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Velkommen til IPL!

Innhold

Vi ønsker deg velkommen til spennende studier innenfor pedagogikk,
rådgivning og voksnes læring. Disse
fagområdene vil utvikle din kompetanse til å arbeide med og forstå
lærings- og undervisningsprosesser,
prosesser knyttet til oppdragelse og
sosialisering, danning og utdanning, og
rådgivning og ledelse.
Instituttets studieprogrammer og ulike studieretninger vil gi deg
en grunnleggende kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat virksomhet, der det legges stadig større vekt på
kunnskap, kompetanseutvikling, relasjoner, endring og omstilling. Utdanning, læring og endring foregår overalt – i skole,
arbeidsliv og fritid – og barn og voksne stilles i dag overfor
mange og ulike valg og har ulike behov for kunnskap, støtte,
råd og veiledning fra kompetente fagpersoner. Du vil gjennom
studietilbudene våre få økt din kunnskap om barn, ungdom og
voksne og hvordan du kan legge til rette for gode pedagogiske
prosesser, for rådgivning, læring og utvikling for ulike grupper
og i ulike kontekster.
I dette heftet finner du informasjon som er relevant for studiene
dine. Vi håper heftet gir deg en god studiestart og at det kan
være en støtte underveis i studiene. Gjennom hele studiet hos
oss vil vi legge vekt på å tilby deg et godt studiemiljø, gi deg
god oppfølging og ha tett kontakt med deg. Vi ønsker deg lykke
til med studiene ved IPL!
Vennlig hilsen

Foto: Elin Iversen
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Starten: dette må du huske

Ditt ansvar!

Det finnes en del ting som du må huske hvert semester,
andre gjør du én gang for alle når du starter som ny student
ved NTNU. På innsida under ”Ny student”
(innsida.ntnu.no/ny-student) finner du en STEG FOR STEGGUIDE, som forteller deg hvordan du fikser alt du må gjøre i
semesterstarten:

Studiestart!

•
•
•
•
•

Det er ditt ansvar å følge studieforskriften
Som student er du pliktig til å kjenne til Studieforskriften og
Studiehåndboka, se innsida.ntnu.no. Her finner du informasjon om dine rettigheter og plikter som student, feks. hva du
må gjøre for å beholde studieretten (se også s. 9 i dette heftet). Sjekk studiehåndboka jevnlig, det kan komme endringer
fra år til år. Studiehåndboka finner du på Innsida. For å unngå
en situasjon, der du plutselig mister en rettighet, som feks.
eksamensadgang, må du forholde deg til frister (s. 6), oppfylle obligatorisk aktivitet og møte opp når det er obligatorisk
(s. 11).

betale semesteravgift
bekrefte utdanningsplanen
få utlevert og aktivisert studentbevis på egen app
aktivere brukerkonto
hente pensumlister og kjøpe bøker

Guiden gir en oversikt over hvor og hvordan du får gjort de
enkelte tingene og hvilke frister du må forholde deg til. I
”Gata” i hovedbyngingen på Dragvoll vil du finne datamaskiner som du kan bruke for å bekrefte utdanningsplanen eller
aktivere brukerkontoen din.
Prøv å komme i gang med
dette nå i studiestarten,
slik at du er godt forberedt når undervisningen starter.

Dette er din tid, tiden, der du (endelig?) får bestemme selv
hva du lærer, hvor mye og når du leser, hvilke forelesninger
du har lyst til å gå på, hva du vil studere mer om, ... Ja, dette
stemmer alt sammen, men vær klar over at du har visse regler å forholde deg til:

Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert
Ting endrer seg løpende, til og med studieplanen din kan
endre seg i løpet av studietida di. Du er derfor nødt til å følge
med din @stud.ntnu.no-epostadresse. Adressen brukes for å
sende deg viktig informasjon om endringer, i tillegg til at du
finner dem i Studiehåndboka. Synes du at det er vanskelig å
følge med forskjellige epostadresser kan du få NTNU-adressen inn på din private e-post på feks. hotmail eller gmail.
Hjelpesidene til din e-post-leverandør forklarer hvordan du
gjør dette.
Følg med det som skjer på Innsida: innsida.ntnu.no/ Her får

4

5

Viktige frister

Referansegrupper og utdanningsplan

du informasjon om alt det administrative rundt studiet ditt,
skjemaer du skal bruke og rutiner som må følges. Her finnes
det også egne kanaler der instituttet annonserer endringer og
nyheter som er viktige for deg.
Det er ditt ansvar å følge med i undervisningen
Ved NTNU brukes Blackboard som læringsplattform, der du
får informasjon, leverer øvinger og kommuniserer om undervisningen. Du må selv følge med på dine emner, både online
og i undervisningen. Kom forberedt til undervisningen, da blir
det enklere å henge med. Skulle du være syk en dag, er det
din oppgave å oppdatere deg på det som har skjedd: snakk
med medstudentene dine!

