
til strategi, forvaltning og administrasjon.
Kombinerer du studiet med praktiskpedagogisk utdanning kan du jobbe som
lærer.

JOB OPPORTUNITIES

GEOLOGI

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2 i tillegg ett av
følgende fag:
Matematikk R1+R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Geologi er studiet av jorda. Geologer
forsker på naturlige klimaendringer.De
vurderer hvor solid fjellet er, faren for ras,
studerer seismiske snitt, lager modeller
for hvordan bergartene har blitt dannet og
vurderer oljeleting. Det er mye feltarbeid
og øvelser i de fleste emnene.
1. OG 2. STUDIEÅR:

Obligatoriske emner:
• Examen philosophicum
• Introduksjon til kjemi
• Innføring i geologi
• Mineralogi
• Strukturgeologi - berggrunnskart
• Innføring i anvendt geofysikk
• Kvartærgeologi
• Brukerkurs i matematikk
• Historisk og regional geologi
• Petrologi
• Sedimentologi
• Brukerkurs I fysikk

Geology

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS:
Bachelor of Science degree or
equivalent in Geology
APPLICATION: Local admission,
sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The master´s degree program comprises a
master’s thesis of 60 ECTS in addition to
mandatory courses and optional courses
amounting to 60 ECTS. These are dependent upon the study line chosen. Students
may choose between four study lines:
• Solid Earth Science
• Polar Marine Geology and Geophysics
• Coastal and Terrestrial Geology
• Petroleum Geoscience
Courses can be obtained from Svalbard
(UNIS) or foreign institutions.
JOB OPPORTUNITIES

The programme qualifies for positions in oil
industry, research and technology.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions,
although the latter may be answered either
in English or a Scandinavian language.

3. STUDIEÅR:

Candidates will qualify for a wide range of
employment domestic and abroad, both in
private and public sectors. Exciting career
options are available within research,
industry, management, administration, and
counselling.

Du kan velge blant flere valgemner,
utvekslingsopphold eller opphold ved
Universitetsenteret på Svalbard (UNIS).

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

Mange geologer jobber i oljebransjen. Flest
geologer i oljebransjen jobber på land med
å tolke geologiske data, noen også offshore i
produksjonen eller med å hente inn geologiske data. Geologer jobber også med leting
etter mineraler og metaller, innen offentlig
forvaltning med skred- og flombeskyttelse,
og sikring av infrastruktur.

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus material, and examination questions,
although you may choose to answer the
exams and write your thesis in English or
a Scandinavian language.

GEOLOGI / 

Studiet kan kvalifisere for opptak til master
i geologi.
JOBBMULIGHETER

NB! Nytt opptakskrav fra studieåret 2018;
R1+R2 og et annet realfag 1+2.

NB! Nytt opptakskrav fra studieåret 2018;
R1+R2 og et annet realfag 1+2.

Bli kjent med UiT på

uit.no
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INFORMATIKK

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Hvordan klarer Google å søke opp et
ord i løpet av sekunder? Hvordan kan 10
millioner mennesker slåss mot hverandre i
World of Warcraft samtidig? Bak Google,
Facebook og dataspill ligger avanserte
datasystemer. Slike systemer lærer du å
designe, lage og teste i studiet.
Studiet er veldig praktisk, kreativt og
forskningsnært, med mye programmering.
Du lærer å lage applikasjoner og systemer
for ulike typer datamaskiner, som f.eks.
mobiltelefoner. Du lærer teknologien bak
datamaskinene, hvordan de kommuniserer
og brukes til å løse oppgaver innenfor
mange fagfelt som er viktig for samfunnet.
Du kan studere i utlandet i 5. og/eller 6.
semester.
Studiet kvalifiserer for opptak til master
i informatikk og master i telemedisin og
e-helse.
Obligatoriske emner/valgfag:
• Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte
• Datastrukturer og Algoritmer
• Objektorientert programmering
• Datamaskinarkitektur og organisering
• Concurrent and Data-Intensive
Programming
• Operating systems fundamentals
• Database systems
• Computer Communication and Security
• Software Engineering
• Brukerkurs i Matematikk eller Kalkulus 1
• Diskret Matematikk 1
• Brukerkurs i Statistikk eller 
Statistikk og Sannsynlighet 1
• Examen Philosophicum
• Valgfag innen innovasjon, økonomi,
ledelse, psykologi og språk etc.
JOBBMULIGHETER

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i
IT-bransjen, også internasjonalt. Våre
tidligere studenter jobber i firma som f.eks.
Kongsberg-gruppen, Microsoft, Telenor,
DIPS, Google, Sintef, Norsk Helsenett, NRK,
Norges Råfisklag, BEKK. Du kan få jobb som
programmerer og utvikle alt fra apps, web,
dataspill, søkemotorer etc. Vedlikehold og
forbedring av datasystemer og -nettverk samt
IT-løsninger koblet til andre fagområ- der,
f.eks. helse, er andre eksempler.

60

/ UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

INFORMATIKK / 
Computer Science

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor’s

Degree in Computer Science, normally
with grade C or better
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

Computer science surrounds us everywhere
in everyday life, such as internet and mobile
phones. The program is highly practical
and experimental, and the students learn
to design, develop and program advanced
data systems. The program consists of four
mandatory courses in computer science, a
total of 40 ECTS. In addition, 20 ECTS of
elective courses may be within computer
science or other topics such as economics,
management, psychology and entrepreneurship. The program concludes with
a master thesis of 60 ECTS. The master’s
thesis can also be done in collaboration with
an external IT-company.
Mandatory courses:
• Distributed Systems Fundamentals
• Parallel Programming
• Advanced Distributed Systems
• Advanced Database Systems
A master program in Telemedicine and
E-health (technology field) is offered in
cooperation with the Faculty of Health
Sciences. See page 71 for more information.
JOB OPPORTUNITIES

With a master’s degree in computer science
you will be very attractive for jobs in the
industry, also outside of Norway. The
program qualifies you for jobs in various
industries, such as IT, mobile, health-care
and oil & gas; as a system developer,
engineer, programmer, researcher or IT
counselor. Some graduates are managers or
start their own business. Examples of fields
you can work in are; the web, telemedicine,
computer security, game development, 3D
and film animation, search engines, mobiles
and network solutions.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions,
although the latter may be answered either
in English or a Scandinavian language.

KJEMI

KJEMI / 

Chemistry

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
I tillegg ett av følgende fag:
Matematikk R1+R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir grunnleggende kunnskaper i
kjemi og starter med et introduksjonsemne
i kjemi og kjemisk biologi. Videre tar du
emner blant annet innen organisk, uorganisk og teoretisk kjemi. Det inngår også
emner der du lærer mer om sammenhengen
mellom hvordan molekyler er bygd opp
og hvordan de fungerer. Noen av emnene
er rene teoriemner. Andre består mest av
praktisk arbeid på laboratorium.
Studiet gir stor valgfrihet og mange
muligheter for fagkombinasjoner. Det er
70 sp fordypning innen kjemi, 60 sp fra
spesifiserte lister og 50 sp valgfrie emner.
Det er mulig å studere et semester i
utlandet.
Kjemikunnskaper er avgjørende for
utviklingen i samfunnet på svært mange
områder som for eksempel medisin,
farmasi, moderne jordbruk, oljeindustri,
transport, kriminologi, miljøarbeid og
energiforsyning.
Studiet kvalifiserer for opptak til master
kjemi.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen kjemisk
industri, farmasøytisk industri, analyselaboratorier og miljørelatert offentlig forvaltning.Kjemikere jobber innenfor bedrifter
som Yara og Statoil, og i forskningsinstitusjoner som SINTEF. En yrkeskarriere i
utlandet er også mulig.
Kombinerer du studiet med praktisk-
pedagogisk utdanning kan du jobbe som
lærer.
NB! Nytt opptakskrav fra studieåret 2018;
R1+R2 og et annet realfag 1+2.

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

of Science degree or equivalent
APPLICATION: Local admission, s ent to
UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th and
November 1st
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The programme aims to give a broad introduction to disciplines of chemistry. The candidates
will be trained in fields with great prospects
and job opportunities
• Inorganic and materials chemistry deals with
the development of inorganic compounds as
nanotools in various application.
• Organic chemistry is concerned with the
development of methods and design of new
organic molecules eg. as drugs.
• Structural chemistry focuses on the relation
between 3-dimentional structures of large
biological molecules such as proteins and
DNA and how they function.
• Theoretical chemistry applies and develops
algorithms and computer programs to understand molecular properties and chemical
reaction.
• Molecular biosystems is focusing on how
molecules work together in f. ex. an
organism.
The programme includes participation
as a full member of one of the research
groups, carrying out a research project with
an independent scientific thesis, equaling
60 credits. In addition, the programme
includes courses equaling 60 credits.
JOB OPPORTUNITIES

Job opportunities are many and diverse; many
of them focus towards a future sustainable
«green economy» where there is a need for
new solutions of the society. Chemistry is
crucial in development of new sources of
renewable energy (e.g. biofuels, solar cell
materials), new solutions for treatment of
waste and pollutants, new materials and nanotechnological tools that reduce the energy in
industrial processes. A Master is well suited for
work in pharmaceutical industry or academia
to develop new drugs e.g. combating cancer,
antibiotic resistant bacterial diseases.
NOTE: The program is under revision, for
further information contact Department of
Chemistry.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

LUFTFARTSFAG

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+Matematikk R1/S1+S2
+Fysikk 1
Opptaksprøve og medisinsk test
SØKNAD: Sendes samordna opptak
SØKNADSFRIST: 1. mars og 1.september
STUDIESTED: Tromsø / Bardufoss

BESKRIVELSE AV STUDIET

Luftfartsfag er et tverrfaglig studium som gir
studentene de teoretiske kunnskapene og
praktiske ferdighetene som gjør dem i stand
til å bli trafikkflygere.
Etter endt studium kan studentene løse
ut sertifikatet Commercial Pilot Licence
med Instrumentrettigheter og «Frosset»
ATPL (CPL/IR med Frozen ATPL).
Studiet kan også kvalifisere for bakkebaserte stillinger innen aktuelle sektorer, samt
danne basis for videre faglig fordypning på
masternivå.
Studiet gir også basiskunnskaper i realfag og teknologi og kunnskaper om ledelse
og psykologi, både menneskelig reaksjoner
og begrensninger samt hvordan mennesker
samhandler i en organisasjon.
Studiet starter i Tromsø første år, mens
all praktisk flyging og flyteoriundervisning
vil foregå på Bardufoss fra 3. semester.
De to siste årene går studiet over 11
måneder, og gis også støtte deretter fra
Lånekassen
1. OG 2. SEMESTER:

Organisasjon og ledelse i luftfarten, ex.phil,
brukerkurs i matematikk, generell fysikk,
bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen,
logistikk og human factors.
3. OG 4. SEMESTER:

Grunnleggende flyteori, innledende og
grunnleggende flygetrening og ATPL-teori.
5. OG 6. SEMESTER:

Avansert VFR-flygetrening, Instrumenflygetrening, ATPL-teori, flerpilots samarbeids
trening, og bacheloroppgave.
JOBBMULIGHETER

Fagkombinasjonen i studiet er satt opp
i samarbeid med bransjen for å møte de
ønskene de har til sine fremtidige ansatte.
Studiet kvalifiserer i hovedsak for jobber
som trafikkflygere i regionale og nasjonale
flyselskap. Bredden og dybden i studiet vil
også gjøre det mulig å jobbe innen statlige
tilsyn, på flyplasser, flytesting og -evaluering, flyproduksjon og -markedsføring, og
flyforsikringsindustrien.

