
 

 
Hei! 

 
 

 
 

 
 

 

Vi er veldig glade for å se at du har søkt på master i lærerutdanning ved UiT 

Norges arktiske universitet, den eneste utdanningen av sitt slag i landet.  
 

 

På utdanningen vil du til forskjell fra andre utdanninger være i mindre 
klasser, du vil få tettere oppfølging og få mange valgmuligheter i fagene. Det 
er hele 22 uker med veiledet praksis i barne- og ungdomsskoler i Tromsø, og 

du vil i løpet av studietiden få mulighet til å studere i land som Sør-Afrika, 
USA og Storbritannia. 
 

 
Som lærermasterstudent i Tromsø vil du fort bli kjent med andre studenter, 

og du vil ha mange fritidsmuligheter. Omtrent hver tiende innbygger er 
student, noe som preger bybildet og kulturtilbudet. Naturen rundt byen er 

tett på, og klimaet er mildere enn mange tror. Friluftsmuligheter, ski, 
nordlys, festivaler, konserter og kafèliv er bare noe av det du kan oppleve 

her!  
 

 
Det er lagt ved noen nyttige linker om studiet og studentlivet nederst i denne 

mailen. Følg lærermaster UiT på Facebook og Instagram og få et innblikk i 
hvordan livet på studiet er! 
 

 

 

 
 

 
Mvh 

Slaven Krehic, studiekonsulent 1.-7. trinn 
Nina Borch Johansen, førstekonsulent 5.-10. trinn.. 

_____ 
 

 

Nettside: www.uit.no/laerermaster  

Facebook: https://www.facebook.com/laerermasteruit  
Instagram: https://www.instagram.com/larerutdanning/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfH3wNuyQpXJ44mnaeXPrLA  
 

http://www.uit.no/laerermaster
https://www.facebook.com/laerermasteruit
https://www.youtube.com/channel/UCfH3wNuyQpXJ44mnaeXPrLA


Nyttige linker 

 

UiT Norges arktiske universitet - sjekkliste for nye studenter: 

http://uit.no/studenter/sjekkliste  
 

Universitetet i Tromsø er verdens nordligste universitet, men er fortsatt 

nærmere og varmere enn du tror: 
http://uit.no/utdanning/art?p_document_id=342142&dim=182199  
 

Bolig 

Strandvegen Studentheim er en boligstiftelse for studenter under utdanning. 

2 minutter unna Mellomveien 110 (hvor nesten all undervisning på 
lærerutdanningen foregår) ligger studentboligene i Strandvegen 
Studentheim. Her blir nye studenter med studiested på Mellomveien prioritert 

inn først, så lenge det er ledig plass. Les mer her: 
http://www.studentheim.no/  

 
 

Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr leie av hybler og leiligheter til 
studenter tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Les mer her: 

http://samskipnaden.no/bolig  
 

Bolighjelpa: I over 20 år har Bolighjelpa i Tromsø formidlet boliger av alle 

typer til studenter ved Universitetet og de videregående skolene. De tilbyr en 
gratis, helårig boligformidlingstjeneste for å kunne hjelpe dem som trenger å 

finne bolig også utenfor sommersesongen. Les mer her: 
http://www.bolighjelpa.no/  
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Utveksling 
 

Utveksling for Master i lærerutdanning: 
http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=327386&p_dime

nsion_id=88147&p_menu=65794  
 

Studentaktiviteter 

Studentsamfunnet Driv er studenthuset i Tromsø, drevet på frivillig basis av 

byens studenter. Studentsamfunnet er også en paraplyorganisasjon som 
folder seg over mange ulike kulturelle og sosiale enheter. Her kan du nyte 

konserter, quizer og andre arrangementer, melde deg som frivillig med alle 
fordeler det fører med seg, eller f.eks. begynne i studentkorps, studentkor, 

teatergruppe osv. Les mer på: http://driv.no/ og 
http://www.studentsamfunnet.org/  
 

Tromsøstudentenes idrettslag (TSI) har et bredt og variert tilbud for deg som 

liker å drive med idrett. Les mer her: http://www.tsidrett.no/  
 

Kulturlivet i Tromsø: oversikt over festivaler, kino, teater, konserter, 

museum, cafeer og uteliv. Les mer her: 
http://uit.no/utdanning/art?p_document_id=346770&dim=179018  
 

Natur og friluftsliv: oversikt over turer, arrangementer osv. Les mer her: 
http://uit.no/utdanning/art?p_document_id=346768&dim=179018  
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