Viktige frister i studieåret
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Høst
25.08.
15.09.

Vår
25.01.
01.02.

15.09.
15.09.
01.11.

15.02.
01.02.
-

nov/
des
01.12

mai/
juni
01.06.

-

15.02.

masterstudenter: søke lesesalsplass
betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplanen og eksamensmelding
søke tilrettelegging av studier og eksamen
utveksling: hovedsøknadsfrist
MVL og MPED, studieretning utdanning og
oppvekst: oppmelding til EiT-landsb
trekke seg fra eksamen: 14 dager før eksamen
oppmelding til adgangsbegrensete emner
(VLR1003/1004/1005/1006, RAD3039)
bachelor: søke intern overgang ved NTNU

Referansegrupper

Å være del av en referansegruppe er en mulighet for deg til
å påvirke læringskvaliteten ved instituttet direkte: Referansegruppene dannes for hvert enkelt emne. Hvert semester
kan du melde deg frivillig for å være med i en eller flere
referansegrupper og det er emneansvarlig, som i semesterstarten vil oppfordre dere til dette. Oppgaven til referansegruppene er å gi en tilbakemelding om hvordan studentene
opplever undervisningen og eventuelt komme med innspill
på hva som kan endres. Dette blir gjort ved at referansestudentene møter emneansvarlig flere ganger i semesteret
og skriver en rapport, som inngår i instituttets arbeid med
studiekvaliteten. Mer om NTNUs kvalitetssikringssystem finner du på Innsida.

Utdanningsplan

Er du er tatt opp til et studieprogram som
fører til en bachelor- eller en mastergrad
må du følge undervisning og ta eksamen i
en rekke emner som er fastsatt i studieplanen din, for å oppnå graden. Studieplanen
finner du på studieprogramsidene på ntnu.
no. Du kan - til en viss grad - bestemme selv,
når du tar hvilket emne. Dette kan du justere i
din personlige utdanningsplan, som du administrerer selv i
StudentWeb: studentweb.ntnu.no. Her må du både bekrefte
at du forholder deg til lover og regler ved NTNU, samt at du
setter sammen utdanningsplanen din, for ett semester av
7

Godkjenning av utdanning og timeplan

gangen. Meld deg til undervisning og vurdering på StudtWeb tidligst mulig: det er først da du får tilgang til emnet i Blackboard! Har
du spørsmål rundt utdanningsplanen din kan du ta kontakt med
kontakt@ipl.ntnu.no.

Godkjenning av utdanning

Har du utdanning fra før som du ønsker å bruke i graden din? Det
kan være bachelor- eller masteremner du har tatt innenfor andre
studieprogram eller ved andre høyskoler og universiteter. Dersom
disse ikke inngår i opptaksgrunnlaget ditt (gjelder masterprogrammene), og du mener disse overlapper med emner i utdanningsplanen din, kan du søke om godkjenning. Les mer på innsida, søk
etter ”godkjenning, utdanning”, og bruk skjemaene som ligger der.
Et unntak er examen philosophicum: Her trenger du ikke søke,
exphil-emner du har avlagt tidligere blir automatisk lagt inn i utdanningsplanen din.

Timeplan

Når og hvor skal du møte opp til undervisning? For å sette sammen
din egen timeplan kan du lete opp emnene du skal ta et semester
på ntnu.no/studier/emnesok. Her finner du både undervisningstidspunkt og rom til de enkelte emnene. En utfyllende forelesningsplan
vil du finne på emnesidene på Blackboard når semesteret starter opp. Det er derfor viktig at du melder deg opp i emnene dine
tidligst mulig i StudentWeb. Bare på denne måten får du tilgang til
forelesningsplanen på Blackboard. Du finner en lenke til Blackboard
på innsida.ntnu.no.
Merk imidlertid at det kan forekomme endringer i timeplanen/forelesningsplanen. Når undervisningen har startet vil faglærerne gjøre
deg oppmerksom på disse, ved å legge ut en oppdatert versjon av
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Studierett

forelesningsplanen på Blackboard.
Timeplanen for neste semesteret pleier å være klar etter
eksamensperioden, følg med på emnesidene på nettet for å
finne ut om den nye planen allerede har blitt lagt ut.
Vil du vite mer om emnene dine?
På ntnu.no/studier/emnesok finner du informasjon om feks.
forkunnskapskrav, obligatoriske aktiviteter, eksamensform,
eksamensdager.

