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Vi ønsker alle nye masterstudenter velkommen til studiestart. Integrert master i 
lærerutdanning (IMA-LU) tilhører Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), som 
igjen tilhører Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). 

 

PROGRAM FOR OPPSTARTSDAGER høst 2016: 
(med forbehold om endringer) 

 

TIRSDAG 16. AUGUST (Campus Breivika) 
11.00-12.00 Offisiell semesterstart for alle nye studenter 

Sted: utendørs i Labyrinten 
 

13.15-14.00 Velkomstmøte studenter på HSL – fakultetet 
Sted: Teorifaghus 1, Auditorium 1 (1.820) 

 DebutUKA sine faddere vil hjelpe de nye studentene med å finn frem til 
sine fakultet og velkomstmøtene som skal arrangeres der. 

 
14.00-15.00   Viktig informasjon fra IT-avdelingen og biblioteket 
  Sted: Teorifaghus 1, Auditorium 1 (1.820) 
  Kurs med lett servering. Alle oppfordres til å delta! 

 
Mer om offisiell semesterstart finner du her 

 
ONSDAG 17. AUGUST (Campus Mellomvegen 110) 
 
10.00-11.00 Velkomstmarkering for nye studenter på Mellomveien 
                       Sted: gymsalen. 
Markering for master i lærerutdanning 1.-7. trinn, master i lærerutdanning 5.- 10. trinn, 
barnehagelærerutdanning, samlingsbasert barnehagelærerutdanning.  
Velkomsttaler og musikalske innslag. 
 

11.15-12.00 Master i lærerutdanninga 1.-7. trinn og master i lærerutdanning 5.-10. trinn                       
sted: Auditorium F.103 

 Velkommen som student på Master i lærerutdanning, presentasjon av 

oppstartsprogram og kontaktpersoner v/studieleder Henning M. Sollid 

 Hvordan er det å jobbe som lærer i grunnskolen? Erfaringer fra lærere som har 

master fra UiT Norges arktiske universitet.  

 

 

 

https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88155
https://uit.no/tavla/artikkel/463674/semesterstart_i_tromso_16_august_2016
https://www.facebook.com/bluuit?ref_type=bookmark
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12.00-13.15  Lunsj i kantina (kan kjøpes eller ta med matpakke). 
 
13.15-13.30     Informasjon om studentrådgivninga 

v/Pål Talberg, Studentrådgiver 
Sted: Auditorium F-103 

 
13.30-15.00  
 Master i lærerutdanning 5.-10. trinn: sted auditorium F.103 

 Mer informasjon om studiet (studiemodell) 

 Emneansvarlige presenterer fagene (1. studieår) 
 
TORSDAG 18. AUGUST (Campus Mellomvegen) 
Master i lærerutdanning 1.-7. trinn: eget program 
 
Master i lærerutdanning 5.-10. trinn, sted: Mellomveien, auditorium F. 103 

10.00-11.30 Bli kjent 
 
 
FREDAG 19. AUGUST (Campus Breivika og Mellomveien) 
11.00-15.00 Campus Breivika: StudEXPO  
Alle studentorganisasjoner og foreninger står klare for å ønske deg velkommen i 
Labyrinten! 
 
10.15 – 11.00 Viktig informasjon fra IT-avdelingen og biblioteket 
  Sted: Auditorium F-103 
 
10.00 – 14.00 Campus Mellomveien: Semesterregistreringshjelp for begge kull 

Studiekonsulentene på utdanningen står klare til å hjelpe de som ikke har     
fått fullført semesterregistreringen (Sted: Kontor C.219 og C.220). 
 

Politiattest  
 
Nederst til høyre her finner du årsplan for 2016/2017 
Viktig informasjon til deg som ny student finner du på studentportalen: 
http://uit.no/studenter . 
Her finner du sjekkliste for nye studenter – anbefales! 
Studentene har også en egen fadderordning og oppstartsarrangement som kan være 
nyttig å sette seg inn i. Les mer her om DebutUKA. 
 

Velkommen til studiestart! 
 
Hilsen 
Henning Sollid 
Studieleder Master i lærerutdanning 1.-7. trinn og Master i lærerutdanning 5.-10. trinn 
 

https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=256992&p_dimension_id=88155
https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88155
http://uit.no/studenter
https://uit.no/studenter/sjekkliste
http://debutuka.net/nb