MARIN BIOTEKNOLOGI

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i biotekno-

logi eller tilsvarende molekylært rettet
biovitenskapelig utdanning; biologi, kjemi,
mikrobiologi, celle- og molekylærbiologi.
Fordypning i biovitenskapelige fag må
være til sammen 40-60 sp. Se uit.no for
spesifikke opptakskrav.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Ved Norges fiskerihøgskole tilbys masteroppgaver innen tre hovedområder som er
sentrale for utnyttelsen av marine ressurser i
Nordområdene:
• Marin bioprospektering
• Marin mikrobiologi
• Sjømatvitenskap
Studiet består av:
Sikkerhetskurs, 60 sp obligatoriske emner,
inkludert innovasjon til marked og fordypningsemner innen industriell bioteknologi
og bioprospektering og en masteroppgave
på 60 sp.
Du skal planlegge, gjennomføre og rapportere et større eksperimentelt arbeid og
gjennom det utvikle evner til kritisk analyse
av egne resultater og bruk av vitenskapelig
litteratur.
Videre får du trening i muntlig presentasjon og innsikt i de prosessene som ligger
mellom forskning og industriell anvendelse
av forskningsresultater.
Studiet er tilrettelagt for utveksling i
andre semester.
JOBBMULIGHETER

Kompetanse innen bioteknologi er
ettertraktet både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Studiet kvalifiserer for
jobber på ledernivå i et ekspanderende
innovativt bioteknologisk næringsliv, i
etablerte bedrifter innen marine næringer
med økende behov for bioteknologisk
kompetanse, og innen forskning og forvaltning. Marin bioprospektering er et nasjonalt
satsningsområde.
Vanlige stillingstitler er laborant, kvalitetssjef, avdelingsingeniør, doktorgradsstipendiat, rådgiver og forskningstekniker.

The language of the study program is English.
This will apply to teaching, syllabus material
and examinations questions, although the
latter may be answered either in English or a
Scandinavian language.

Bli kjent med UiT på

uit.no
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MATEMATIKK OG STATISTIKK

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
I tillegg ett av følgende fag:
Matematikk R1+R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir kunnskap i matematikk
og statistikk med muligheter for ulike
fordypninger som er teoretisk eller praktisk
rettet. Du får ferdigheter i matematiske
resonnementer, beregninger og statistiske
metoder samt kunnskap i å formulere og
analysere modeller, trening i programmering, visualisering og tolkning av resultater.
Studieretninger:
• Ren matematikk
• Statistikk
• Anvendt matematikk
De tre første semestrene består av obligatoriske emner i matematikk, statistikk og
fysikk i tillegg til innføring i informatikk og
programmering. I de tre siste s emestrene er
valgmulighetene avhengig av studieretning.
Ren matematikk og Statistikk har 60 sp
frie valgemner, noe som åpner for å kunne
velge andre fag i tillegg til statistikk eller
matematikk.
Anvendt matematikk har et sterkt innslag av fysikk, og bare et emne er valgfritt.

MATEMATIKK / 

Mathematics

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

of Science degree or equivalent
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th and
November 1st
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The master’s programme comprises a
master’s thesis of 60 ECTS in addition to
mandatory courses and a special curriculum amounting to 60 ECTS. These are
dependent upon the speciality chosen.
The following disciplines are offered:
• Algebra
• Analysis/differential geometry
• Applied mathematics
Some of the special fields include number
theory, elliptic curves, algebra, differential
geometry, complex analysis, non-linear
waves and dynamical systems. In applied
mathematics thesis topics may relate to
optics, quantum physics, climate dynamics
and quantum chemistry.
JOB OPPORTUNITIES

Many mathematicians teach at universities, colleges and in secondary schools.
Others work in private industries such as
petroleum, finance, communications and
computer security.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions,
although the latter may be answered either
in English or a Scandinavian language.

STATISTIKK / 

Statistics

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

of Science degree or equivalent
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th and
November 1st
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

BIOINGENIØRFAG Bachelor
BIOMEDISIN Bachelor
BIOMEDISIN / BIOMEDICINE Master

JOB OPPORTUNITIES

MEDISIN Profesjonsstudium

Candidates with a master’s degree in
statistics are in demand, and typically work
with people from other fields in research
institutions, consultancies, insurance
companies, banks, industry, oil companies, education, advanced technology and
software development.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions,
although the latter may be answered either
in English or a Scandinavian language.

ERGOTERAPI Bachelor
ERNÆRING Bachelor
FARMASI Bachelor & master
FOLKEHELSE / PUBLIC HEALTH Master
FYSIOTERAPI Bachelor
HELSEFAG Master

ODONTOLOGI/TANNLEGE Master
PSYKOLOGI Årsstudium
PSYKOLOGI Bachelor & master
PSYKOLOGI Profesjonsstudium
RADIOGRAFI Bachelor
SOSIALT ARBEID – SOSIONOM Bachelor & master
SYKEPLEIE Bachelor & master
TANNPLEIE Bachelor
TELEMEDISIN / TELEMEDICINE AND E-HEALTH Master
VERNEPLEIE Bachelor
Y-VEI FOR BARNEVERN Bachelor
Y-VEI FOR VERNEPLEIE Bachelor

BARNEVERN

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
eller
Y-vei for barnevern, se side 72
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta eller Harstad

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Bachelor i barnevern kvalifiserer til yrkestittelen barnevernspedagog.
Studiet kvalifiserer for sosialpedagogisk
arbeid med barn, ungdom og deres familier.
Barnevernspedagogens hovedoppgaver er
å sikre og forbedre levekårene for barn og
unge. Spesielt gjelder dette for risikoutsatte
barn og unge. De skal kunne forebygge,
utrede, vurdere, iverksette og følge opp
tiltak som ivaretar vanskeligstilte barns
grunnleggende rettigheter og behov.
1. STUDIEÅR:

• Introduksjon til barnevernspedagogens
fagfelt og yrkesrolle 15 sp
• Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 sp
• Barn og unge i et pedagogisk og psykologisk perspektiv 15 sp
• Praksis 1: Samhandling og læring i
praksis 15 sp
2. STUDIEÅR:

• Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid
15 sp
• Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste 15 sp
• Praksis 2: Tiltak og endringsarbeid i
praksis 30 sp
3. STUDIEÅR:

• Beslutninger og dilemmaer i barnevernet
15 sp
• Helsefremmende og forebyggende barneog ungdomsarbeid 15 sp
• Mangfoldet, marginalisering og profesjonell bevisstgjøring 14 sp
• Vitenskapsteori og forskningsmetode.
Fordypningsoppgave 16 sp

JOBBMULIGHETER

Vi anbefaler påbygging med mastergrad,
men det er fullt mulig å gå ut i yrkeslivet
etter bachelorgraden. Kombinerer du
studiet med praktisk-pedagogisk utdanning
kan du jobbe som lærer. Andre muligheter
er innenfor bank og finans, forsikring og
teknologibedrifter.

Studiet kvalifiserer for opptak til master på
ulike fagområder.
JOBBMULIGHETER

NB! Nytt opptakskrav fra studieåret 2018;
R1+R2 og et annet realfag 1+2.
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BARNEVERN Bachelor

The master’s programme comprises a
master’s thesis of 60 ECTS, 20 ECTS
mandatory courses in computerintensive
statistics and multivariable statistical analysis, and four courses 40 ECTS of electives
or special curriculum. The master’s thesis,
electives and special curriculum enable
students to specialise in different areas
such as climate statistics, biostatistics and
medical statistics and time series among
others.

Studiet kvalifiserer for opptak til master
i matematikk eller statistikk. Studie
retningene Anvendt matematikk og
Statistikk kvalifiserer til opptak til fjerde
studieår i Master i industriell matematikk.
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MEDISIN, ODONTOLOGI,
HELSE- OG SOSIALFAG

Barnevernspedagoger jobber blant annet
innen statlig og kommunalt barnevern,
barne- og ungdomspsykiatri, Pedagogiskpsykologisk tjeneste, flyktningetjenester,
Bufetat, barnehager, skoler, rusomsorgen
og voksenpsykiatrien. De jobber også
innen forebyggende ungdomsarbeid,
familievernkontor, frivillige organisasjoner
og fritidssektoren, krisesenter, psykisk
helsevern, helse- og omsorg og miljøarbeid
for psykisk utviklingshemmede.

Bli kjent med UiT på
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BIOINGENIØRFAG

BIOMEDISIN

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
I tillegg kreves ett av følgende fag:
Biologi 1
Fysikk 1
Kjemi 1
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
I tillegg kreves ett av følgende fag:
Matematikk R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Bioingeniører har ansvar for teknisk
analysearbeid i medisinske laboratorier.
Det vil si at de analyserer pasientprøver
og vurderer analysesvar. Bioingeniørenes
arbeid er viktig for å stille diagnose og for
å kontrollere den behandlingen pasientene
får. De arbeider også med kvalitetssikring
og vedlikehold av instrumenter m.m.
1. studieår er det mest grunnleggende
naturvitenskaplige fag, der praktisk
laboratoriearbeid er en viktig del.
2. og 3. studieår lærer du å analysere prøver
fra pasienter og å forstå den medisinske
betydningen av analysesvarene. Den
praktiske delen av studiet utgjør 60 sp.
Studentene er i praksis ved universitets
laboratorier og ved ulike laboratorier ved
Universitetssykehuset Nord-Norge.
Bioingeniørstudiet er en profesjonsutdanning som gir offentlig godkjenning
som bioingeniør.
1. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Felleskurs Helsefakultetet 10 sp
Fysiologi, anatomi og histologi 10 sp
Generell og analytisk kjemi 10 sp
Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske
analysemetoder 20 sp
• Medisinsk laboratorieteknologi 10 sp

2. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Molekylærbiologi 14 sp
Hematologi 10 sp
Medisinsk mikrobiologi 18 sp
Immunologi og transfusjonsmedisin 18 sp

3. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Patologi 12 sp
Medisinsk biokjemi 25 sp
Statistikk og databehandling 10 sp
Avsluttende fordypningsoppgave 13 sp

JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber ved medisinske laboratorier, forskningslaboratorier og
i industrien, innen rettsgenetikk, næringsmiddelkontroll, veterinærmedisin og
medisinske firma med mer.
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BESKRIVELSE AV STUDIET

Studentene skal lære hvordan gener reguleres, proteiner lages og hvordan disse styrer
prosesser i cellene. De vil også lære hvordan
ulike organ er bygd opp og fungerer.
Studiet gir teoretisk og praktisk opplæring
i laboratorieteknikker og dataanalyser som
benyttes innen moderne biomedisinsk
forskning. Studentene lærer å løse enkle
forskningsbaserte oppgaver.
Studiet gir en bred innføring i human
biologi med vekt på forståelse av de biologiske mekanismene som styrer kroppen og
hvordan sykdomsprosesser kan oppstå.
1. STUDIEÅR:

• Introduksjon til biologi 10 sp
• Brukerkurs i matematikk 10 sp
• Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
10 sp
• Celle og molekylærbiologi 15 sp
• Mikrobiologi 5 sp
• Ex.phil 10 sp
2. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•
•

Biokjemi 10 sp
Molekylær cellebiologi 1, 10 sp
Studiedesign og dataanalyse i biologi 10 sp
Molekylær cellebiologi 2, 10 sp
Generell fysiologi 10 sp
Generell mikrobiologi 10 sp

3. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•

Farmakologi/toksikologi 10 sp
Immunologi 10 sp
Bioinformatikk 10 sp
Valgfag 10 sp
Valgfag/bacheloroppgave i biomedisin
20 sp

JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer først og fremst til videre
utdanning i biomedisin på masternivå.
Kombinerer du studiet med praktisk
pedagogisk utdanning, kan du jobbe som
lærer.

