Nettstudent 2019 – viktig info
Studiestart
Det er ikke et spesifikt studiestartprogram for nettstudentene. Du er hjertelig velkommen til ordinær
studiestart på campus Narvik dersom du har anledning.
I forbindelse med studiestart vil det bli gitt informasjon fra studieadministrasjon, IT seksjon,
studentsamskipnad og andre som det kan være nyttig å få med seg, i tillegg til informasjonen
nedenfor. Presentasjoner på UiT campus Narvik vil bli streamet live slik at du kan følge med
dersom du ikke er til stede. Lenke til live streaming vil bli offentliggjort på UiT campus Narvik sine
sider noen dager før. Lenke til detaljert oppstartsprogram vil også bli lagt ut.
På UiTs hjemmeside www.uit.no finner du annen informasjon om praktiske forhold som regelverk,
timeplan, studieplan, Lånekasse info etc.
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Hvordan foregår nettundervisningen?

Alle emner som du deltar i vil være tilrettelagt for nettstøttet undervisning. Det betyr at du kan se
forelesningen i det øyeblikk den skjer, eller du kan se opptak av forelesningen senere. Noen emner vil
ha tilgjengelig små videosnutter som tar for seg bestemte tema, i stedet for eller i tillegg til live
forelesninger.
Forelesningene skjer fra rom med utstyr som på bildet nedenfor.

På bildet er et dokumentkamera (nærmest) og en digital tavle, samt en mikrofon. Alle rom som
brukes til vår nettstøttede, fleksible ingeniørutdanning har dette utstyret, til sammen 20 rom. De
rommene som har Mediasite (se nedenfor) opptaksutstyr har i tillegg et kamera bak i rommet som
viser foreleser.
Foreleser bruker enten dokumentkameraet og et A3 ark som «tavle», eller den digitale tavla med
Powerpoint eller lignende programvare. Det som skjer på dokumentkameraet eller den digitale tavla
blir vist til en prosjektør lokalt i rommet, og det samme blir vist til deg som student på nettet.
Studentene som er til stede i forelesningsrommet skal i prinsippet ha den samme opplevelsen som
deg! Den lokale kritt- eller whiteboard tavla skal ikke brukes av foreleser.

To opptaks-systemer

Selv om 20 rom har identisk utstyr som vist over, er selve opptaksutstyret noe forskjellig. På alle rom
kan vi gjøre live sending / opptak med Adobe Connect. På 9 av rommene kan vi i tillegg gjennomføre
live sending / opptak med Mediasite. Det er noen forskjeller i disse systemene som kan være nyttig å
kjenne til.

Mediasite

Mediasite «live» sendinger har en 30 – 40 sekunders forsinkelse i forhold til det som skjer i
forelesningssalen. Den er derfor ikke egnet til to-veis kommunikasjon. Mediasite er installert i de
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største auditoriene, og brukes som regel til de store fellesfagene. Under ser du et bilde av hvordan
en Mediasite forelesning kan se ut for deg på din pc-skjerm:

I opptaket kan du spole fram og tilbake, bytte vinduer, zoome etc.
Mediasite systemet foretrekkes av forelesere som ikke ønsker å bruke for mye tid på å «rigge»
forelesningen. Start av live sending / opptak skjer automatisk, det eneste foreleser behøver å gjøre er
å ta på seg / slå på den trådløse mikrofonen. Dersom foreleser / studenter ønsker kommunikasjon
under live forelesningen, må dette skje i et eget nettmøte via f eks Adobe Connect eller Lync (se
nedenfor).

Adobe Connect

Adobe Connect er egentlig et system for nettmøter, men egner seg utmerket til å gjøre live
forelesninger og opptak. Det er praktisk talt ingen forsinkelse, og foreleser kan kommunisere med
studenter via lyd, tekst og video (et enkelt webkamera hos både foreleser og studenter) i sann tid.
Den mest benyttede muligheten dersom en ønsker kommunikasjon er via tekst i et eget chat-vindu.
Foreleser har mer kontroll med et Adobe Connect-opptak: det kan redigeres før det legges ut for
studentene, f eks kan pauser klippes bort.
Under er vist et snapshot fra en forelesning tatt opp med Adobe Connect. Normalt vil du kjøre
hovedvinduet hvor foreleser kjører sin presentasjon i full skjerm. Også her kan du spole fram og
tilbake i opptaket.
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Hvor lagres opptakene fysisk?

Opptakene streames fra, og lagres hos UNINETT / BIBSYS i Trondheim.

Hvordan få tilgang til live sendinger og opptakene?

Din inngangsport til live forelesninger og opptak er via UiTs LMS system Canvas.
Fagene dine vil være tilgjengelig i læringsplattformen når du har betalt semesteravgift, godkjent din
undervisningsplan i student-web, og fått tildelt et såkalt FEIDE påloggingsnavn. I læringsplattformen
vil det for hvert emne finnes lenker:
•
•

En eller flere lenker til live forelesninger i dette emnet
En eller flere lenker til opptakene i dette emnet

Det er faglærers ansvar å gjøre disse lenkene tilgjengelig for deg. Stort sett er det ganske likt fra
emne til emne hvor du finner lenkene.
Opptakene kan ses så mange ganger du vil. Normalt er opptakene ikke tilgjengelig for nedlasting til
din egen pc. Du må altså ha en aktiv internett-forbindelse for å kunne se opptakene.