Studierett

Ønsker du beholde studieretten din? Dette er faktisk noe
som du aktivt må gjøre: du må studere! Rent praktisk betyr
dette tre ting:
• Du må betale semesteravgiften hvert semester.
• Du må avlegge studiepoeng innen de tre siste semestrene i studieprogrammet du er tatt opp til.
• Du kan ikke bruke mer tid enn 1,5 ganger studieprogrammets lengde, uten at du har en avtale om individuell utdanningsplan med IPL.
Har du et semester ikke mulighet til å studere skal du søke
permisjon, se neste side. Du kan også avtale deltidsstudier
med oss, dersom du ikke ønsker å studere 100%.
Mer informasjon om dette finner du i Forskrift om studier
ved NTNU, se innsida for mer informasjon. Er du usikker om
du gjør alt riktig: ta kontakt med oss på kontakt@ipl.ntnu.
no.
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Permisjon

Permisjon

Skulle du plutselig være i den situasjonen at du ikke kan møte
til undervisning eller eksamen, fordi du er syk, du har fått et
barn eller er det andre årsaker til at du ikke kan studere over
en periode, kan du søke permisjon:
•
•

Når du har avlagt mer enn 30 studiepoeng i programmet
du er tatt opp til, kan du søke om permisjon i opp til ett år
uten å grunngi søknaden.
Kan du dokumentere feks. sykdom, omfattende omsorgsansvar eller militærtjeneste, kan instituttet også innvilge
permisjon ut over dette.

Du kan sende søknaden direkte til: postmottak@ntnu.no eller
per brev til
NTNU
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
7491 Trondheim
Har du spørsmål om dette kan du
ta kontakt med studiekonsulentene ved IPL (kontakt@ipl.
ntnu.no). Også permisjon
styres av Forskrift om studier ved NTNU, og du kan
lese mer på Innsida.
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Eksamen og klage

Eksamen

Det finnes ulike eksamenformer som brukes ved IPL, som
for eksempel hjemmeeksamen, emneoppgave og skriftlig
eksamen.
Selv om du er tatt opp på et studieprogram må du huske
å melde deg til undervisning og eksamen innen 15.9./1.2.
hvert semester. I tillegg kan det være krav om obligatoriske
aktiviteter, som øvinger, oppmøte på et seminar, en oppgave
eller rett og slett deltakelse i undervisningen. Du må ha
godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.
Ønsker du å trekke deg fra eksamen kan du gjøre det innen
14 dager før eksamen, sjekk trekkfristen på emnesidene.
Karakteren skal settes innen 3 uker etter eksamen og du får
enkelt tilgang til karakteren din via StudentWeb.
Lurer du på hvorfor du har fått en karakter kan du gjøre
følgende:
1. Les godt gjennom sensurveiledningen, som du finner på
emnesidene på blackboard: i de fleste tilfeller finner du en
god beskrivelse av forskjellene mellom karakterene her (en
begrunnelse blir ikke særlig mer utfyllende). Det er også
godt mulig at du får mye ut av en kort og uformell samtale
med faglæreren.
2. Etter det kan du be om begrunnelse for karakteren.
3. Dersom du da mener at du er blitt urettferdig behandlet
har du for hver eksamen rett til å påklage karakteren du har
fått. Ved muntlig eksamen kan du bare påklage formelle feil,
ikke selve karakteren.
For både klage og begrunnelse skal du fylle ut et elektronisk skjema, se Innsida.
11

Utveksling
Dra til utlandet i studietiden?

Foto:Inaquim

Det er mulig å studere i utlandet både under bachelorstudiet
og masterstudiet. Det enkleste er nok å dra bort i andre
året til bachelorstudiet og ta breddeåret i utlandet. Her
finnes det bare få begrensninger i hva som er mulig,
både når det gjelder land og fag. Det blir imidlertid
mer utfordrende å planlegge et utenlandssemester
når du har startet på masteren: Her setter timeplanen begrensninger i hvilke emner du skal ta. Men
det er slett ikke utelukket at du finner emner som
kan innpasses i utdanningsplanen din, i utlandet.
Uansett om du ønsker å ta et utenlandsopphold
under bacheloren eller under masteren, så skal dette
være godt forberedt. Det er derfor viktig å begynne
planleggingen tidlig. Her er noen ting du bør huske:
•
•
•
•
•

begynn planleggingen minst et halvt år i forveien
les nettsidene om utenlandssemester fra Internasjonal
seksjon
finn ut hvor du skal dra (både land og lærested)
lag en fagplan og søk om forhåndsgodkjenning av emnene
søk stipend

Lesesalplasser / Tillitsvalgt / Linjeforeningen

Lesesalplasser
NTNU tilbyr lesesalplasser til mastergradsstudenter i opp til
fire semester. For å søke om plass skal du bruke et elektronisk søknadsskjema som ligger på innsida.ntnu.no, søk
etter ”lesesalplass SU”. Her finner du også mer informasjon
om lesesalplasser. Frist: 25. august og 25. januar og det er
studenter som skriver masteroppgave som prioriteres ved
fordeling av plasser.

