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Oppstart 13. august 2019

Om studiet

NTNU i Gjøvik, Fagenhet for sykepleie tilbyr Bachelorutdanning (BA) i sykepleie organisert
som desentralisert deltidsstudium over 4 år med oppstart 13. august 2019. En deltidsutdanning
over 4 år tilsvarer 75 % progresjon i forhold til et fulltidsstudium. Dette utgjør i gjennomsnitt
30 timers studieinnsats pr. uke. Bachelor sykepleie består av 50% teori og 50% praksis. Det er
teoridelen av studiet som organiseres som deltid, mens praksisdelen gjennomføres på heltid.
Studentene følger studieplan og undervisningsplaner for ordinær BA sykepleie med de
nødvendige tilpasninger et deltidsstudium krever, blant annet med vekt på bruk av fleksible
læringsmetoder.
Målgruppen for deltids sykepleiestudiet ved NTNU er personer med interesse og kapasitet til
å bidra til kunnskapsbasert praksis i dagens og morgendagens helsevesen. Sykepleiestudiet
egner seg godt for personer med generell studiekompetanse. Personer med helse - og sosialfag
fra videregående skole kan også søke under forutsetning av at de har generell
studiekompetanse.
Opptakskravet til deltidsstudiet er det samme som for heltidsstudiet. Søknadsfristen for søkere
med bakgrunn i realkompetanse er 1.mars https://www.ntnu.no/studier/opptak/realkompetanse
mens ordinær søknadsfrist er 15.april.
Studentene i BA sykepleie deltid tas opp i fire regioner; Gjøvik, Hadeland, Valdres og Nord
Gudbrandsdal. Alle får felles kulltilhørighet i kull 19BSPLD. Noe av undervisningen/
studiearbeidet vil kunne gjennomføres i regionen, mens noe vil foregå felles for hele kullet
ved campus NTNU i Gjøvik
Studieplanen med emnebeskrivelser ligger på NTNU sine nettsider
http://www.ntnu.no/studier/bsplh. Her finnes nærmere konkretisering av læringsutbytte,
innhold og arbeidsformer i sykepleierutdanningen, samt beskrivelse av sluttkompetansen det
forventes at studentene har etter endt utdanning.
Pedagogiske metoder
Studiearbeidet baseres på bruk av varierte læringsmetoder og tilnærminger til læring.
Samarbeidslæring er sentralt, sammen med bruk av ulike digitale læringsverktøy.
Læringsplattformen som benyttes er BlackBoard, og studentene må sørge for å ha PC
(bærbar) med kamera- og lydfunksjon, samt god nettilgang fra hjemmet.
Ved studiestart organiserer studentene seg i regionale grupper, som danner basis for
samarbeid gjennom hele eller deler av studiet. Når studentene har undervisning på campus
NTNU i Gjøvik, prioriteres studentaktive læringsmåter som for eksempel gjennomføring av
temadager, seminarer, framlegg av oppgaver, veiledning og aktiviteter i «Senteret for
simulering og pasientsikkerhet». Regionalt studiearbeid vil omhandle for eksempel
gruppearbeid og individuelt arbeid med blant annet bruk av nettbaserte/ digitale løsninger.
I august 2019 vil det bli gjennomført introduksjonsdager ved NTNU i Gjøvik fra og med
tirsdag 13 august til og med torsdag 16. august (uke 33). Videre legges det opp til
timeplanlagt undervisning onsdag og torsdag hver uke, som vil foregå enten på NTNU i
Gjøvik, eller på karrieresenteret ved henholdsvis Gran, Otta eller Leira, eller der det er
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hensiktsmessig ut i fra arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. Felles samlinger på NTNU i
Gjøvik legges til onsdager og torsdager i partallsuker, mens timeplanlagt studiearbeid
regionalt foregår onsdager og torsdager i oddetallsuker. Helt konkret betyr dette at du som
student må sørge for å frigi onsdager og torsdager hver uke til studiearbeidet.
NTNU forutsetter at studenter tar ansvar for egen læring. Det er vesentlig at studentene har
innflytelse på organisering og gjennomføring av studiet. Den enkelte studenten forventes å
delta aktivt i evaluering gjennom å gi løpende tilbakemelding til faglærere og
referansegruppene innenfor hvert emne, og å delta i referansegrupper, spørreskjemaundersøkelser, møter med mer.
Organisering av praksis
Veiledet praksis gjennomføres med sammenhengende praksisperioder à 9-10 uker med 100 %
studieinnsats (300timer oppmøte). Det er til sammen 5 praksisperioder i løpet av studiet.
Tidspunkt
Høst 2020
Vår 2021
Vår 2022
Høst 2022
Vår 2023

Emner
VPS1002D (ca. august – oktober)
VPMKP2002D (ca januar – mars)
VPMKP2012D (ca. januar – mars)
VPH3012D (ca august. – oktober)
VPMKP3002D (ca januar – mars)

Det tas sikte på at studentene kan gjennomføre sine praksisperioder i kommunehelsetjenesten
og i psykisk helsearbeid/psykiatri i nærheten av egen bostedskommune, dog innen Oppland
fylke. Kirurgisk og medisinsk praksis gjennomføres ved Sykehuset Innlandet Gjøvik og
Lillehammer. Studenten får kontinuerlig veiledning og vurdering i praksisperiodene.
Studentene i deltidsstudier vil ha samme rettigheter som øvrige studenter når det gjelder
økonomisk kompensasjon fra NTNU i forbindelse med økte utgifter i tilknytning til
praksisstudier. Det er den enkelte students ansvar å tilrettelegge for bosituasjon i forbindelse
med teoriundervisning og praksis (http://bit.ly/2f3uA7k).

Statens lånekasse for utdanning

Studenter ved deltidsstudier kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning:
http://www.lanekassen.no.

Ytterligere informasjon

Spørsmål vedrørende søknad om studieplass:
Studenttorget ved studieadministrasjonen, NTNU i Gjøvik, tlf. 61 13 54 00
eller NTNU sine nettsider: http://www.ntnu.no/studier
Spørsmål vedrørende studiet kan rettes til:
Studieprogramleder Wenche Bergseth Bogsti tlf. 61 13 5338
e-post: wenche.bogsti@ntnu.no
Kullkoordinator Randi Stensby Lied tlf. 61 13 5 352
e-post: randi.lied2@ntnu.no
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