BIOMEDISIN / 
Biomedicine

ERGOTERAPI

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

degree, or equivalent, or a minimum of 3
years within biomedicine and a minimum
of 80 ECTS worth of specialization within
biomedicine. Applicants need to have
practical laboratory experience within
biochemistry and cell- and/or molecular
biology. Admittance to the Master´s
degree in Biomedicine also requires a
grade average of minimum C
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The international programme is designed
for students who have an interest in human
biology and biomedical issues, and who
wish to develop technical laboratory skills
related to modern cell and molecular
biology. Students will gain scientific
knowledge through theoretical training, and
practical training in laboratory techniques
and data analysis used in modern medicalbiological research. The students can choose
to specialize in topics like cancer, biotechnology, normal flora/infection/inflammation, eukaryotic genes and genomics,
cardiovascular/vascular physiology,
pharmacology and toxicology.
1ST YEAR:

• Advanced methods for experimental
biomedicine 2, 30 ECTS
• Master thesis / elective course 10 ECTS
• Elective course 10 ECTS
• Literature study with thesis and oral
presentation 10 ECTS
2ND YEAR:

• Master thesis 50 ECTS
• Master thesis / elective course 10 ECTS
JOB OPPORTUNITIES

The candidate will be prepared for exciting assignments of research and method
development in business, management
and research-oriented institutions where
the demands for qualified professionals are increasing. Career options may
include: molecular diagnostics, medical
research, fisheries, food processing, public
admini-stration, educational institutions
at all levels, the pharmaceutical industry,
private research and innovation enterprises,
technical positions at hospitals, universities
and other laboratories.
LANGUAGE OF INSTRUCTION 
AND EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions,
although the latter may be answered either
in English or a Scandinavian language.

Bli kjent med UiT på

ERNÆRING

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Under endring. Se uit.no
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø
NB:

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Ergoterapeut er et yrke for deg som liker
å jobbe aktivitetsrettet med mennesker
og har lyst å utvikle dine kreative og
praktiske evner. Ergoterapeuter jobber med
behandling, rehabilitering, tilrettelegging av
omgivelsene, forebyggende tiltak, veiledning/undervisning og planlegging.
Gjennom studiet får du inngående
kunnskap om menneskets kropp og funksjon, og hvordan omgivelsene kan fremme
og hemme aktiv deltakelse i hverdagslivet.
Du utvikler kompetanse til å bistå personer
som pga. sykdom, skade eller funksjonshemming opplever vansker med daglige
aktiviteter eller deltagelse i samfunnet.
Kunnskapsområder i studiet er ergoterapi, aktivitetsvitenskap, medisin, helsefag,
natur- og samfunnsvitenskap. Anatomi,
fysiologi, sykdomslære og funksjonshemning, sammen med sosiologi, psykologi,
pedagogikk, filosofi og etikk integreres med
ergoterapeutisk forståelse og praksis. Studiet
kvalifiserer til autorisasjon som ergoterapeut
for arbeid i Norge og i utlandet.
1. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Mennesket i aktivitet 20 sp
Helse, aktivitet og deltakelse hos barn 15 sp
Felleskurs helsefakultetet 10 sp
Praksis 20 sp

2. STUDIEÅR:

• Helse, aktivitet og deltakelse hos:
ungdom 10 sp
voksne 12 sp
eldre 12 sp
• Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode 10 sp
• Praksis 16 sp
3. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Folkehelse og universell utforming 10 sp
Praksis 15 sp
Bacheloroppgave i ergoterapi 20 sp
Veiledning, ledelse, forvaltning og formidling av ergoterapeutisk virksomhet,
10 sp

JOBBMULIGHETER

Ergoterapeuter jobber i kommunehelse-tjenesten, sykehus, opptreningsinstitusjoner,
barnehager, skoler, bedriftshelsetjenesten,
NAV (arbeids-markedstiltak og hjelpemiddelsentraler), i administrative stillinger og
som selvstendig næringsdrivende.

uit.no

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studentene skal lære hvordan kroppen er
bygd opp, fungerer og hvordan energi og
næringsstoffer blir omsatt hos friske mennesker. De lærer om næringsstoffanbefalinger og kostråd, hvordan mat og ernæring
kan benyttes til å forebygge sykdom og får
kjennskap til hvordan ernæring benyttes i
behandling av de store folkesykdommene.
Vitenskapelig og profesjonell kompetanse
er langsgående tema, og det blir lagt vekt
på forskningsbasert undervisning og kritisk
lesing. Undervisning i profesjonell kompetanse dreier seg om kommunikasjon, etikk
og forberedelse/etterarbeid i forbindelse
med praksis. Studiet er variert med fokus
på laboratoriearbeid, tidlig pasientkontakt,
folkehelsearbeid og globale/samfunnsmessige perspektiv på mat og spising.
Det vil være en fordel med bakgrunns
kunnskap i kjemi.
1. STUDIEÅR:

•
•
•
•
•

Felleskurs Helsefakultetet, 10 sp
Ex.phil, 10 sp
Ernæring, individ og samfunn, 10 sp
Celle- og molekylærbiologi, 20 sp
Humanfysiologi, 10 sp

2. STUDIEÅR:

• Biokjemi, 10 sp
• Metode i ernæringsepidemiologi og kostholdsforskning, 15 sp
• Humanfysiologi, 10 sp
• Ernæring, makro- og mikronæringsstoff,
25 sp
3. STUDIEÅR:

• Matvarekunnskap og matvaretrygghet,
10 sp
• Ernæring, helse og sykdom, 35 sp
• Hospitering, 5 sp
• Bacheloroppgave, 10 sp
Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig
master i klinisk ernæringsfysiologi ved UiT,
og etter praksis få autorisasjon som klinisk
ernæringsfysiolog.

FARMASI

BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
I tillegg kreves ett av følgende fag:
Biologi 1
Fysikk 1
Kjemi 1
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Som farmasøyt bør du være glad i å jobbe
med mennesker, være ansvarsbevisst,
selvstendig og nøyaktig. Bachelorstudiet i
farmasi er et spennende og variert studie
i krysningen mellom naturvitenskap, teknologi og helsefag. I studiet lærer du mye om
legemidler. Du lærer om sammenhengen
mellom molekylstruktur og effekt, utvikling, produksjon, virkning og bivirkninger
av legemidler. Du lærer om legemiddelbruk
ved ulike sykdommer og legemiddelbruk
i et samfunnsperspektiv. Kommunikasjon
med pasienter og helsepersonell vektlegges.
I studiet inngår klinisk praksis i tillegg
til fire måneders praksis i apotek i siste
semester.
Studiet er variert med forelesninger,
arbeid i små og store grupper, prosjektarbeid, laboratoriearbeid og trening i
kommunikasjon.
Det vil være en fordel å ha bakgrunnskunnskaper i kjemi.
Studiet kvalifiserer for opptak til toårig
master i farmasi ved UiT.
Studiet gir grunnlag for å søke om
autorisasjon som reseptarfarmasøyt.
JOBBMULIGHETER

De fleste reseptarfarmasøyter arbeider i
apotek der de har en rolle som mellom
ledere. Vanlige arbeidsoppgaver er reseptekspedering, kundeveiledning, informasjon
og opplæring, samt i noen tilfeller produksjon av legemidler i apoteket.
Service og kundekontakt er en meget
viktig del av jobben.

JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen forebyggende helsearbeid, helseadministrasjon, i
pasientorganisasjoner, opplysningskontor,
helse-/trenings-/frisklivssenter, eller i næringsmiddelbedrifter og andre steder i privat sektor.

STUDIETILBUDET 2017 /
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FARMASI

MASTER: 2-årig, 120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i farmasi eller

tilsvarende utdanning med min.
gjennomsnittskarakter C.
Søkere med utenlandsk utdanning må ha
dokumentasjon på jevngod vurdering og
dokumenterte norskkunnskaper.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø
NB:
• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Masterstudiet i farmasi bygger på en
bachelorgrad i farmasi. I løpet av studiet vil
du oppnå dypere forståelse innen avansert
legemiddelfremstilling, legemiddelbruk til
den enkelte pasient, vurdering av terapi opp
mot virkninger og bivirkninger, og analyse
av samfunnets bruk av legemidler. I studiet
inngår det to måneders praksis i apotek,
i tillegg til undervisning i klinisk farmasi
med utplassering i sykehusavdeling. Her
står kommunikasjon, terapiveiledning og
kontakt med pasienter og helsepersonell
sentralt.
I andre studieår arbeider du med en
selvstendig forskningsoppgave innen et
farmasifaglig område som man ønsker å
spesialisere seg i. Du vil i denne perioden
være knyttet til en av forskinigsgruppene
ved Institutt for farmasi. Det er m
 ulighet
for utenlandsopphold i denne perioden.
JOBBMULIGHETER

Studiet gir grunnlag for å søke om
autorisasjon som provisorfarmasøyt
i Norge og EU, og man kan bli leder
(apoteker, driftkonsesjonær) ved apotek og
sykehusapotek.
Studiet kvalifiserer for arbeide innenfor
et vidt spekter av virksomheter der det
kreves gode kunnskaper om legemidler.
Foruten apotek, er man blant annet
kvalifisert for å arbeide ved sykehusavdelinger som klinisk farmasøyt, i farmasøytisk
industri, som forsker på universitet eller
innen offentlig forvaltning.

FOLKEHELSE / 
Public Health

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS:

Bachelor’s degree 180 ECTS in Health
Sciences, Social Sciences or Natural Sciences, or equivalent qualification, minimum
C grade average / B for outside Europe,
Canada, USA. For students who hold a
Bachelor’s degree in Social Sciences or
Natural Sciences, the degree must contain
a minimum 80 ECTS, or equivalent within
the fields specific to the Master’s degree
programme in Public Health; epidemiology, health economics, biostatistics, health
sociology, global- and environmental
health.
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

Public health is the field of medicine that is
concerned with the health of the community as
a whole. Attention is brought to understanding
the causes of health and in identifying effective
interventions in these determinants for the
purpose of improving population health.
Important subject fields of study are biostatistics and social epidemiology.
The mandatory part:
• Society, Culture and Public Health 10 ECTS
• Introduction to Epidemiology and Biostatistics 10 ECTS
• Health Economics and Policy 10 ECTS
• International and Environmental Health
10 ECTS
• Health Technology Assessment 10 ECTS
• Biostatistics II 10 ECTS
• Master’s Thesis in Public Health 30 ECTS
Disciplines:
Students can choose exchange abroad or
elective courses in the 3rd semester:
• Epidemiology II 10 ECTS
• Ethics 10 ECTS
• Implementation in Global Health 10 ECTS
JOB OPPORTUNITIES

This master´s degree is equivalent to the
English degree Master of Public Health (MPH)
which is a highly recognized degree. The
degree qualifies for leading positions in the
health services; hospitals, community care,
and governmental offices concerned with
health planning and regulations. An MPH
also provides highly relevant knowledge for
international health work.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is English,
but the written assignments and exams may
also be answered in one of the Scandinavian
languages.
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FYSIOTERAPI

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Fysioterapi er et studie for de som ønsker å
hjelpe mennesker i alle aldre med å utvikle,
gjenvinne eller vedlikeholde kroppens
bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter har
kunnskap om hva som gir god helse og
hva som kan true den. De undersøker og
behandler pasienter, men kan også jobbe
helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå.
Studiet har både teoretiske og praktiske
undervisningsformer.
For å få autorisasjon som fysioterapeut
må man etter endt utdanning gjennomføre
ettårig, lønnet turnustjeneste.
1. STUDIEÅR:

• Fysiologi 15 sp
• Funksjonsundersøkelse og bevegelses
analyse 25 sp
• Kropp og bevegelse i et samfunns
perspektiv 10 sp
• Felleskurs helsefakultetet 10 sp
2. STUDIEÅR:

• Sykdom og funksjonsendring 10 sp
• Klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak i
fysioterapi 10 + 30 sp
• Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode 10 sp
3. STUDIEÅR:

• Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid 10 sp
• Klinisk fordypning i fysioterapi 35 sp
• Bacheloroppgave 15 sp
Praksis er en viktig del av studiet og fordeles over alle tre studieår. Praksisen foregår
i kommune- og institusjonshelsetjenesten
i Nord-Norge. Det er mulig å ta deler av
studiet i utlandet.
Studiet kvalifiserer for opptak til flere
videreutdanninger og masterstudier.
JOBBMULIGHETER

Fysioterapeuter jobber både som privatpraktiserende og i offentlige stillinger, i
bedrifthelsetjenesten, på sykehus og i andre
institusjoner.

