Kjære student!
Velkommen som student på bachelor i barnevernspedagogikk, ved
UiT Norges arktiske universitet, studiested Harstad.

Vi er glade for at du har valgt å takke ja til studieplass på Bachelor i barnevern, ved UiT
Norges arktiske universitet, studiested Harstad. I den forbindelse vil vi ønske deg
velkommen som student.
Studiestart er mandag 13. august 2018 kl. 10:30.
Oppmøtested er klasserom 8 i Harstad, Havnegata 5, 9405 Harstad.
Alle studenter møter i klasserommet for obligatorisk registrering, informasjon og møte
med klassen. Er du forhindret fra å delta, gi beskjed til oppgitte kontaktpersoner.
Offisiell åpningsseremoni
Den offisielle åpningsseremonien med rektor er mandag 13. august kl 09:00 i Store
auditorium på UiT Harstad.
Fadderordningen ved UiT Harstad kalles «Oppstarten» og varer fra 13. august – 25.
august. Program og påmelding til fadderordningen finner du på www.oppstarten.no
I løpet av den første uken vil du få informasjon om studiet, bli kjent med studiestedet,
lærerne og hverandre.
Fag-/studieplan og pensum
Fagplan finner du her: https://uit.no/utdanning/program/444428/barnevern_-_bachelor
Emnebeskrivelser med pensumlister for de to første emnene finner dere her:
BVE-1511: https://uit.no/utdanning/emner/emne/565499/bve-1511
BVE-1512: https://uit.no/utdanning/emner/emne/565498/bve-1512
Fagplan og pensumliste vil bli gjennomgått i løpet av de første dagene.
Studentbolig i Harstad
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr studentboliger for studenter ved UiT i
Harstad. De har både hybler og familieleiligheter. I tillegg formidler Samskipnaden
private boliger til studenter som ikke får tilbud om studentbolig.
Legg inn boligsøknad her: studentbolig.samskipnaden.no

Det er gratis parkering i uke 33 og 34. Gjelder for UiT ’s parkeringsplass, og «først til
mølla» prinsippet gjelder.

Viktig info
1.
Semesterregistrering:
Siste frist for betaling av semesteravgift er 20. august 2018 og for semesterregistrering
gjelder 1. september 2018. Evt. spørsmål rettes til: studieinfo@adm.uit.no
2.
All informasjon om semesterregistrering, aktivering av IT-konto etc., finner du
her: https://uit.no/utdanning/sjekkliste
3.
Politiattest:
Dette må du søke om på www.politi.no – se informasjon i tilbudsbrevet fra
samordnaopptak. Politiattesten leveres til studiekonsulent/emneansvarlig/ i
servicetorget ved UiT Harstad ved studiestart.
4.
Timeplanen:
Denne finner du Her. Når du har semesterregistrert deg, finner du timeplanen
automatisk på «Min side».
5.
Kontaktpersoner
Studiekonsulent: Kristine Sundet Lorentsen, kristine.s.lorentsen@uit.no
Studieleder: Grethe Borgerød, grethe.borgerod@uit.no

Med vennlig hilsen
Grethe Borgerød
Studieleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Harstad