Studenttillitsvalgt
Hvert år velges det tillitsvalgte for hvert
program og for hele instituttet. De tillitsvalgte får i oppgave å fremme studentenes interesser ovenfor instituttet og
hele NTNU. Hvem som er din tillitsvalgt
i år kan du se på www.ntnu.no/ipl/studenttillitsvalgte. Alle instituttstillitsvalgte
er organisert i studentrådene, som har jevnlige møter og kan treffes på studentrådskontoret på bygg 2 hver dag. Du kan få mer informasjon
om studentrådet ved SU på su.studentrad.no/.

Her kan du få hjelp i prosessen:
Studieveiledere ved IPL:
kontakt@ipl.ntnu.no
Internasjonal Seksjon:
www.ntnu.no/intersek
Bachelor i pedagogikk og master i pedagogikk, studieretning
utdanning og oppvekst, har egne utvekslingsavtaler.
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Linjeforening
Forresten: Kjenner du til linjeforeningene IVRig og Paideia?
De arrangerer ulike aktiviteter, blant annet fadderuke. Finn
ut mer på facebook (IVRig – linjeforeningen for IVR, Paideia
Dragvoll) eller org.ntnu.no/ivriglinjeforening,
paideiantnu.wordpress.com.
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Hjelp?!
Referansegrupper

Det finnes mange ulike personer ved NTNU som jobber med å
hjelpe studenter. Du kan lete dem opp ved å søke på innsida.
Her ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på noen av dem:
Trenger du tilrettelegging av undervisning eller eksamen? Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten på Dragvoll:
tilrettelegging@adm.ntnu.no

Trenger du hjelp til å oppdatere utdanningsplanen din? Du når
studiekonsulentene ved IPL på: kontakt@ipl.ntnu.no

Ønsker du tips om tidsplanlegging, hvordan ta ordet, stressmestring, depresjonsmestring eller sorgbearbeiding? SiT Råd tilbyr
ulike kurs og samtalemuligheter: sit.no/kurs

Trenger du en karakterutskrift? Du kan enkelt bestille en karakterutskrift ved å gå på ”bestilling” når du er logget inn på
StudentWeb.

Trenger du hjelp med e-postadressen eller andre datarelaterte
ting? Ta kontakt med Orakeltjenesten (bygg 8, nivå 5): orakel@
ntnu.no
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Hjelp?!

Ekspedisjonen ved IPL
Dersom du ikke vet hvem du skal henvende deg til,
kan du alltid ta kontakt med ekspedisjonen ved IPL på
paviljong D. Vi jobber blant annet med alt rundt eksamen, lesesalplasser og innlevering av
masteroppgaver, og her får du også
lånt opptaksutstyr.

Studieveiledning
I administrasjonen jobber også
studieveilederne Hilde Saxi Gildberg,
Siri Schive Hjelde og Berit Rau. Vi kan
hjelpe deg med oppbygging av studieplanen din, godkjenning av valgemner,
permisjon, studieveiledning generelt og en del andre,
praktiske spørsmål rundt studiet. Du kan
også ta kontakt med oss om trivsel og
mestring eller andre ting du lurer på
rundt det å være student.
Vi vil gjerne hjelpe deg dersom
du er usikker på hvem du bør
henvende deg til for å få et svar
eller løst et problem, så bare ta
kontakt!
Velkommen!
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Bachelor og årsstudium i pedagogikk

Hilsen fra studieprogramleder
Kjære pedagogikkstudent!
Velkommen som student på årsstudium og
bachelor i pedagogikk.

Foto: Elin Iversen

Mennesker har til alle tider handlet og
tenkt pedagogisk. Den voksne generasjonen har alltid oppdratt den yngre generasjonen, i den hensikt å gjøre barn og
unge mest mulig lik de voksne i vaner, tanker
og holdninger. Det innebærer også at pedagogikk er
en stadig pågående dialog med og mot hverandre, både på
tvers og innenfor generasjonene. I en stadig raskere omskiftelig verden reises spørsmål om oppdragelse, læring,
undervisning, utdannelse, dannelse og skole i en rekke
sammenhenger. Pedagogiske spørsmål hører altså ikke bare
til i skolen, men like mye i kulturen, samfunnet og hverdagslivet. Det er denne samtalen du nå inviteres inn i.
Gjennom pedagogikkstudiet vil du tilegne deg kunnskaper
og ferdigheter som gjør deg i stand til å forstå, analysere
og reflektere systematisk over pedagogiske spørsmål. Du vil
bli bredt faglig orientert, og utvikle gode forutsetninger for
å legget til rette for og vurdere pedagogiske prosesser. En
pedagog bør ha et vidt og kritisk utsyn – og vi som underviser vil gjøre vårt beste for å bidra til nettopp det.
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Einar Sundsdal,
studieprogramleder bachelor og årsstudium i pedagogikk
(einar.sundsdal@ntnu.no)

