Etter- og videreutdanning 2019/2020
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
http://uit.no/ilp/evu

Nye tilbud er understreket

http://uit.no/utdanning

Har du spørsmål om opptakskrav, søknadsfrister eller lignende?
Send oss en epost på ilp-opptak@uit.no

KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNEHAGE

KOMPETANSE FOR KVALITET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22.01.19

Engelsk 1 for 5-10 trinn, samlinger Tromsø (m/studietur York)
Matematikk 1 for 1-7 trinn, samlingsbasert Tromsø
Matematikk 1 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
Matematikk 2 for 1-7 trinn, nettbasert
Matematikk 2 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
Naturfag 1 for 1-7 trinn, samlingsbasert Alta
Naturfag 1 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
Norsk 2 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
Tysk 1 for 5-10 trinn, nettbasert

• Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, Tromsø
• Naturfag og matematikk i barnehagen, Alta
• Veiledning for praksislærere i barnehagen, Tromsø
30 studiepoeng over to semester
• Lederutdanning for styrere i barnehagen, Tromsø
30 studiepoeng over tre semester

15+15 studiepoeng over to semester
Søknadsfrist 01.mars. på http://udir.no/videreutdanning
Utløser stipend eller vikarmidler fra Utdanningsdirektoratet

Alle studiene er samlingsbasert,
Søknadsfrist 01.mars på http://udir.no/barnehage
Utløser tilretteleggingsmidler for barnehagen

Ledige studieplasser utlyses med søknadsfrist 15.mai på http://uit.no/evuweb
Åpen for alle lærere i skolen. Utløser ikke stipend/vikarmidler
Mer informasjon på http://uit.no/videre

Mer informasjon på: http://uit.no/ilp/evu/barnehage
Mer informasjon på: http://uit.no/ilp/evu/styrere

REGIONALE TILBUD FOR LÆRERE

LÆRERSPESIALISTUTDANNING

• Engelsk 1 for 1-7 trinn, samlingsbasert Harstad
(for lærere i Troms)
• Norsk 1 for 1-7 trinn, samlingsbasert Finnsnes
(for lærere i Troms)
• Matematikk 2 for 5-10 trinn, nettbasert
(for lærere i Nordland, Troms og Finnmark)

• Matematikk for 1-10 trinn, samlingsbasert Tromsø

15+15 studiepoeng over to semester
Utløser stipend eller vikarmidler fra Utdanningsdirektoratet

60 studiepoeng over fire semester
Utløser stipend eller vikarmidler fra Utdanningsdirektoratet

Søknadsfrist 01.mars på http://udir.no/videreutdanning
Søknadsfrist 01.mars på http://uit.no/evuweb
Søknad må registreres begge steder

Søknadsfrist 01.mars. på http://udir.no/videreutdanning

Mer informasjon og mal for registrering på http://uit.no/ilp/evu/regional

Mer informasjon på http://uit.no/videre

/ VEILEDNING FOR LÆRERE I SKOLE
OG BARNEHAGE
• Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1
15 stp. over to semester, Tromsø
Flere tilbud kan bli tilbudt, dette avgjøres i løpet
av våren 2019
Studiene er samlingsbasert, og tilrettelagt for
både veiledere av praksisstudenter og veiledere
av nyansatte/nytilsatte. Studiene er rettet mot
lærere i barnehage, grunnskole og videregående
opplæring.

Lærerspesialistordningen er en ny karrierevei for lærere i skolen som har
minimum 60 stp. i faget fra før. Lærerspesialister skal dykke enda dypere i sitt
fag eller fagområde, og bidra i det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen.
Studiet er på masternivå.

/ MASTERGRADER VED ILP
• MA Pedagogikk Tromsø
• MA Spesialpedagogikk Tromsø
• MA Spesialpedagogikk Alta
120 stp. over to eller fire år.
Pedagogikk-studiet har ukentlig undervisning
Spesialpedagogikk-studiene er samlingsbasert

/ VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
• Praktisk-pedagogisk utdanning for 8-13 trinn
60 stp over to år, samlingsbasert Tromsø
OBS! Nye opptakskrav!
Søknadsfrist 1.november på http://uit.no/sokweb
Mer info: http://uit.no/utdanning
Grunnleggende ferdigheter for yrkesfaglærere,
Tromsø
15 stp. over to semester, samlingsbasert
For yrkesfaglærere i Troms Fylkeskommune

Søknadsfrist 15.mai på https://uit.no/evuweb

Søknadsfrist 15.april på http://uit.no/sokweb

Søknadsfrist 01.mars på http://udir.no/yrkesfag

Mer info: http://uit.no/ilp/evu/veiledning

Mer info: http://uit.no/utdanning

Mer info: http://uit.no/ilp/evu/yrkesfag

/ UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
UiT Norges arktiske universitet er et av Norges største universitet, og har
faste studiesteder i Tromsø, Alta, Bardufoss, Hammerfest, Kirkenes,
Harstad, Mo i Rana og Narvik.
Universitetet har ca. 16500 studenter og 3500 årsverk.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk holder til på studiestedene i
Tromsø og Alta.

Rådgiver Sigurd Langseth
Kontaktperson EVU
sigurd.langseth@uit.no
776 44562
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Faglig leder EVU
nina.teistevoll@uit.no
776 46116