HELSEFAG
Heltid / deltid
MASTER: 2-årig eller deltid 3-årig,

PROFESJONSSTUDIUM: 6-årig,

120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Mastergraden har seks
studieretninger med ulike opptakskrav. 
Se hver enkelt studieplan på uit.no
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 
1. mars for studieretningene 1, 3 og 6 og 
15. april for studieretningene 2, 4 og 5
STUDIESTED: Tromsø

360 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie
kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
+ Fysikk 1
+ Kjemi 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø, Bodø og

• ved studiestart til studieretning 3, 4,
5 og 6 må søkeren legge fram gyldig
politiattest

fram gyldig politiattest

NB:

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studieretninger:
1 Aldring og eldreomsorg
2 Flerfaglig
3 Helsesøsterfag
4 Klinisk nevrologisk fysioterapi
5 Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
6 Psykisk helse
Det er opptak på studieretning 1, 3, 5 og 6
i 2017.
Masterstudiet i helsefag bygger på bachelorgrad innen helse- og sosialfaglig utdanning.
Studiet henvender seg til alle som ønsker
å fordype seg i eget fag, forstå dilemmaer i
helsevesenet og få kompetanse i systematisk
arbeid i eget fagfelt.
Obligatoriske emner:
• HEL-3100 Grunnlagstenkning i helsefagene
20 sp
• HEL-3120 Metodologi, metoder, forskningsetikk 10 sp
Fagspesifikke emner:
• Studieretning 2, 30 sp,
• Studieretning 1, 3, 4, 5 og 6, 50 sp
Masteroppgaven er på:
• Studieretning 2, 60 sp
• Studieretning 1, 3, 4, 5 og 6, 40 sp
Studieretning 2 kan tas på fulltid over 2 år
eller på deltid over 3 år, men har ikke opptak
i 2017. Studieretning 4 er et fulltidsstudium
over 2 år, men har ikke opptak i 2017.
Se de enkelte studieretningene sine
studieplaner for nærmere beskrivelser.
Undervisning i emnene foregår vanligvis
i samlinger på inntil 15 dager. Det kan variere
mellom studieretningene.
JOBBMULIGHETER

Fullført master kvalifiserer for undervisningsog fagutviklingsstillinger i helsefag og gir
kompetanse i utøvelse av det enkelte fag og i
faglig ledelse i helsevesenet. Fullført master kan
gi grunnlag for opptak til Ph.d.-studier.
NB: Vi tar forbehold om at tilstrekkelig
antall kvalifiserte søkere takker ja til studiet
for igangsetting av tilbudet.

Bli kjent med UiT på

MEDISIN

uit.no

Hammerfest
NB: ved studiestart må søkeren legge

BESKRIVELSE AV STUDIET

En studieplan, flere campus
De første 4 årene foregår undervisningen i
Tromsø. Femte studieår er praksisorientert
og studentene fordeles ut i spesialist- og
primærhelsetjenesten i Nordland, Troms og
Finnmark. Siste studieår fordeles studentene med 24 studenter i Bodø og 12 studenter
i Finnmark, resten i Tromsø, primært etter
den enkeltes eget ønske, men du kan bli
trukket ut til å fullføre studiet i Bodø eller
Finnmark. En eventuell loddtrekning skjer
om våren på 3. studieår.
I 2012 ble ny studieplan i medisin implementert ved UiT. Vi innførte mer studentaktive læringsformer og alle studentene får en
mentor som følger dem gjennom studiet. De
ulike fagene er mer integrert enn tidligere for
å fremme interesse og forståelse.
1.–4. studieår
De første fire studieårene gir deg en grundig
innføring i menneskekroppens oppbygning
og funksjon, fra de minste byggesteinene i
kroppens celler til de ulike organene og deres
samspill. Første året er det særlig fokus på
hvordan det friske mennesket fungerer, slik
at du senere skal kunne forstå hva som skjer
når sykdom og skade rammer et menneske.
Senere får du innsikt i de vanligste og de
farligste sykdommene; hvorfor de oppstår,
kan forebygges, behandles og følges opp.
Som lege møter du pasienter i alle faser
og situasjoner av deres liv – fra fødsel til
død, fra de lykkeligste øyeblikkene til de
mest fortvilte. For å kunne håndtere disse
situasjonene starter vi tidlig med praktisk
undervisning på sykehus og legekontor. Du
får allerede en av de første ukene på studiet
en grundig innføring i akutt førstehjelp av
noen av Norges fremste akuttmedisinere.
Undervisningen er variert og tilpasset de
ulike temaene for å gi best mulig læring. Det
er forelesninger samt mye tid i gruppearbeid,
på laboratoriet, disseksjonssal, ferdighetssenteret og på de ulike avdelingene ved
sykehuset for å møte og undersøke pasienter.
5. og 6. studieår
De to siste studieårene skal gjøre deg klar
for å ta fatt på legeyrket. For å sikre at
studentene får sett, undersøkt og deltatt i
behandlingen av så mange pasienter som

mulig blir du femte studieår utplassert 14
uker i somatisk sykehus, 4 uker i psykiatrisk
sykehus eller distriktspsykiatrisk senter og
8 uker hos allmennlege.
I sykehus deltar du i den daglige driften
ved sykehuset. Mye tid tilbringes i akuttmottaket sammen med turnus- og
assistentlegene, der du deltar i håndteringen
av et stort spekter av sykdommer og skader.
Resten av tiden tilbringer du på avdelingene
for å delta i utredning, behandling og
oppfølging av de innlagte pasientene.
Ved fastlegekontoret får du eget kontor,
egne pasienter og veiledning av en erfaren
fastlege som skal gi deg en god introduksjon til hvordan livet er i helse-Norges
førstelinjetjeneste.
Siste del av femte studieår brukes til å
fullføre en vitenskapelig oppgave på 20 sp.
Sjette studieår gis det undervisning ved
kliniske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge eller Nordlandssyke
huset i Bodø. De 12 studentene som har
siste studieår i Finnmark har Hammerfest
som base, men vil ha seks uker undervisning i Alta og tre uker i Karasjok. Med
spesialister i de ulike fagfeltene ved din side
er undervisningen fokusert rundt pasientkontakt og praktisk anvendelse av all den
teoretiske kunnskapen du har lært i løpet av
studiet. Etter bestått avsluttende eksamen er
du godt rustet for å ta fatt på din egen
karriere som lege.
Fordypningsmuligheter
Studiet har to valgfrie perioder der du kan
fordype deg i ett eller flere tema. Femte
studieår skriver du en masteroppgave på
20 sp om et selvvalgt tema. Studiet har
egen forskerlinje med opptak etter første
studieår. Dette er et tilbud for de som
ønsker å arbeide med forskning under
studiet. Forskerlinjen benyttes ofte som
starten på en doktorgrad.
JOBBMULIGHETER

De fleste arbeider med pasienter,
eksempelvis i allmennpraksis, på sykehus, i
kommunehelsetjenesten eller som privatpraktiserende spesialister. Her finnes et
stort antall ulike fagfelt med varierte
arbeidsoppgaver. Andre vil arbeide i
administrative jobber i departement,
direktorat og helsevesenet for øvrig. Det er
også gode muligheter for å velge arbeid som
lege i andre land.
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ODONTOLOGI/TANNLEGE

MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2
+ Fysikk 1
+ Kjemi 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

En av Norges mest moderne tannlegeutdanninger ligger i Tromsø. Studiet legger
vekt på en helhetlig pasientbehandling,
intern og omfattende ekstern klinisk praksis
og kommunikasjon med pasient.
Etter fullført studium vil en få autorisasjon som tannlege.
1. STUDIEÅR:

Det er undervisningen i biomedisinske
basalfag, som er felles med medisinstudiet.
Studentene er på to dagers observasjons
praksis på tannklinikker.
2. STUDIEÅR:

Undervisningen i de første ukene av studieåret er felles med medisin, før man starter
på emner med odontologisk introduksjon.
3. STUDIEÅR:

Studentene får opplæring i kliniske
ferdigheter på modeller og undervisning på
Universitetstannklinikken med p
 asienter.
Hovedvekten er forebyggende arbeid og
enkle terapeutiske arbeider.
4. STUDIEÅR:

Studentene er i praksis på offentlige
tannklinikker, har klinisk undervisning
med pasienter samt teoretisk undervisning.
Det blir lagt til rette for utenlandsopphold.
5. STUDIEÅR:

Teoretisk og klinisk undervisning. To
måneder er praksis på offentlig tannklinikk.
I tillegg skal studentene utarbeide en
masteroppgave på 20 sp, før avsluttende
eksamen.
JOBBMULIGHETER

Du kan jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten eller i privat praksis. Du kan
jobbe innen EØS-området etter søknad
til det aktuelle landets helsemyndigheter.
Gjennom studiet vil du også få kompetanse
for andre typer arbeid, for eksempel som
utreder eller rådgiver i offentlig forvaltning
eller private organisasjoner, eller du kan
jobbe med forskning eller undervisning.
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PSYKOLOGI

ÅRSSTUDIUM: 1-årig, 60 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir opptaksgrunnlag til Profesjonsstudiet i psykologi, og tilsvarer 1. året på
bachelorstudiet.
1. SEMESTER:

Examen philosophicum og PSY-1010 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning
gir studentene de viktigste kunnskaper
og ferdigheter de trenger for å begynne et
studieløp i høyere utdanning. Emnet skal
gi studentene grunnleggende ferdigheter i
informasjonskompetanse, argumentasjon,
regulering av egen læring, samt lesing og
skriving i akademisk sammenheng.
PSY-1010 Psykologiens historie
og fenomenbeskrevet psykologi gir en
innføring i psykologiens historie samt
presenterer to ulike tema fra psykologien i
en form som gjør det lett å kjenne igjen fra
dagliglivet. Eksempler kan være psykiske
avvik, seksualvaner, rus og avhengighet,
flyskrekk, ADHD, spiseforstyrrelser,
vinterdepresjon, konflikter på jobben,
effekter av hjerneskade og systematiske feil i
dagliglivets tenkning og beslutninger.
2. SEMESTER:

I vårsemesteret gis innføring i generell
psykolog PSY-1001. I emnet PSY-1012
får studentene en nærmere kjennskap til
de psykologiske forskningsmetodene som
brukes innenfor faget.
JOBBMULIGHETER

Studiet danner opptaksgrunnlaget til
profesjonsstudiet i psykologi, og er derfor
første skritt på veien mot utdanning til
psykologyrket. Studiet handler om å forstå
og forklare atferd, og kompetanse innen
psykologifaget vil derfor være relevant i
et bredt spekter av yrkessammenhenger.
Eksempler kan være pedagogisk arbeid med
mennesker i ulike aldre, arbeid i psykiatri
og psykisk helsevern samt øvrige sosial- og
velferdstjenesteorienterte yrker.

PSYKOLOGI

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

I studiet lærer du om de mest sentrale
perspektivene i psykologien og hvordan
personlighet, sosiale kontekster, biologiske
prosesser, livsløpet og informasjonsbehandlingprosesser virker inn på vår atferd,
tanker, følelser og opplevelser. Opplæring
i vitenskapelig metode er en sentral del av
studiet. Du lærer å innhente, analysere,
evaluere og formidle informasjon på en
systematisk måte. Du kan velge å fordype
deg innen psykologiske temaer som biologisk-, helse-, pedagogisk-, krysskulturell
psykologi, beslutningstaking, fordommer
og stereotypier, holdninger, forskningsformidling m.m.
1. STUDIEÅR:

• Examen philosophicum 10 sp
• Tenkning, læring og skriving i høyere
utdanning 10 sp
• Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi 10 sp
• Innføring i generell psykologi 20 sp
• Psykologisk metodologi 10 sp
2. STUDIEÅR:

• Valgfrie emner 10 sp
• Sosial-, Biologisk-, Kognitiv-, Personlighets-, Utviklingspsykologi, Metode og
statistikk til sammen 50 sp
3. STUDIEÅR:

• Valgfrie emner 30 sp
• Metode og statistikk 10 sp
• Bacheloroppgave 20 sp
1. studieår er felles med årsstudiet i
psykologi som utgjør opptaksgrunnlaget til
profesjonsstudiet i psykologi. Utveksling er
mulig fra og med 2. studieår.
Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig
master i psykologi og tverrfaglige masterstudier.
Bachelor i psykologi med 60 sp i annet
fordypningsemne enn psykologi, f.eks
samfunnsvitenskapelige fag, språk, realfag
m.m., kvalifiserer for opptak til praktiskpedagogisk utdanning.