Når starter forelesningene?

Dette finner du ut ved å oppsøke timeplansystemet, du finner lenke fra UiTs hjemmeside.
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Hvordan kan jeg kommunisere med andre studenter og forelesere?
Noen ganger ønsker du å kommunisere med dine medstudenter i forbindelse med øvinger eller
prosjektoppgaver. Til slike nettmøter bør du ha hodetelefoner med mikrofon, dette løser best
problemer med tilbakekobling (det hyler i høyttalerne).

Adobe Connect

Via UNINETT (administrerer internett infrastrukturen for høyere utdanning i Norge) har alle ansatte
og studenter full tilgang til nettmøtesystemet Adobe Connect. Det er laget masse gode
bruksanvisninger og instruksjonsvideoer for hvordan du lager og bruker et nettmøte. Du kan f eks
bruke nettmøtet til å dele dokumenter og skjerm (alle deltakere kan dele sin skjerm med alle andre).
Benytt nettmøtene flittig for å holde kontakten med dine medstudenter!
Bruksanvisninger med mer: https://support.ecampus.no/?page_id=62
På UiT vil du kunne møte foreleser på samme måte, via et nettmøte. Foreleser vil kunne befinne seg i
forelesningsrom, lab, på kontoret, eller i ett av de mange møterommene på UiT som er
spesialdesignet for nettmøter. På disse rommene er det ferdig rigget med storskjerm, webkamera og
bordmikrofon, samt en forenklet pålogging.

Skype for Business (tidligere Lync)

Alle studenter (og ansatte som vil) har i tillegg tilgang til samhandlingsverktøyet Skype for Business.
Dette verktøyet «kan» det samme som Adobe Connect. Du finner info og bruksanvisning i bruk av
Skype for Business her: https://uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=415050

Læringsplattformen (LMS): Canvas

Læringsplattformen er et web-basert system som holder rede på emner og studenter som deltar på
emner. Emneansvarlig oppretter emner og sørger for at emnet kobles mot det studieadministrative
systemet. Du som student flyter automatisk inn i et emne når du har godkjent din utdanningsplan
(som du gjør i Studentweb, se egen brukerveiledning på UiTs hjemmeside). Det kan ta en dag eller to
fra du har godkjent utdanningsplanen, til du dukker opp i emnet i læringsplattformen. I
læringsplattformen finner du all info om emnet:
Genell info
Lenke til forelesninger
Lenke til opptakene
Forelesningslysbilder / notater
Frivillige oppgaver
Obligatoriske oppgaver
Tester
Viktige beskjeder
etc
Du kan også kommunisere med medstudenter og emneansvarlig via et eget meldingssystem i
læringsplattformen.
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Studentbevis

Du trenger studentbevis i forbindelse med eksamen. Studentbeviset fungerer også som nøkkelkort
dersom du skal til obligatoriske samlinger på campus.
Du kan ordne studentbevis dersom du er innom campus Narvik (henvend deg i servicetorget ved
inngangen). Dersom du ønsker å få tilsendt Studentbevis, send en epost til Jan Kurt Johansen,
jjo134@uit.no, du vil da få beskjed om info du må oppgi for å få studentkort.

Annen informasjon
Informasjon om betaling av semesteravgift, godkjenning av utdanningsplan, pålogging, epostkonto,
skal du ha fått i tilsendt materiell fra UiT. All denne info er også tilgjengelig fra UiTs hjemmeside.

Studiestart – du kan se denne live eller i opptak

Se hjemmesider noen uker før studiestart for detaljert oppstartsprogram, her finnes også lenker til
live presentasjoner.

Samlingsuker

Det er normalt satt av plass til to samlingsuker pr semester (gjennomføring av lab, feltøvelser og
annet), men det varierer sterkt fra studieprogram til studieprogram hvorvidt disse samlingsukene
brukes. Noen studieretninger har ytterligere samlingsuker. Opplegg og spesifikk info blir lagt ut på
læringsplattformen i tilknytning til emner som har aktivitet i samlingsukene.
Uansett om det er obligatorisk program eller ikke, så er du velkommen til UiT og Narvik for å følge
ordinær undervisning i disse samlingsukene.

Om eksamen

Det gjelder samme regler for eksamen som for ordinære studenter. Se eksamensreglement,
forskrifter og annen offisiell dokumentsjon om eksamen som du finne på UiT sine sider.
Utfyllende info for nettstudenter:
Eksamen foregår normalt kun på campus. Dersom du ønsker å ta eksamen på en lokasjon nærmere
deg (mulig hvis det eksisterer avtale mellom UiT og aktuelt sted), så må du søke om dette på eget
skjema. Søk på UiT sine hjemmesider eller kontakt studieadministrasjonen for å få rede på frister og
skjema. Fristen er i god tid før eksamen, så ikke vent med å skaffe deg oversikt.
Merk at noen eksamener / deleksamener gjennomføres digitalt. En slik digital eksamen tilbys normalt
kun på campus. Dersom du har søkt om å ta eksamen eksternt, så vil denne normalt gjennomføres
som en skriftlig eksamen med penn og papir.
Digital eksamen betyr heller ikke at eksamen kan utføres hjemme, med mindre det er spesifisert at
det er en hjemmeeksamen.
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