Årsstudium i pedagogikk

Studieplanen for årsstudium
i pedagogikk
Årsstudium i pedagogikk består av 60 studiepoeng og er normert til ett år. Årsstudiet har 5 obligatoriske emner. Det kan
tas som et frittstående studium, det kan inngå som første år
av en bachelorgrad i pedagogikk eller som breddefag i andre
samfunnsvitenskapelige bachelorprogram ved NTNU. Slik ser
studieplanen for årsstudiet ut:
Semester

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

2. semester
(vår)

PED1003

1. semester
(høst)

PED1001 (ex.fac.)

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

PED1006

PED1007
PED1002

Studieplanen for bachelor
i pedagogikk
Bachelorgraden i pedagogikk er på til sammen 180 studiepoeng og består av:
• en faglig fordypning i pedagogikk på 105 studiepoeng. 7
emner (til sammen 82,5 studiepoeng) er obligatoriske og 3
emner (til sammen 22,5 studiepoeng) er valgbare emner i
pedagogikk.
• innføringsemnene ex.phil og områdeemne på til sammen
15 studiepoeng
•

Breddeår på 60 studiepoeng i 3. og 4. semester
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Semester
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)

Bachelor i rådgivning og voksnes læring

Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp

Hilsen fra studieprogramleder

To valgbare emner i pedagogikk**

PED2900 Bacheloroppgave

Kjære bachelorstudent!

Ett valgbart
emne i
PED1005
pedagogikk*

Velkommen som student på bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring!

Områdeemne

EXPH0003

4. semester
(vår)

Breddeår (60 sp)

3. semester
(høst)
2. semester
(vår)

PED1003

1. semester
(høst)

PED1001 (ex.fac.)

PED1006

PED1007

PED1002

**To valgbare emner i pedagogikk: PED1014, PED2001 eller PED2002
*Ett valgbart emne i pedagogikk: PED1015, PED1022 eller PED1023

Breddeåret
I breddeåret kan du velge et årsstudium i et annet fag eller du
kan velge emner fritt på 60 studiepoeng. I tillegg er breddeåret
perfekt egnet for utveksling. Det finnes mange utvekslingsavtaler for bachelorstudenter med flere universitet i Europa, men
du kan også reise til andre steder. Husk at dette må forberedes
i god tid, ta kontakt!
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Hos oss vil du møte hyggelige og kunnskapsrike faglærere. Vi vil introdusere deg for et
mangfold av teorier og praktiske metoder knyttet til lærings- og rådgivningsprosesser. Studiet
tar utgangspunkt i at læring og endring foregår
overalt i skole, arbeid og fritid og at mennesker har behov
for hjelp, råd og veiledning gjennom hele livet.
Vi vil arbeide hardt for å legge til rette for din læring og utvikling, men den viktigste jobben gjør du selv. Undervisningen
bygger på en dialogisk forståelse av meningsskaping og kommunikasjon. Av denne grunn vektlegger faglærerne studentdeltakelse og samarbeid i forelesningene med praktiske øvelser,
oppgaver og case-arbeid. Vi håper du blir med på å skape et
trygt og stimulerende læringsmiljø både for deg selv og dine
medstudenter og engasjerer deg både faglig og sosialt!

Foto: Studio Stimo

Bachelor i pedagogikk

Vi ønsker deg lykke til med studiene og ser frem til å møte
deg!
Gunhild Marie Roald, studieprogramleder bachelor i rådgivning
og voksnes læring
(gunhild.m.roald@ntnu.no)
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Bachelor i rådgivning og voksnes læring

Veien videre

Studieplanen

Veien videre

Bachelorgraden er bygget opp slik at du tar en faglig fordypning
på 90 studiepoeng. I tillegg kommer de to obligatoriske emnene
EXPH003 Filosofi og vitenskapsteori og områdeemnet. De resterende studiepoengene består av et breddeår på 60 studiepoeng og
to valgfrie emner på til sammen 15 studiepoeng. Til sammen skal
du altså ta 180 studiepoeng:

Med bachelorstudiet får du en bred og anvendelig utdanning innenfor noen av fagområdene danning, utdanning,
kommunikasjon, rådgivning og læringsprosesser. Dette er
kunnskap du kan anvende i situasjoner der mennesker er i
omstilling, for å få folk i arbeid etc. Du kan bruke utdanningen som basis for en videre spesialisering innenfor mange
andre fagområder.

