Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Registrering av søknad til Regionale Tilbud ved UiT
Informasjon før registreringen
UiT tilbyr 3 regionale videreutdanningstilbud innenfor videreutdanningsstrategien
Kompetanse for kvalitet:
a. VID-6090/1 Engelsk 1 for 1-7 trinn, Harstad, for lærere fra Troms
b. VID-6096/7 Norsk 1 for 1-7 trinn, Finnsnes, for lærere fra Troms
c. VID-6056/7 Matematikk 2 for 5-10 trinn,
Disse videreutdanninger har et omfang på 30 stp. over to semester.
For å få opptak må man ha en fullført lærerutdanning.
I tillegg kan søkere med førskole-/barnehage få opptak til studiene for 1-7 trinn, og søkere med
PPU kan få opptak til utdanningen for 5-10 trinn.
For Matematikkstudiet må man i tillegg ha fullført 30 stp. i matematikk fra en lærerutdanning.
De regionale tilbudene er finansiert gjennom studieavgift, men Utdanningsdirektoratet har
forpliktet seg å dekke hele studieavgiftene. Skoleeierne blir fakturerert for studieavgiften, og
får dette refundert fra Utdanningsdirektoratet. For studieåret 2019/20 er denne studieavgiften
på 33.000 pr. semester. (66.000 for 30 stp.)
I tillegg dekker Utdanningsdirektoratet vikarmidler til skoleeier, (evt. stipend.) Les mer om
vikarmidler/stipend på Utdanningsdirektoratets nettsider.
Man må ha søkt både på Utdanningsdirektoratets nettsider og UiT nettsider innen
søknadsfristen 1.mars 2019.
Før du sender søknaden skal du ha informert din rektor om hva du søker på.
Din skoleeier må godkjenne/prioritere søknaden etter at den er registrert i
Utdanningsdirektoratets system.
Ved spørsmål om studiene, eller for å få hjelp med å registrere søknaden, kontakt:
Rådgiver Sigurd Langseth
776 44562
sigurd.langseth@uit.no

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Søknad Utdanningsdirektoratet

Eksempel på fra tidligere år

1. Gå til http://udir.no/videreutdanning
og finn linken til søknadsskjemaet
2. Velg først «Annet studietilbud»
3. Fyll inn fullt navn på studietilbudet,
fag, universitet/høgskole, hvilke
semestre du ønsker å studere og
planlagte studiepoeng.
4. Under studieavgift høstsemesteret
skriver du 33.000. Under studieavgift
vårsemesteret skriver du 33.000
UiT fakturerer din skoleeier for dette,
og de får dette refundert fra UDIR.
5. Deretter velger du om du ønsker
vikarordningen eller
stipendordningen.
Les mer om disse på Udirs nettsider.
6. Fyll ut personopplysninger og trykk på
neste. Se over din søknad og trykk
send den.

Søknad UiT
1. Gå til http://uit.no/evuweb (tilgjengelig
fra ca. 01.02.19)
2. Under Lærerutdanninger og pedagogiske fag finner du ditt studium. Velg dette og trykk
«Søk på dette emnet/studiet»
3.
a. Hvis du ikke har vært student ved UiT før, velg «Registrer ny bruker.»
Fyll ut personopplysninger.
b. Hvis du har vært student tidligere, logg deg inn.
Dersom du ikke husker din PIN og du ikke mottar det med knappen «Få tilsendt
pinkoden på e-post», kontakt infosenteret på 776 44300, eller EVU-rådgiver
Sigurd Langseth på sigurd.langseth@uit.no
4. Dersom du har fullført din utdanning ved UiT i løpet av de siste 25 år eller har tatt
videreutdanning hos oss de siste 15 år har vi dokumentasjonen på dette. Hvis ikke må
du sende en kopi av ditt vitnemål pr. post til opptakskontoret v/ UiT, eller laste det opp
elektronisk på EVU-søknadssiden. (Du får informasjon om dette på søknadssiden.)
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