PSYKOLOGI

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor eller

t ilsvarende med 80 sp fordypning i
psykologi, hvorav 20 sp må være metode
og statistikk. Det kreves min. gjennomsnittskarakter C
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Vår forsknings- og formidlingsbaserte master skiller seg ut ved at studenter arbeide
tett sammen med instituttets vitenskapelige
fagfolk på selvdesignede studieløp.
Studenten setter selv sammen sin egen
kursportefølje og utvikler forskningsspørsmål og design for masteroppgaven under
veiledning. De vanligste forskningsområdene har vært kognitiv-, sosial-, utviklingsog biologisk psykologi.
Studiet vektlegger ferdighetsutvikling
i forskjellige former for vitenskapelig
kommunikasjon, informasjonskompetanse
og karriereplanlegging.
Studiet består av en masteroppgave på
60 sp og enkeltstående emner på totalt 60 sp.
PSY-3000 og STA-3300 er obligatorisk. 40
sp er valgfri og gir muligheter for spesialisering innen kognitiv nevrovitenskap,
organisasjonspsykologi, kvalitativ metode,
holdninger, forskningsformidling m.m.
Inntil 20 sp kan tas utenfor instituttet. Det
er mulig å få innpasset ett semester, 30 sp
utenlandsopphold i studiet.
JOBBMULIGHETER

Fagkompetansen gir muligheter for jobber
der informasjonskompetanse, kritisk
tenkning, formidling og evnen til å arbeide
både selvstendig og i team er etterspurte
kriterier. Det kan være jobber innen ledelse,
utrednings- og konsulentvirksomhet,
rådgivningsarbeid, HMS og forebyggende
helsearbeid, HR og personalutvikling,
sakkyndighetsarbeid og undervisning.
Studiet kvalifiserer også til doktorgradsarbeid og annen forskning. Studiet
gir undervisningskompetanse for videregående skole hvis det suppleres med ettårig
praktisk-pedagogisk utdanning, samt 60 sp
i et annet fagområde enn psykologi.

JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen
samfunn og næringsliv, i utredningsarbeid,
konsulentvirksomhet, administrativt
arbeid, helse- miljø og sikkerhetsarbeid og
forebyggende helsearbeid m.m. Kompetanse
i systematisk innhenting av informasjon,
kritisk tenkning og formidling av kunnskap
er relevant for mange typer jobber.

Bli kjent med UiT på

uit.no

PSYKOLOGI

RADIOGRAFI

PROFESJONSSTUDIUM: 5-årig,
300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Årsstudium i psykologi
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø
NB:
• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet gir bred innføring i psykologi både
som akademisk fagfelt og som profesjon.
Studentene forberedes til å arbeide innenfor
et fagområde som er under sterk forandring
og som stiller krav til kontinuerlig
oppdatering av kunnskap. Det forutsettes
at man behersker metoder og teknikker
som anvendes i utredning, behandling,
evaluering, forebygging, samfunnsplanlegging og annen faglig virksomhet.
1. OG 2. SEMESTER:

Metode og statistikk, kognitiv nevrovitenskap og profesjonsforberedende I.
Profesjonsforberednede II, personlighetspsykologi, metode og statistikk og kognitiv
psykologi.
3. OG 4. SEMESTER:

Læringspsykologi og pedagogisk psykologi,
språkpsykologi og kommunikasjonsvansker. Forskningsrapport III, statistikk og
regresjonsanalyse. Multivariate metoder,
kvalitative metoder, kulturpsykologi,
sosial- og samfunnspsykologi.
5. OG 6. SEMESTER:

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet kvalifiserer til autorisasjon som
radiograf.
Studiet gir inngående kunnskaper
innenfor strålefysikk og strålevern, og brede
kunnskaper i medisinske fag.
1/3 av studiet er praksisrettet og foregår
på universitetets laboratorier og i røntgenog kliniske avdelinger.
1. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Radiografens faglige fundament 5 sp
Anatomi og fysiologi 15 sp
Fellesemne for helsefagstudenter 10 sp
Strålefysikk og radiografisk bildefram
stilling 10 sp
• Grunnleggende teknologiske og kliniske
aspekter ved radiografi 20 sp
2. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Sykdomslære og mikrobiologi 8 sp
Kliniske og medisinske fag 22 sp
Bildeframstilling og bildebehandling 20 sp
Etikk, vitenskapsteori og forsknings
metode 10 sp

Barns utvikling, utvikling hos ungdom,
voksne og eldre. Praksisrelatert undervisning og metode samt praksis i barnehage
og sykehjem. Organisasjonspsykologi,
helsepsykologi, semesteroppgave. Fagetikk,
atferdsgenetikk samt Preklinisk kurs.

3. STUDIEÅR:

Klinisk psykologi og klinisk praksis samt
fagetikk.
9. OG 10. SEMESTER:

Hovedpraksis med muntlig eksamen og
hovedoppgave.

De eksterne praksisstudiene utgjør 60 sp.
Disse avvikles ved kliniske sengeavdelinger,
radiologiske avdelinger og ved stråleterapiavdelinger. Praksisstudiene foregår i
Nord-Norge.

JOBBMULIGHETER

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet.

7. OG 8. SEMESTER:

Studiet kvalifiserer for jobber innen psykisk
helsevern med ansvar for utredning og
behandling av pasienter med psykiske
lidelser. I tillegg kan en jobbe innen ledelse,
sakkyndighetsarbeid, arbeids- og organisasjonspsykologi, privatpraksis, forskning
m.m.

• Strålevern, bildebehandling og kvalitetssikring 15 sp
• Onkologi og strålebehandling 12 sp
• Fagutøvelse og fagfordypning innen bildediagnostikk 18 sp
• Bacheloroppgave 15 sp

Studiet kvalifiserer for opptak til en rekke
nasjonale og internasjonale videreutdanninger. Studiet gir også grunnlag for opptak
til ulike masterstudier.
JOBBMULIGHETER

Radiografer jobber i hovedsak ved røntgenog stråleterapiavdelinger på sykehusene.
Radiografer jobber også innen industri,
telemedisin, hos medisinske tekniske
leverandører, medikamentleverandører og
utdanning.
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SOSIALT ARBEID – SOSIONOM

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet kvalifiserer for yrkestittelen sosionom. Sosionomer jobber med å forebygge,
løse og redusere sosiale problemer på ulike
nivåer, for familier og enkeltpersoner.
Sosionomer jobber med mennesker med
behov for hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner. UiT vektlegger kulturanalytisk
kompetanse og arbeidsmåter med blikk
for mangfold, særlig i forhold til kjønn,
etnisitet og sosial og økonomisk ulikhet.
Studentene får også kompetanse for å utøve
og utvikle sosialt arbeid i en urfolksregion
med særskilt fokus på nordområdene.
1. STUDIEÅR:

• Introduksjon til sosialt arbeid som fagfelt
og yrkesrolle 15 sp
• Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 sp
• Forebyggende sosialt arbeid på individ,
gruppe- og samfunnsnivå 15 sp
• Praksis 1: Samhandling og læring i
praksis 15 sp

SOSIALT ARBEID – SOSIONOM
Heltid – samlingsbasert

SYKEPLEIE
Heltid eller
deltid-samlingsbasert/desentralisert

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad eller

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp),

MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)

OPPTAKSKRAV: Generell studie

OPPTAKSKRAV: Bachelor i sykepleie eller
tilsvarende med karakter C eller bedre + 2
års praksis som autorisert sykepleier.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 1. mars
STUDIESTED: Tromsø

tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern
eller vernepleie, med min. gjennomsnittskarakter C. Det kreves min. 80 sp relevant
fordypning innenfor studiets fagområde.
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Alta

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet er samlingsbasert på heltid, med
30 sp per semester. Studiet har en fremtidsrettet profil, med fokus på et mangfolds- og
marginaliseringsperspektiv. Det skal
inspirere og motivere til forsknings- og
utviklingsarbeid, samt formidling og
sakkyndig virksomhet. Studentene skal
etter endt studium kunne imøtekomme
fremtidige behov for spesialisert kunnskap
og utvidet handlingskompetanse på høyere
nivå, innenfor ulike fagområder for sosialt
arbeid.
1. SEMESTER:

• Marginalisering og sosialt arbeid 15 sp
• Vitenskapsteori og forskningsetikk 15 sp
2. SEMESTER:

• Nyere perspektiver på sosialt arbeid 15 sp
• Forskningsmetode 15 sp
3. SEMESTER:

• Myndiggjørende sosialt arbeid 15 sp
• Masteroppgave 15 sp
4. SEMESTER:

2. STUDIEÅR:

• Masteroppgave 30 sp.

3. STUDIEÅR:

Vi tilrettelegger for at studentene skal
kunne ta studiet i tillegg til jobb. Det legges
opp til 3-4 ukesamlinger per semester,
samt arbeidskrav og selvstudier. Skriftlige
arbeidskrav og eksamener leveres digitalt.

• Velferdssamfunnet og sosialt arbeid 15 sp
• Saksbehandling i sosialt arbeid 15 sp
• Praksis 2: Tiltak og endringsarbeid i
praksis 30 sp
• Beslutninger og dilemmaer i sosialt arbeid
15 sp
• Sosialpolitiske føringer, administrering og
oppsøkende sosialt arbeid 15 sp
• Mangfoldet i sosialt arbeid 14 sp
• Vitenskapsteori og forskningsmetode.
Fordypningsoppgave 16 sp
Studiet kvalifiserer for opptak til master
innenfor ulike fagområder.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innenfor et
bredt spekter av fag- og virksomhetsområder,
eks. kommunale sosialtjenester (NAV,
barnevernstjenesten), barne- og ungdomspsykiatrien, kriminalomsorg, rusomsorg,
voksenpsykiatri, familievernkontor, barnevernsinstitusjoner, eldreomsorg, sykehus,
skoler, utekontakt, flyktningarbeid, miljøarbeidertjeneste for funksjonshemmede eller
pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste.
I tillegg kvalifiserer studiet for jobber i
det offentlige, i frivillige organisasjoner eller
innenfor personaladministrasjon. De fleste
sosionomer jobber i offentlig sektor, men
det finnes også mange i privat sektor og
innen internasjonalt sosialt arbeid.
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JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer til stillinger som krever
utvidet og spesialisert kompetanse innen
fagutvikling, systematisk dokumentasjon og
evaluering innen ulike former for sosialfaglig arbeid, velferdstjenester, offentlig
forvaltning, helse og omsorg, samt faglig
utviklingsarbeid. Studiet kvalifiserer også
for faglig ledelse i felt med relevans for
sosialt arbeid. Det gir også mulighet for
undervisningsstillinger på videregående
skole, høgskole og universitet, eller for å
drive med forsknings- og utviklingsarbeid.
Innen sosialt arbeid er det store behov for
utrednings- og sakkyndig virksomhet.

eller deltid over 4 år

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
(gjelder heltidstudier)
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
(gjelder deltidsstudiene i Harstad eller
Hammerfest)
SØKNADSFRIST: 15. april.
15. oktober for deltidsstudiene i Harstad
eller Hammerfest
STUDIESTED: Hammerfest, Harstad,
Narvik eller Tromsø; heltid
Harstad eller Hammerfest/Kirkenes;
deltid. Ved nok kvalifiserte søkere vil det
være basisgruppe i Kirkenes.

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Sykepleiere arbeider med friske og syke
mennesker i ulike livssituasjoner, både i og
utenfor institusjoner.
Pleie, omsorg og behandling utgjør
hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie
og omsorg for den syke ut fra hvordan det
oppleves å være syk, og ut fra kunnskap om
den enkelte sykdom.
I løpet av studiet vil du blant annet få
kunnskap om grunnleggende sykepleie,
forebyggende helsearbeid, spesialisthelsetjenesten, psykiatri og eldreomsorg.
Praksisstudier og praksisrettet undervisning
utgjør ca. halvparten av studiet. Studiet har
utvekslingsavtaler.
Du finner mer informasjon på UiTs
nettsider - Fagplan bachelor i sykepleie ved
det aktuelle studiestedet.