Semester

Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp

6. semester
(vår)

Valgfritt
emne

PED2001**

VLR2900 Bacheloroppgave

5. semester
(høst)

Valgfritt
emne

VLR1006*

PED1005**

4. semester
(vår)

Breddeår (60 sp)

3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Områdeemne

VLR1004*
VLR1000

VLR1001

VLR1005*
VLR1003*

VLR1002
EXPH0003

* Emnet er adgangsbegrenset og du må søke plass innen 1. 12./1.6.

**Studiepoeng fra før?
Starter du bachelorprogrammet høsten 2019, men har allerede 120
studiepoeng eller mer i graden, skal du følge en annen plan i 5.
semester, der PED1005 og PED2001 erstattes av VLR2007. Se www.
ntnu.no/studier/brvl/oppbygning for mer informasjon.
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Allerede i breddeåret kan du legge noen føringer for hvordan du har lyst til å fortsette etter bachelorstudiet. Det
finnes mange fagområder du kan kombinere studiet med,
det viktigste er at du tenker gjennom: Hva er det du kan
tenke deg å jobbe med? Hvilke arbeidsformer liker du? Vil
du ha mye kontakt med mennesker? Liker du å organisere
og tilrettelegge? Vil du jobbe innenfor det offentlige eller i
det private? Om du har en annen fagbakgrunn fra før, kan
du bruke programmet til å kvalifisere deg til ledelses- eller
veiledningsoppgaver innenfor ditt fagfelt.
Uansett hvilken fagretning du velger i breddeåret er det
viktig at du har noen tanker om hvorvidt du ønsker å bygge
på med et masterprogram: Det kan hende at programmet du
ser for deg har noen spesielle opptakskrav, så dette er verdt
å sjekke tidlig.
Er du usikker på hvilken retning du ønsker for veien videre,
kan du be om en prat med studieveilederen ved instituttet
eller ved NTNU Karriere.
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Master i pedagogikk,

Hilsen fra studieprogramleder

Studieplanen

Kjære masterstudent!

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to år.
Det første emnet er PED3041 grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger på 30 studiepoeng. Andre semesteret skal du følge PED3042: Fordypning i lærevansker. Det er
to uker praksis på høsten og tre uker praksis på våren. Det
er obligatorisk oppmøte på praksis, forelesninger og seminar.
Masterens andre del består av emner innen vitenskapsteori
og forskningsmetode på til sammen 30 studiepoeng. Masteroppgaven er det siste emnet og er på 30 studiepoeng.
Alle andre emner må være fullført og bestått før veileder for
masteroppgaven oppnevnes.

Foto: Berit Rau

Velkommen som student til en spennende fordypningen i
spesialpedagogikk!
Det spesialpedagogiske fagfeltet har lang og stolt
historie, og det favner bredt: fra kriterier for god
tilpasset undervisning til tilrettelegging for personer med særskilte behov; det dekker hele livsløpet; strekker seg fra system- til individkunnskap; gir innsikt i brukermedvirkning; prosessen
spesialpedagogisk sakkyndighetsarbeid; kjennskap til en rekke vansketyper og diagnoser; innblikk
i lovverk og statlige føringer, samt kunnskap som er
nyttig for utredningskompetanse og tiltaksutforming.
De ansatte i seksjonen dekker en rekke kompetanseområder og
har mangeårig erfaring fra praksisfeltet, som preger våre forelesninger, veiledning og forskning. Studiet inkluderer fem ukers
praksis fordelt på to arenaer – for å binde teori, forskning og
praksisfelt sammen. Kompetansen som du opparbeider deg via
denne mastergraden, gir deg kompetanse til å søke en rekke
spennende stillinger der du får mulighet til å påvirke og skape
gode oppvekst- og læringsmiljøer for barn, unge og voksne.
Med engasjement og aktiv deltagelse vil du oppleve de faglige drøftingene som lærerike og studiet vil bli faglig og sosialt
berikende! Vi ser fram til å møte deg!
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studieretning spesialpedagogikk

Øyvind Kvello,
studieprogramleder master i pedagogikk, studieretning
spesialpedagogikk
(oyvind.kvello@ntnu.no)

Semester
4. semester (vår)
3. semester (høst)

Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp
PED3903 Masteroppgave i spesialpedagogikk
PED3001

PED3010

PED3009

2. semester (vår)

PED3042 (inkludert 3 ukers praksis)

1. semester (høst)

PED3041 (inkludert 2 ukers praksis)

Praksis

I forbindelse med PED3041 vil du ha praksis i to uker i barne- og familietjenesten. I forbindelse med PED3042 i vårsemesteret skal du ha tilsammen tre uker praksis i skolen.
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Master i pedagogikk,

Hilsen fra studieprogramleder

Studieplanen

Gode mastergradsstudent,

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning utdanning
og oppvekst, tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to
år. Det er 5 obligatoriske emner innen fagområdet utdanning og oppvekst det første året, samt Eksperter i team.
Masterens andre del består av emner innen vitenskapsteori
og forskningsmetode på til sammen 30 studiepoeng. Masteroppgaven er det siste emnet og er på 30 studiepoeng.
Alle andre emner må være fullført og bestått før veileder for
masteroppgaven oppnevnes.

