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Kjære nye lektorstudenter trinn 8–13 høsten 2018 ved UiT

Velkommen til studiestart på lektorutdanningen trinn 8–13 høsten 2018! Vi gleder oss til å
ta imot og bli kjent med dere!

Offisiell semesterstart er tirsdag 14. august Campus Breivika
Alle studentene ved UiT – Norges arktiske universitet, Campus Breivika, ønskes velkommen
av rektor 14. august kl. 11.00, les mer her: http://uit.no/semesterstart, sted Campus
Breivika utendørs i Labyrinten.
Etter dette arrangerer Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSLfak.) et felles velkomstmøte for alle sine nye studenter på fakultetet 14. august kl. 13.15 i
Teorifagbygget, hus 1, auditorium 1.
Obligatoriske informasjonsmøter for nye lektorstudenter trinn 8–13 høsten 2018

Onsdag 15. august kl. 9.00-13.00, Teorifagbygget, hus 1, auditorium 2
Alle som har takket ja til studieplass på lektorutdanningen høsten 2018 må delta på denne
dagen hvor dere får viktig informasjon om deres utdanning. Etter en felles del går møtet
over til andre lokaler i SVHUM-bygget kl. 10.15–13.00. Her vil dere bli bedre kjent med
lektorutdanningen og hva dette studiet består av: masterfag/fag 1, fag 2, profesjonsfag
(pedagogikk, fagdidaktikk) og praksis. Alle må velge et masterfag/fag 1 og et fag 2. Er dere
usikre på hvilke fag dere skal velge, vil dere få mulighet til å stille spørsmål om dette.
Timene denne dagen finner dere i timeplanen for emnet PFF-1020 Eleven og læring i
sentrum som er obligatorisk for alle studentene på lektorutdanningen det 1. semesteret.
Vær oppmerksomme på at ikke alle fag ved lektorutdanningen lar seg kombinere. For
nærmere informasjon om hvilke fagkombinasjoner som er mulige, vennligst se i
studieplanen for lektorutdanning 8–13. De ulike kontaktpersonene ved lektorutdanningen
kan også svare dere på spørsmål om utdanningen og de fagene dere skal ta.
Onsdag 15. august har også studentene på studieretning realfag et eget møte kl. 14.30 på
Teknologibygget, rom 1.023 Auditorium.

Politiattest – VIKTIG INFORMASJON!
Studenter som takker ja til studieplass på lektorutdanning trinn 8-13 må levere politiattest
ved studiestart. Les mer her. Informasjon om bestilling finner du her. Husk å legge ved
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opptaksbrevet fra Samordna opptak slik at politiet ser hva du trenger politiattesten til.
Politiattesten må ha riktig hjemmel i henhold til § 39 og kan ikke være eldre enn tre
måneder. Det er lang behandlingstid hos politiet ved studiestart – vær derfor tidlig ute! Dere
skal levere politiattesten til frank.o.olsen@uit.no eller pr. post: UiT - Norges arktiske
universitet, HSL-fakultetet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, v/ Frank Otto Olsen,
9037 Tromsø. Frist for innlevering av politiattest er 1. september. Har dere spørsmål
om politiattest, vennligst ta kontakt med Frank Otto tlf. 776 46530.
Du vil også finne svar på mange av dine spørsmål på denne siden: Sjekkliste for nye
studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

Med vennlig hilsen
lektorutdanning trinn 8–13
ved Trine Lise Larsen
koordinator for lektorutdanning 8–13
trine.lise.larsen@uit.no
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