SYKEPLEIE
Deltid

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

deltid over 3 år

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest
• enkelte studenter vil måtte dokumentere
negativ tuberkulin- eller MRSA-status

BESKRIVELSE AV STUDIET

Masterstudiet er rettet mot sykepleiere med
klinisk erfaring fra pasientrettet arbeid
som ønsker å fordype den sykepleiefaglige
kompetansen i utøvelse og utvikling av
faget. Studiet tilbyr fordypning i infeksjon. Masterstudiet gir sykepleiefaglig
kompetanse i faglig ledelse, undervisning,
veiledning og fagutvikling.
Den avsluttende masteroppgaven er på
40 sp og er et individuelt skriftlig arbeid
som gjennomføres i tredje studieår. Studiet
er lagt opp med desentralisert struktur med
IKT-støtta samlingsbasert undervisning.
Innhold og rekkefølge av enkeltemner
fremgår av studieplanen.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer til kliniske sykepleierstillinger i kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten, der fordypet kompetanse i sykepleiens fagområde, fagutvikling og faglig ledelse er vektlagt. Kombinert
med pedagogisk tilleggsutdanning gir
studiet lektorkompetanse i sykepleiefaget
og kvalifiserer til undervisningsstillinger.
Studiet vil kunne kvalifisere til opptak ved
doktorgradsstudium i helsevitenskap.
NB: Vi tar forbehold om at tilstrekkelig
antall kvalifiserte søkere takker ja til studiet
for igangsetting av tilbudet.

BESKRIVELSE AV STUDIET

Tannpleierne jobber hovedsakelig med
sykdomsforebyggende tannhelse og er
ofte den første som møter pasienten. De
undersøker tenner, munnhule og helsevaner
og skal kunne tilrettelegge tiltak overfor
enkeltpersoner og grupper med tannhelse
problemer. Samtale med pasienter og
helsepersonell, veiledning og planlegging
har en sentral plass. Etter fullført studium
vil en få autorisasjon som tannpleier.
Studiet kvalifiserer for ulike mastergrader.
1. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Felles innholdsdel med andre helsefag
Naturvitenskapelige fag
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Tannpleie for barn og ungdom
m/ prosjektoppgave

2. STUDIEÅR:

• Felles innholdsdel - refleksjon over praksis
• Voksen- og eldretannpleie m/prosjekt
oppgave
3. STUDIEÅR:

• Felles innholdsdel – planlegging,
samarbeid og ledelse
• Helhetlig pasienttilnærming, voksen- og
eldretannpleie
• Samfunnsodontologi – fordypning
• Bacheloroppgave 20 sp
Praksis foregår på Universitetstannklinikken og eksternt i den offentlige tannhelsetjenesten.

Deltidsstudiene
Studiet i Harstad er organisert med
samlinger i Harstad.
Studiet i Hammerfest er organisert som
et nettbasert desentralisert deltidsstudie.
Ved nok kvalifiserte søkere vil det være
basisgruppe i Kirkenes.

JOBBMULIGHETER

Du kan jobbe i den offentlige tannhelse-
tjenesten, i privat praksis eller som selvstendig privatpraktiserende tannpleier. Du kan
også jobbe innen EØS-området etter søknad
til det aktuelle landets helsemyndigheter.

JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i helsetjenesten både i Norge og i utlandet med
mennesker i alle faser av livet, fra nyfødte til
eldre, friske og alvorlig syke.
I kommunehelsetjenesten: i hjemmesykepleie, sykehjem, omsorgsbolig.
I spesialisthelsetjenesten: i ulike
avdelinger i sykehus, med barn, unge,
voksne og eldre.
Som sykepleier vil du også kunne
jobbe med forebyggende helsearbeid, i
privat legepraksis, private virksomheter,
hjelpeorganisasjoner og innenfor ledelse og
undervisning.
Bli kjent med UiT på
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uit.no

TELEMEDISIN / 

Telemedicine and E-health
MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS:

Health field of study:
Bachelor’s Degree in Health-related
professional studies (e.g. Bachelor in Surgery and Medical Studies, Nursing,
Radiography, Physiotherapy)
Technology field of study:
Bachelor’s Degree in Computer Science
with advanced knowledge for computer
programming and operating systems
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

This international study program comprises
of mandatory coursework 60 ECTS and
a Master’s thesis 60 ECTS. Students are
expected to complete their coursework in
the first year and write the Master’s thesis
in the second year.
There are two fields of study:
Health:
This field of study focuses on how to face
the challenge of implementing and introducing telemedicine and e-health systems in
complex health organizations.
Technology:
This field of study covers both the theoretical basis and the experimental methods
in computer science. Students take both
ordinary computer science courses and
specialized courses in medical informatics,
telemedicine and e-health.
Students will also have opportunities to
develop professional cooperation with
Norwegian Centre for E-health Research
(NSE).
JOB OPPORTUNITIES

• Promote and introduce telemedicine and
e-health services and programs.
• Participate in the development of telemedicine and e-health products and
services.
• Apply telemedicine and e-health services
in professional healthcare.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material, and examination questions.
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VERNEPLEIE
Heltid eller deltid
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
eller
Y-vei for vernepleie, gjelder kun for
studiet i Harstad, se side 72
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Harstad; heltid,
Tromsø; deltid

NB:

• ved studiestart må søkeren legge fram
gyldig politiattest

BESKRIVELSE AV STUDIET

Vernepleie er en kombinert helse- og
sosialarbeiderutdanning. Vernepleiere
skal bistå mennesker med ulike former
for funksjonsnedsettelser. Vernepleiere er
helsepersonell med spesiell kompetanse på
tilrettelegging av miljøtiltak.
Studiet er lagt opp med kombinasjon av
teoriundervisning og tre praksisperioder på
til sammen 32 uker.
Heltidsstudiet i Harstad:
1. STUDIEÅR:

• Introduksjon til og rammer for
yrkesutøvelsen 18 sp
• Grunnlag for helse- og miljøarbeid 24 sp
• Praksis 1: Vernepleieren i relasjoner 18 sp

Y-VEI FOR BARNEVERN

BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bestått yrkesfaglig

utdanningsprogram, fagbrev og min. 12
måneder relevant praksis
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Harstad

BESKRIVELSE AV STUDIET

Y-vei for barnevern er et studieopplegg
som tilbyr treårig bachelor i barnevern
til studenter med eksamen fra yrkesfaglig
studieretning i barne- og ungdomsrabeid
på videregående skole og relevant fagbrev.
Det betyr at du ikke trenger generell
studiekompetanse for å begynne på studiet,
og kan gjennomføre hele utdanningen på
tre år som fulltidsstudent.
Y-veistudentene følger den ordinære
undervisningen og følges tett opp gjennom det første semesteret, med tilpasset
undervisning i blant annet akademisk
lese- og skrivetrening, studieteknikk og
læringsmestring.
Dette gjør studentene skikket til å
følge undervisningen ved barnevern på
bachelornivå.

Y-VEI FOR VERNEPLEIE

MARINE FAG

AKVAMEDISIN

BACHELOR: 3-årig, 180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bestått yrkesfaglig

utdanningsprogram, fagbrev og min. 12
måneder relevant praksis
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Harstad

BESKRIVELSE AV STUDIET

Y-vei for vernepleie er et studieopplegg
som tilbyr treårig bachelor i vernepleie
til studenter med eksamen fra yrkesfaglig
studieretning (helsearbeider) på videregående skole og relevant fagbrev. Det betyr at
du ikke trenger generell studiekompetanse
for å begynne på studiet, og kan gjennomføre hele utdanningen på tre år som
fulltidsstudent.
Y-veistudentene følger den ordinære
undervisningen og følges tett opp gjennom det første semesteret, med tilpasset
undervisning i blant annet akademisk
lese- og skrivetrening, studieteknikk og
læringsmestring.
Dette gjør studentene skikket til å
følge undervisningen ved vernepleie på
bachelornivå.

MASTER: 5-årig, 300 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
+ Matematikk R1/S1+S2

AKVAMEDISIN Master
FISKERI- OG HAVBRUKSVITENSKAP Bachelor & master /
Fiskerikandidat
INTERNASJONAL FISKERIFORVALTNING /
INTERNATIONAL FISHERIES MANAGEMENT Master

BESKRIVELSE AV STUDIET

Profesjonsstudiet i akvamedisin (fiskehelse)
gir kunnskap og ferdigheter i veterinærmedisinsk helsearbeid på fisk og offentlig
forvaltning av fiskesykdommer. Gjennom
de prekliniske fagene får du en forståelse
av fiskens fysiologi, biologi, miljøkrav og
atferd, og hvordan en kan overvåke miljøet
og tilpasse teknologien for å oppnå god
velferd hos fisk i oppdrett. De kliniske
fagene gir deg kunnskap og ferdigheter
i hvordan fiskesykdommer kan forebygges, diagnostiseres og behandles. Studiet
kvalifiserer til offentlig autorisasjon som
Fiskehelsebiolog.

2. STUDIEÅR:

• Helse og rehabilitering 25 sp
• Praksis 2: Vernepleieren i helsearbeid 15 sp
• Miljøarbeid 20 sp

1.–3. STUDIEÅR:

Basisemner i matematikk og kjemi, Ex.phil,
akvatisk økologi, celle- og molekylærbiologi, akvakultur, fiskens biologi, biokjemi,
dyrefysiologi, mikrobiologi, havbruksrett,
fiskefysiologi, immunologi, fiskesykdommer, fiskeernæring, oppdrettsteknologi,
fiskepatologi.

3. STUDIEÅR:

•
•
•
•

I tillegg kreves ett av følgende fag:
Matematikk R1+R2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Informasjonsteknologi 1+2
Geofag 1+2
Teknologi og forskningslære 1+2
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

Likeverd og deltakelse 10 sp
Praksis 3: Vernepleieren i miljøarbeid 16 sp
Aktør i organisasjoner 19 sp
Vernepleiefaglig fordypning 15 sp

Deltidsstudiet i Tromsø:

4.–5. STUDIEÅR:

1. STUDIEÅR:

Masteroppgave, fiskevelferd, dyrevelferd,
klinikk, HMT-evaluering, parasittologi/
epidemiologi, farmakologi, statistikk,
sikkerhetskurs, matvaretrygghet.

• Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen 18 sp
• Grunnlag for helse- og miljøarbeid 24 sp
2. STUDIEÅR:

• Praksis 1: Vernepleieren i relasjoner 18 sp
• Helse og rehabilitering 25 sp
• Praksis 2: Vernepleieren i helsearbeid 15 sp

JOBBMULIGHETER

3. STUDIEÅR:

• Miljøarbeid 20 sp
• Likeverd og deltakelse 10 sp
• Praksis 3: Vernepleieren i miljøarbeid 16 sp

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

4. STUDIEÅR:

• Aktør i organisasjoner 19 sp
• Vernepleiefaglig fordypning 15 sp

Du kan jobbe i norsk og internasjonal
akvakultur- og oppdrettsnæring, i fiskehelsetjenester, i farmasøytisk industri, i
fôrfirma og konsulentfirma, som forsker,
og som leder og beslutningstaker i privat og
offentlig sektor.
Du har også god faglig plattform for å
starte egen virksomhet.