På et seminar var det en av deltagerne
som hadde følgende å si om pedagoger:
De prater kun om alskens høyttravende
temaer som paradigmer, habituser, flytsoner, neoliberalisme, motivasjonsformer,
læringsprofiler, kjikvadratfordelinger, danning
og kreativitet, men det viktigste nevner de ikke
i det hele tatt: nemlig at det ikke finnes skikkelige wienerpølser å få tak i lenger. Poenget er klart: Pedagogene har fjernet
seg fra den «virkelige verden». På vårt mastergradsprogram
har vi derimot forsøkt å en finne en god balanse mellom det
teoretiske og det praktiske. Det skal være et program på høyt
universitetsnivå samtidig som det ikke mister målgruppene
som vi skal «betjene» av syne: Fra mediedanning, pedagogisk sosiologi, psykologi og idehistorie til utdanningshistorie
(politikk) og statistikk, metode og vitenskapsteori. Programmet skaper rom for konkrete erfaringer med menneskelige
forskjeller, frihet og likeverd. Det gis fordypende kunnskaper
om sentrale pedagogiske temaer ut fra nyere forskning, som
vil være med på å gi dere et kritisk innblikk i studiets bærende tradisjonsfelt. Slik vil dere kunne gjøre dere gjeldende
både i utdanningssituasjonen her på instituttet og ikke minst i
arbeidslivet senere.
Velkommen skal dere være.

24

studieretning utdanning og oppvekst

Kjetil Steinsholt,
studieprogramleder master i pedagogikk, studieretning
utdanning og oppvekst (kjetil.steinsholt@ntnu.no)

Semester
4. semester (vår)
3. semester (høst)

Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp
PED3906 Masteroppgave i utdanning og oppvekst
PED3001

PED3010

PED3009

2. semester (vår)

PED3613

PED3614

EiT

1. semester (høst)

PED3611

PED3615

PED3616

Eksperter i Team
Det tverrfaglige emnet Eksperter i Team (EiT) er et yrkesforberedende emne som skal lære deg å samarbeide gjennom
å anvende din fagkunnskap i et tverrfaglig prosjekt. Du skal
velge intensiv landsby som går over de tre første ukene av
vårsemesteret.
Har du mye samarbeidserfaring fra før (minst 2 år) kan du
søke om fritak. Fristen for å velge landsby er 1. november.
På www.ntnu.no/eit finner du mer informasjon.
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Master i voksnes læring

Hilsen fra studieprogramleder
Kjære masterstudent!

Foto: Eivind Kaasin

Velkommen til masterprogrammet i voksnes
læring. I dette programmet tilbyr vi dialogbasert undervisning som legger vekt på å
inkludere din erfaringsbakgrunn som en del
av kunnskapsutviklingen i studiet. Undervisning tilbys i samlingsuker som er preget
av en konsentrert arbeidsatmosfære, med
vekslinger mellom forelesninger, diskusjoner
og arbeid i grupper. Maksimalt utbytte av studiet
vil forutsette at du, som student, bidrar med aktiv
deltagelse, forberedelse til samlinger og bidrar til et godt
samarbeid med dine medstudenter. Mellom samlingene vil vi
bruke Blackboard som verktøy for kommunikasjon og læring.
Velkommen til oss og lykke til!
Oscar Amundsen,
studieprogramleder master i voksnes læring
(oscar.amundsen@ntnu.no)

Studieplanen
Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til
sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert
studietid, men det er også mulig å ta studiet på deltid over
fire år. Studiet består av både obligatoriske og et valgfritt
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Master i voksnes læring

emne, og du kan tilpasse deler av programmet etter dine
egne interesser og behov gjennom valgfritt emne og valg av
tema for masteroppgaven.
Semester

Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp

4. semester (vår)

VL3900 Masteroppgave

3. semester (høst)

Valgfritt
emne

VL3013

VLR3008 (Metode 2)

2. semester (vår)

Eksperter i
Team

VL3010

VL3011

1. semester (høst)

VL3000

VL3012

VLR3007 (Metode 1)

Deltidsstudier
Som student ved NTNU har du mulighet til å be om redusert
progresjon, ned til 50%. Dersom dette er interessant for deg
skal du søke deltidsstudier. Ta kontakt med studieveilederen
din for en samtale om hvordan du kan legge opp en individuell plan.

