Nettstøttet, fleksibel
ingeniørutdanning
Generell informasjon til nettstudenter
Som nettstudent følger du emner og studieplan som om du var en campus student. Forskjellen er at du
stort sett ikke er til stede på campus annet enn i forbindelse med samlinger. Du har følgende mulighet
for å følge undervisningen / få hjelp ifm øvinger:

•
•
•
•
•
•
•
•

Live forelesninger (lyd, bilder + evt. også video), tas også opp og kan spilles av senere
Studioinnspilte forelesninger, kan spilles av senere
Lysbildeark / forelesningsnotater / utregninger / oppgavegjennomgang med lyd
Nettmøter med emneansvarlig, spesielt i forbindelse med vurdering av arbeidskrav eller
karaktersatte oppgaver
Videoer / annet fra eksternt hold (f eks ”video notes” fra forfatter av lærebok)
Alt stoff som for øvrig er tilgjengelig for campus studenter via UiTs LMS (Learning Management
System): Canvas
Egne arrangerte nettmøter med studentassistenter
Egne arrangerte nettmøter med medstudenter

Som nettstudent stilles det store krav til egeninnsats og selvdisiplin for å lykkes i
studiehverdagen.
For å være nettstudent må du ha en internettforbindelse som klarer å strømme de live sendinger og
opptak som er tilgjengelig. Dette krever normalt den hastigheten som kreves for å se filmer via internett.
Du må forvente at du må kunne være «på nett» til bestemte tidspunkter, f eks når det utføres e-tester
som du besvarer i sann tid. Et nettstudie er derfor ikke egnet dersom du i perioder er avskåret
fra å ha internett-forbindelse. Normalt tilbys ikke forelesningene som nedlastbare filer.
Søknad og opptak
Opptakskrav og frister er de samme som for campus studier. Se samordna opptak og info på UiT sine
hjemmesider.
Semesteravgift / emnepåmelding / oppmelding til eksamen
Du følger samme rutiner campus studenter, se sjekkliste og frister her:
https://www.uit.no/utdanning/sjekkliste
Brukerkonto til IT tjenester
Som student får du et eget studentnummer. Dette fungerer som brukernavn. Systemene ved UiT har
såkalt FEIDE pålogging, hvilket betyr at du bruker samme brukernavn / passord alle steder (unntak kan
forekomme). Se for øvrig egen info fra ORAKELET vedrørende brukerkonto / pålogging / epost med mer
https://uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=319392
Samlinger
Det avholdes normalt to samlinger på høsten, og to på våren. Noen av disse er obligatoriske, relatert til
arbeidskrav / lab i enkeltemner. Utenom obligatorisk aktivitet kan du følge ordinær undervisning, eller
det kan være tilrettelagt spesiell aktivitet for nettstudentene. Merk: I forbindelse med
fordypningsfag og valgfag kan det forekomme samlinger i tillegg til / i stedet for de oppsatte
samlingsuker. Dette blir meddelt på fagets hjemmeside.
I forbindelse med samlingene har du som nettstudent mulighet til å skaffe deg studentkort som gir deg
adgang til UiT campus Narvik. Du må selv besørge transport til og fra campus, samt
overnatting. Tidspunkt for samlinger bestemmes i god tid før semesterstart. Hvilke studieretninger
som har samling, samt ankomstdag / varighet bestemmes ca 6 uker før aktuell samlingsuke.
Eksamen utenfor campus Narvik
Mange emner har avsluttende skriftlig skoleeksamen. I utgangspunktet skal alle eksamener avlegges ved
UiT campus Narvik. Eksamen kan etter søknad avholdes lokalt (nær deg), dette avhenger av om det er
mulig å skaffe egnede lokaler og eksamensvakter.

Du må selv sende en skriftlig søknad innen 1. oktober (høstsemester) eller innen 1. mars (vårsemester),
du må selv ta kontakt med det eksterne lærestedet (universitet, høgskole, folkeuniversitet eller
videregående skole) og oppgi en kontaktperson som vårt eksamenskontor kan forholde seg til ved
utsendelse av eksamensoppgaver og annet materiell.
Lenke til søknadsskjema for eksamen på ekstern campus
Studenten må påberegne en avgift til ekstern eksamensarrangør for leie av eksamenslokale og
eksamensvakter og i tillegg et administrasjonsgebyr pr eksamen til IVT-fakultetet - Campus Narvik.
Forbehold om oppstart
Høgskolen i Narvik forbeholder seg retten til å kansellere oppstart av enkelte av de nettbaserte tilbudene
dersom søkningen er for lav. Informasjon om dette vil bli gitt så tidlig som mulig.
Kontakt
Når det gjelder faglige spørsmål er det først og fremst emneansvarlig som skal kontaktes.
Opplysninger om emneansvarlig står angitt i emnebeskrivelsen. Spørsmål som er relatert til
omstendigheter rundt gjennomføring av nettundervisning kan sendes studieleder nettstøttet
undervisning.
Oppstartsprogram for nettstudenter høst 2018
Det er ikke et eget oppstartprogram for nettstudenter, du er velkommen til ordinært oppstartsprogram!
Overnatting i forbindelse med besøk på campus: Kontakt hoteller i Narvik og spør etter studentpris; noen hoteller har spesialpris.