JOBBMULIGHETER

Vernepleiere jobber i den kommunale
helse- og sosialtjenesten; i barnehager
og skoler; i psykiatrien; rusomsorgen;
oppsøkende ungdomsarbeid; i barnevernet;
ved kommunale/statlige kompetansesentre
og i flyktningarbeid.
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FISKERI- OG HAVBRUKS-
VITENSKAP

BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet i fiskeri- og havbruksvitenskap er
tverrfaglig og inneholder både biologiske,
samfunnsvitenskapelige, økonomiske
og teknologiske fag. Studiet gir deg god
forståelse av fiskeri- og havbruksnæringa, og
arbeidsfeltene spenner vidt både nasjonalt
og internasjonalt.
Studiet kvalifiserer for opptak til master
i fiskeri- og havbruksvitenskap.
1.–3. STUDIEÅR:

Felles obligatoriske emner:
• Examen philosophicum
• Marin næringsutvikling
• Matematikk
• Samf. metode og statistikk
• Akvatisk økologi
• Kjemi for fiskerifag
• Økonomi
• Fangsteknologi i marint fiske
• Biokjemi
• Fiskens biologi
• Havbruk I
• Juss i fiskeri- og havbruk
Velg en av følgende studieretninger:
Ressursforvaltning
Forvaltning og planlegging, prosjektledelse,
økonomi mv.
Havbruk
Fysiologi, ernæring, oppdrettsteknologi,
fiskesykdommer mv.
Sjømat
Oppdrettsteknologi, marin bioteknologi,
logistikk mv.
Marked og ledelse
Markedsføring, prosjektledelse, organisasjonsteori mv.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber innen de
marine næringene, men også innen andre
næringer som er relatert til fiskeri og
havbruk. Kompetanse innenfor produksjon,
salg, markedsføring, administrasjon og
produktutvikling gir gode jobbmuligheter.
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FISKERI- OG HAVBRUKS
VITENSKAP / Fiskerikandidat
MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i fiskerifag

eller tilsvarende utdanning med relevant
fordypning avhengig av hvilken studieretning det søkes på
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april / 1.november
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet spenner over de fleste områder av
norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Valg av studieretning kombinert
med den selvvalgte masteroppgaven gjør
hver enkelt students kompetanse spesiell
og attraktiv på arbeidsmarkedet. Fullført
studium gir kandidater rett til å kalle seg
fiskerikandidat – en kjent og velrenommert
tittel innen marine næringer i Norge.
Du kan velge mellom flere studieretninger:
• Ressursforvaltning
• Havbruk
• Sjømat
• Marked og ledelse
JOBBMULIGHETER

Mer enn 700 fiskerikandidater har blitt
uteksaminert fra Norges fiskerihøgskole.
Disse er spredt over hele verden – fra Japan
i sørøst til Grønland i nordvest – i jobber
innen produksjon, salg, marked, forskning,
undervisning og ledelse.
Du kan jobbe i fiskeriselskaper, fôrselskaper
og oppdrettsselskaper. Du kan også jobbe
som rådgiver i bank og forsikringsselskaper,
eller i offentlige etater som Mattilsynet,
departementer, kommuner og fylkeskommuner, og ved universitetene.

INTERNASJONAL FISKERI
FORVALTNING / International

SIKKERHETSFAG

Fisheries Management

INTERNASJONAL BEREDSKAP
Samlingsbasert
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studiekompe-

MASTER: 2 years, 120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Bachelor

degree in biology, social sciences or
economics
APPLICATION: Local admission, sent to
UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

The programme applies a multidisciplinary
approach to the management of marine and
freshwater resources, including aquaculture.
By facilitating reflection and using case
studies from various parts of the world,
the programme will develop the students
understanding of how fisheries and
aquaculture are managed. The students
may specialize in biology, economics or
administration, or a combination. The study
is designed as an international programme
with students from all over the world.

INTERNASJONAL BEREDSKAP Bachelor
SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ Bachelor
SAMFUNNSSIKKERHET Master
SIKKERHET OG MILJØ Bachelor/Ingeniør (se side 56)
TEKNOLOGI OG SIKKERHET I NORDOMRÅDENE /
TECHNOLOGY AND SAFETY IN THE HIGH NORTH Master

1ST AND 2ND SEMESTER:

• Fisheries biology and harvest technology
• Resource economics and project
evaluation
• A social science perspective on fisheries
management and development
• Fisheries ecology
• Fisheries research and management
Optional courses:
• Market-oriented product development
and innovation
• Internationalisation and negotiation

BESKRIVELSE AV STUDIET

Dette er et studium for de som ønsker
kompetanse innen samfunnssikkerhet og
beredskap. Krav til beredskap i forhold til
uønskede hendelser, menneskeskapte eller
som følge av naturkatastrofer, har økt i alle
deler av samfunnet de siste årene.
Studiet fokuserer på samfunnssikkerhet,
risikoforhold og beredskap i nordområdene
i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv,
men har også relevans for andre regioner
og forhold. I de ulike emnene vil det bli lagt
stor vekt på praktiske øvelser og simuleringer. Samarbeidet mellom nasjonale og
internasjonale kompetansemiljøer gjør
dette studiet til en unik kombinasjon av fag
på det praktiske og teoretiske planet.
Studiet gir kunnskaper om samhandling
mellom ulike bransjer og samfunn, og
kompetanse i å styre og lede akutte krisesituasjoner hvor liv, ytre miljø og verdier kan
stå på spill. Evaluering og forebygging, samt
utarbeidelse av egnet beredskap for slike
situasjoner står sentralt i studiet.
1. STUDIEÅR:

3RD AND 4TH SEMESTER:

• Coastal planning and governance
• Model theory and data processing
methods
• Master’s Thesis
Optional courses:
• International law and Food Security
• BIO-2508 Aquaculture I

•
•
•
•
•
•

Innføring i beredskap
Beredskapslogistikk
Innføring i metode
Nordområdepolitikk
Naturkatastrofer
Øvelsesplanlegging og gjennomføring

•
•
•
•
•
•

Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse
Operativ ledelse
Miljø og sårbarhet
Sikkerhet og logistikk i kaldt klima
Kriseledelse og kommunikasjon
Anvendt forskningsmetode

2. STUDIEÅR:

JOB OPPORTUNITIES

The degree opens the doors to a variety
of national and international positions in
fisheries and aquaculture administration,
NGOs, international agencies, business and
industry, as well as in research and teaching
institutions.

3. STUDIEÅR:

•
•
•
•

Oljevernledelse
Praktisk prosjektledelse
Farlig gods og farlige stoffer
Kriser og katastrofer i psykososialt perspektiv
• Bacheloroppgave

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions,
although the latter may be answered either
in English or a Scandinavian language.

Bli kjent med UiT på

tanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Harstad

JOBBMULIGHETER

Studiet gjør deg kvalifisert til å ivareta
utrednings- og rådgivningsoppgaver i
offentlig sektor, privat næringsliv og
frivillige organisasjoner. Sammen med
egnet yrkespraksis kvalifiserer den også til
ledelses- og spesialistoppgaver på lignende
områder.
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SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ

SAMFUNNSSIKKERHET

TEKNOLOGI OG SIKKERHET I
NORDOMRÅDENE / Technology and

Safety in the High North
BACHELOR: 3-årig,180 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Generell studie

kompetanse eller realkompetanse
SØKNAD: Sendes Samordna opptak
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Nasjonalt og internasjonalt ser vi økt fokus
på sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer. Dette har skapt et behov for å styrke
fagkunnskapen på disse feltene både i
offentlig sektor og næringslivet.
Studiet gir kunnskap om bl.a. risiko,
beredskap, miljøforvaltning, sikkerhet i
nordområdene, HMS og krisehåndtering.
Du lærer hvordan en kan styrke beredskapen og ivareta sikkerheten i samfunnet,
samt forebygge og håndtere eventuelle
kriser.
Studiet gir kunnskap om sikkerhet og
miljø i samfunnsinstitusjoner, bedrifter,
kommuner og andre virksomheter.
1. OG 2. SEMESTER:

•
•
•
•
•
•

Examen philosophicum
Miljø og sårbarhet i Arktis
Ulykker og sikkerhet
Organisasjon og sikkerhet
Risiko, samfunn og infrastruktur
Krisehåndtering

3. OG 4. SEMESTER:

•
•
•
•
•
•

Samfunnsvitenskapelig metode
HMS (helse, miljø og sikkerhet)
Øvelser i nordområdene
Miljø og ressursforvaltning
Risikoanalyse
Menneske, teknologi og organisasjon

5. OG 6. SEMESTER:

• Valgfrie emner / utveksling
• Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging
• Bacheloroppgave
JOBBMULIGHETER

Med kunnskap om beredskapsplanlegging, HMS, risikoanalyse, forvaltning og
krisehåndtering vil du være kvalifisert
for jobber innen et bredt spekter av virksomheter i privat og offentlig sektor. Blant
annet inngår HMS i dag som et viktig tema
og arbeidsområde i de fleste virksomheter.
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MASTER: 2-årig,120 studiepoeng (sp)
OPPTAKSKRAV: Bachelor i samfunns-

sikkerhet og miljø. Også andre bachelorgrader med fordypninger som er relevant
for sikkerhet, risiko og beredskap kan gi
grunnlag for opptak. Gjennomsnittskarakteren C eller bedre
SØKNAD: Lokalt opptak, sendes UiT
SØKNADSFRIST: 15. april
STUDIESTED: Tromsø

BESKRIVELSE AV STUDIET

Samfunnet rammes av ulike typer kriser
og katastrofer, store ulykker, terrorisme,
skipsforlis, oljeutslipp og naturkatastrofer.
Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene, og krever forebygging
og håndtering på ulike nivå.
Studiet gir deg kunnskap om metoder
og redskaper for å vurdere og å analysere
trusler, risiko, sårbarhet, kriser og hendelsesforløp, og årsaksforhold. Studiet har også
fokus på hvordan vi kan håndtere de mange
utfordringene vi møter i en krisesituasjon,
samt granskning etter ulykker. Hvordan
kan vi kartlegge årsaksforhold, og ta
lærdom av det som har skjedd? Hvordan
kan vi innrette samfunnet for å gjøre det
mer robust?
Klimaendringer og økt nærings
aktivitet i nord, inkl. petroleumsaktivitet,
akvakultur, turisme og skipsfart innebærer
skjerpede krav til beredskap og sikkerhet.
Studiet er bl. a. rettet mot nordområdenes
miljø, klima, geografi og infrastruktur.
1. OG 2. SEMESTER:

• Risiko og samfunnssikkerhet
• International emergenecy preparedness
and environmental protection in the High
north
• Krisehåndtering
• Risikoanalyse og styring
• Kvalitative metoder
• Kvantitative metoder
3. OG 4. SEMESTER:

Valgfrie emner/utveksling, masteroppgave.
JOBBMULIGHETER

Studiet kvalifiserer for jobber i privat eller
offentlig virksomhet som krever kompetanse innen sikkerhet, risiko og beredskap.
Aktuelle jobber kan være beredskapsrådgiver, HMS leder, rådgiver for humanitære
organisasjoner i inn- og utland, ansvarlig
for krisehåndtering, gransker av ulykker
eller ansatt i direktorat/ departement.

MASTER: 2 years,120 ECTS
ADMISSION REQUIREMENTS: Enginee-

ring or technological Bachelor degree
APPLICATION: Local admission, sent to UiT
APPLICATION DEADLINE: April 15th
LOCATION: Tromsø

PROGRAMME DESCRIPTION

There is a growing interest for the High North.
Advanced ships, offshore installations and
land-based facilities will develop in the remote,
harsh and vulnerable environment in the
Arctic. The industry is facing new challenges
and unexpected problems. This calls for new
technical solutions and operating routines to
be developed.
The program, and its three specializations, focus on the technical and operational solutions, as well as safety related
challenges.
RISK AND RELIABILITY
SPECIALIZATION:

•
•
•
•
•
•

Stochastic Processes
Operation and Maintenance Management
Reliability Engineering
Cold Climate Engineering
Marine Geohazards
Drilling and Production of Oil&Gas

AUTOMATION SPECIALIZATION:

•
•
•
•

Sensor technology
Signal processing
Control techniques
Embedded systems

NAUTICAL SPECIALIZATION:

• Ship stability
• Marine Operations in the Ocean Space
• Navigation Systems
JOB OPPORTUNITIES

The programme qualifies for a broad
range of positions in private industry and
public organizations. Such as engineering
companies, oil and gas industry, shipping
industry and in regulation and preparedness planning. Research and teaching is
also relevant.
LANGUAGE OF INSTRUCTION AND
EXAMINATION

The language of the study program is
English. This will apply to teaching, syllabus
material and examinations questions.