Eksperter i Team
EiT er et yrkesforberedende emne som skal lære deg å samarbeide gjennom å anvende din fagkunnskap i et tverrfaglig
prosjekt. Har du mye samarbeidserfaring fra før (minst 2 år)
kan du søke om fritak. På voksnes læring kan du selv velge
om du ønsker å ta en langsgående eller intensiv landsby.
Fristen for å velge landsby er 1. november. På www.ntnu.no/
eit finner du mer informasjon.
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Master i voksnes læring

Master i rådgivningsvitenskap

Valgfritt emne

Masteroppgave

Før du starter med masteroppgaven tar du emnet VL3013.
Emnet skal hjelpe deg å forberede og formulere et godt
forskningsprosjekt, som du kan jobbe med under masteroppgaven.
Det skal også gi deg en oversikt over skriveprosessen
og administrative ting du må huske i forbindelse med den. Før du
kan starte på masteroppgaven må du få godkjent prosjektskissen og skrive under en
masteravtale, som regulerer både ditt
arbeid og veilederens
oppgaver.
Lykke til!
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Hilsen fra studieprogramleder
Kjære masterstudent!

Foto: Berit Rau

I andre semesteret skal du velge et valgfritt emne på 7,5
sp. Emnet kan du velge blant øvrige emner ved NTNU eller
andre læresteder, men skal godkjennes etter søknad til
SU-fakultetet. Kravet for å få godkjent emnet er at emnet
gir deg en faglig bredde, dvs. at den på en eller annen
måte kan knyttes til studiet ditt. Det skal gi deg mulighet
til å fordype eller spesialisere deg innenfor et område som
er relevant for voksnes læring. Kanskje har du et emne fra
før som ikke inngår i opptaksgrunnlaget, og som du ønsker
å få innpasset? Er du usikker på hva som kan passe,
kan du diskutere tankene dine med programrådslederen
eller studiekonsulenten ved IPL, eller ta en titt på lista
over tidligere godkjente emner: www.ntnu.no/studier/mvl.

Vi vil med glede ønske deg velkommen til vårt masterprogram i rådgivningsvitenskap. Vi ønsker å invitere
deg til aktiv deltagelse i vårt studieprogram og våre studieemner.
Vi har lang og god erfaring med
dialogbasert undervisning og med
formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Gjennom teori og praktisk
øving, der lærere og studenter engasjerer seg i spennende
og utfordrende temaer, deler vi erfaringer og samskaper et
utbytterikt læringsmiljø. Vi har tro på og erfaring med at du
får størst utbytte av masterprogrammet ved å lese pensum,
delta aktivt i undervisningen, og gjennom samarbeid med
medstudenter. Vi håper du gjennom studiet, i likhet med
mange av våre tidligere studenter, vil tilegne deg positive
læringserfaringer og oppleve faglig og personlig utvikling.
På vegne av rådgivningsteamet
Camilla Fikse
studieprogramleder master i rådgivningsvitenskap
(camilla.fikse@ntnu.no)
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Master i rådgivningsvitenskap

Master i rådgivningsvitenskap

Masteroppgave

Studieplanen
Semester

Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp

4. semester
(vår)

RAD3902 Masteroppgave

3. semester
(høst)

RAD3050

RAD3039*

VLR3008 (Metode 2)

2. semester
(vår)

RAD3032

RAD3033

RAD3034

For å kunne sette i gang med masteroppgaven må du ha
deltatt i RAD3050 og levert en prosjektskisse. Dette gjøres i
3. semesteret og innleveringsfristen for prosjektskissen er i
desember. Emnet skal hjelpe deg å forberede og formulere
et godt forskningsprosjekt, som du kan jobbe med under
masteroppgaven. Når du har fått godkjent tema og veileder
må du skrive under en avtale som regulerer både ditt arbeid
og veiledningen du skal få.

1. semester
RAD3031
VLR3007 (Metode 1)
(høst)
* Emnet er adgangsbegrenset, men du er garantert plass, dersom du
melder deg til undervisning innen 1. juni og takker ja til tilbud om plass.

Emnet vil også gi deg en bedre oversikt over mulighetene
du har i masteroppgaven og fristene som du må forholde
deg til. Her vil du få en innsikt i både skriveprosessen og
det administrative rundt masteroppgaven.

Metodeundervisningen

Lykke til!

Undervisningen i VLR3007 og VLR3008 på til sammen 30
sp, som skal foregå i 1. og 3. semesteret, tilbys samlingsbasert. