Kjære student!
Velkommen som student på Bachelor i sosialt arbeid/Bachelor i barnevern,
ved UiT Norges arktiske universitet, studiested Alta.

Vi er glade for at du har valgt å takke ja til studieplass ved et av våre to bachelortilbud i
henholdsvis sosialt arbeid og barnevern ved UiT Norges arktiske universitet, Campus
Alta. I den forbindelse vil vi ønske deg velkommen som student.
Studiestart er torsdag 16. august kl. 09:15 for begge studiene. Studentene på Bachelor i
sosialt arbeid møter på rom A204 Loppa og Bachelor i barnevern på rom A104 Stjernøy.
Vi ber også alle studenter møte for registrering av oppmøte og informasjon ved
studieleder fredag 17. august kl. 10.00 – 11.00 på rom A103 Magerøy. Der vil du også
møte faglærere fra instituttet. Er du forhindret fra å delta, gi beskjed til oppgitte
kontaktpersoner.
Offisiell åpning av studieåret er fredag 17. august kl. 12:00. Oppmøtested er
Kultursalen i Glassgata.
Fagplaner
Dette finner du på våre nettsider:
https://uit.no/utdanning/program/345083/sosialt_arbeid_-_bachelor
https://uit.no/utdanning/program/344974/barnevern_-_bachelor
Fagplan og pensumliste vil bli gjennomgått i løpet av de første dagene.
Emnebeskrivelser med pensum for det første emnet finner dere her:
SSO-1011: https://uit.no/utdanning/emner/emne/565001/sso-1011
BVE-1012: https://uit.no/utdanning/emner/emne/565505/bve-1011
Fadderordningen i Alta
Informasjon om fadderordningen, og program for ulike arrangement knyttet til
fadderuka finner du på:
https://uit.no/utdanning/art?dim=179016&p_document_id=344340
Studentbolig i Alta
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr studentboliger for studentene ved UiT i Alta.
De har både hybler og familieleiligheter. Legg inn boligsøknad her:
https://studentbolig.samskipnaden.no

Gratis parkering på campusområdet
I motsetning til resten av Alta sentrum er det ikke betalingsparkering på campus, men
du må registrere seg på Servicetorget og legge en parkeringsseddel i bilvinduet. Dette
ordner du på Servicetorget ved hovedinngangen.

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 på instituttadministrasjonen ved
studiestart.

4.

Timeplanen:
Timeplan for det første emnet finner du her for barnevern og her for sosialt arbeid.
Når du har semesterregistrert deg, finner du timeplanene automatisk på «Min
side».

5.

Kontaktpersoner
Studiekonsulent: Bjørg Malmo, bjoerg.malmo@uit.no
Studieleder: Else Målfrid Boine, else.malfrid.boine@uit.no

Vennlig hilsen
Else Boine
Studieleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Alta