Bli kjent med UiT på
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Halvårs-/årsstudier og
videreutdanninger

Arktisk naturguide, 60 sp. Svalbard

MEDISIN, ODONTOLOGI, HELSE- OG

Arktisk friluftsliv, 60 sp. Alta

SOSIALFAG

Idrett, 60 sp. Alta
Idrett, 60 sp. Tromsø

Jordmorutdanning, 120 sp. Tromsø
Søknadsfrist 1. mars
Kognitiv adferdsterapi, 30 sp. Harstad

LÆRERUTDANNINGER OG UTDANNINGER

HUMANISTISKE FAG

SPRÅK OG LITTERATUR

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap, 60 sp. Tromsø

Allmenn litteraturvitenskap, 60 sp. Tromsø

Filosofi 1. semester studium, 30 sp. Tromsø, nettbasert

Engelsk, 60 sp. Tromsø
Søknadsfrist 5.april/1.desember

Forfatterstudium 2, 60 sp. Tromsø
Søknadsfrist 1. mars
Historie, 60 sp. Tromsø
Historie 1. semester studium, 30 sp. Tromsø, nettbasert
Likestilling og kjønn, 60 sp. Tromsø
Religionsvitenskap, 60 sp. Tromsø

KUNST- OG MUSIKKFAG

Akkompagnement, 30 sp. Tromsø
Drama og teater, 60 sp. Tromsø
Ensembleledelse 1, 30 sp. Tromsø

I PEDAGOGIKK

Nordisk, 60 sp. Tromsø
Nordsamisk som morsmål, 60 sp. Tromsø
Søknadsfrist 1. desember
Norwegian for foreign students, 60 sp. Alta
Søknadsfrist 1. desember
Russisk, 60 sp. Tromsø
Søknadsfrist 1. desember
Spansk, 60 sp. Tromsø
Søknadsfrist 1. desember

Videreutdanning for lærere og barnehagelærere
Se uit.no/ilp/evu for flere tilbud og mer informasjon
om videreutdanningstilbudene for lærere og barnehagelærere i Tromsø og Alta
Pedagogikk 1. semesterstudium, 30 sp. Tromsø,
nettbasert

Videreutdanning i motiverende intervju, 30 sp.
Narvik, samlingsbasert

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere,
60 sp. Alta

Videreutdanning i motiverende samtale og rus- og
psykisk helsearbeid, 60 sp. Narvik, samlingsbasert

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennlærere,
60 sp. Tromsø, deltid

Videreutdaning i rus- og psykisk helsearbeid, 30 sp.
Narvik, samlingsbasert
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning, 30 sp.
Narvik, samlingsbasert

SAMFUNNSFAG

Hørelære med didaktikk og praksis 2, 30 sp. Tromsø
Instrument 2, 30 sp. Tromsø

Examen philosophicum, 10 sp. Tromsø

Kirkemusikk, 60 sp. Tromsø
Korledelse 1, 30 sp. Tromsø
Kunst 1. semester studium, 30 sp. Tromsø, nettbasert
Kunsthistorie, 60 sp. Tromsø
Søknadsfrist 1. desember
Musikk og drama i barnehage, 30 sp Tromsø
Musikkutøving 1, 30 sp. Tromsø

ØKONOMISKE OG A
 DMINISTRATIVE FAG

Bedriftsøkonomi, 60 sp. Alta, nettbasert
Ledelse, 60 sp. Alta, nettbasert
Northern studies, 60 sp. nettbasert
Praktisk prosjektledelse, 60 sp. Harstad
Praktisk økonomi og ledelse, 60 sp. Narvik

Videreutdanning i foreldreveiledning 3-12 år. De
utrolige årene, 30 sp. Tromsø, Trondheim, Bergen
Oslo, samlingsbasert

Mat og helse, 60 sp. Alta, samlingsbasert

Examen facultatum, 10 sp. Tromsø,
Søknadsfrist 1. desember

Kammermusikk, 30 sp. Tromsø

Psykososialt arbeid med barn og unge, 60 sp. Harstad

Videreutdanning i krisehåndtering og traume
behandling, 30 sp. Narvik, samlingsbasert

Språkvitenskap 1. semester studium, 30 sp, Tromsø,
nettbasert
Tysk, 60 sp, Tromsø
Søknadsfrist 1. desember

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig
veiledning, 30 sp. Tromsø, Trondheim, Bergen Oslo,
samlingsbasert

Examen philosophicum, 10 sp. Alta, nettbasert med
samlinger, Søknadsfrist 1. desember
Frivillig arbeid, 30 sp. Tromsø, nettbasert
Samfunnsplanlegging, 1. semesterstudium, 30 sp.
Tromsø, nettbasert
Sosiologi 1. semesterstudium, 30 sp. Tromsø,
nettbasert

Videreutanning om vold i nære relasjoner,
30 sp. Tromsø, samlingsbasert

ERFARINGSBASERTE MASTERPROGRAM

Funksjonshemming og deltakelse, 90/120 sp. Harstad
Ledelse, 90 sp. Harstad, samlingsbasert
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor, 90 sp.
Tromsø, Mo i Rana, Vadsø
Strategisk ledelse og økonomi / MBA, 90 sp. Tromsø

Statsvitenskap, 1. semesterstudium, 30 sp. Tromsø,
nettbasert

Prosjektledelse 30 sp. Alta

Musikkutøving 2, 30 sp. Tromsø
Musikkutøving 3, 60 sp. Tromsø
Musikkteknologi, 30 sp. Tromsø
Musikk 1, 30 sp. Tromsø
Musikk 2, 30 sp. Tromsø
Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk, 60 sp. Tromsø
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REISELIVSFAG, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Akkompagnement, 30 sp. Tromsø
Arctic Adventure Tourism, 60 sp. Alta

NATURVITENSKAPLIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

Datateknikk for ingeniører, 60 sp. Narvik
Matematikk 60 sp. Tromsø

Travel and Tourism Management, 60 sp. Harstad,
nettbasert

Bli kjent med UiT på

uit.no

STUDIETILBUDET 2017 /

79

Foto: Svenja De Smedt

Opptak
Samiske kvoter

2) Spesielle opptakskrav

Følgende studier ved UiT har egne kvoter for søkere med
samisk tilknytning:
fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin, farmasi, medisin, odontologi, rettsvitenskap, teknologiske fag (integrert
master) bioingeniør, ergoterapi, fysioterapi, radiografi,
sykepleie, psykologi profesjonsstudium og tannpleie.

Enkelte studier har spesielle opptakskrav, f.eks ingeniørstudier der det kreves fordypning i matematikk og fysikk
og studier i musikk og samtidskunst med opptaksprøver.
Spesielle opptakskrav vil være beskrevet under Opptakskrav for hvert enkelt studium. Se beskrivelse av de enkelte
studier på våre nettsider uit.no.

For å bli vurdert i denne kvoten må samisk tilknytning
dokumenteres med ett av følgende:

3) Realkompetanse

• Samisk avlagt som første- eller andrespråk i videregående opplæring.



• Vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som
første- eller andrespråk.
• Bestått 60 studiepoeng eller semesteremne i samisk fra
universitet eller høgskole.
• Realkompetansevurdering av samiske språkkunnskaper i forhold til språkkravet i samisk fra videregående opplæring.
• Test i samisk språk på samme nivå som testene ovenfor.
Opptakskrav
Det er to måter å søke om opptak til UiT på; enten gjennom Samordna opptak eller gjennom
lokalt opptak med søknad direkte til UiT.
Samordna opptak
Gjelder de fleste av våre grunnutdanninger (se samordnaopptak.no). Det er kun mulig å bruke nettsøknad når man
søker gjennom Samordna opptak.
Lokalt opptak
En del studier ved universitetet har lokalt opptak. Dette
gjelder bl.a. 2-årige- og erfaringsbaserte m
 asterprogram,
praktisk-pedagogisk utdanning, halvårs-/årsstudier,
etter- og videreutdanninger samt enkelte studier med
opptaksprøver som f.eks musikkstudier.
I beskrivelsene av de enkelte studiene er det opplyst om
studiet har lokalt opptak eller opptak gjennom Samordna
opptak.
Nordnorsk kvote
Følgende studier ved UiT har egne kvoter for søkere med
nordnorsk tilknytning: bioingeniør, ergoterapi, fysioterapi,
radiografi, sykepleie, tannpleie, ernæring, farmasi, odontologi, medisin, rettsvitenskap, psykologi profesjonsstudium og
teknologiske fag (integrert master)
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For å bli vurdert i denne kvoten må du dokumentere med
bostedsattest med adressehistorikk fra Folkeregisteret,
utstedt i søknadsåret, at du har bodd i Nord-Norge de siste
10 årene og fortsatt bor i landsdelen.
Søkere som ikke tilfredsstiller dette kravet, må dokumentere nordnorsk tilknytning på minst tre av følgende fem
mulige måter:
• Bodd i Nord-Norge minst 10 år totalt, dokumentert med
bostedsattest med adressehistorikk fra Folkeregisteret
• Eksamen fra nordnorsk grunnskole (evt. folkehøgskole/
realskole), dokumentert med vitnemål
• Fullført videregående skole i Nord-Norge, dokumentert
med vitnemål
• Minst en av foreldrene bor og har bodd i Nord-Norge
siste 10 år, dokumentert med bostedsattest fra
Folkeregisteret utstedt i søknadsåret
• Mors bosted i Nord-Norge da søkeren ble født,
dokumentert med mors bostedsattest fra Folkeregistret

Generell studiekompetanse er inngangsnøkkelen til høyere
utdanning. En del studier har i tillegg spesielle opptakskrav.
Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av
realkompetanse.
De aktuelle opptakskrav er beskrevet under hvert studium
på uit.no
1) Generell studiekompetanse
Vitnemål med bestått norsk treårig videregående opp
læring som gir studie- eller yrkeskompetanse
eller
fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23/5-regelen).
I tillegg kreves følgende fag fra videregående opplæring
som må være dekket innenfor eller tatt i tillegg til kravene
over:
• Norsk 393 årstimer

For mer informasjon, se våre nettsider uit.no
Søknadsfrister
Søknadsfrister vil være beskrevet under Søknadsfrist for
hvert enkelt studium.
Søknadsfrister for opptak til studier med
oppstart i høstsemesteret:
15. desember (året før)
• enkelte musikkutdanninger med opptaksprøve
1. mars
• søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden
som søker opptak til studier gjennom Samordna opptak
• søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak
gjennom Samordna opptak
• opptak på grunnlag av realkompetanse gjennom
Samordna opptak
• opptak på særskilte vilkår (spesiell vurdering)
gjennom Samordna opptak
• enkelte videreutdanninger/bachelor- og masterstudier,
lokalt opptak
15. april
• for alle søkere som ikke kommer inn under andre frister

• Engelsk 140 årstimer

Spørsmål om opptak?

• Matematikk 224 årstimer

Har du spørsmål om opptak, kontakt UiT på telefon 
77 64 49 60 eller e-post opptak@uit.no

• Naturfag 140 timer
• Samfunnsfag 84 årstimer
• Historie 140 årstimer

Bli kjent med UiT på

Realkompetanse er kunnskap ervervet gjennom yrkes
praksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller etter
utdanning.
Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som
ikke har generell studiekompetanse kan søke opptak på
grunnlag av realkompetanse.

uit.no

Vi tar forbehold om mulige endringer i disse datoene – 
sjekk våre nettsider, uit.no
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Følg våre studenter i UiTxp
16 studenter i Tromsø, Narvik,
Harstad, Alta og på Svalbard viser
sine liv i sosiale medier.
De svarer på det du lurer på!

UiTexperience
UiTxp
UiTxp
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Bli kjent med UiT på
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UiT Norges arktiske universitet
@uiTromso
@uiTromso

UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
postmottak@uit.no
Sentralbord: 77 64 40 00

Produsert av Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt – UiT, Trykk: Norbye&Konsepta AS, desember 2016. Opplag: 21 000

#norgesarktiske

uit.no

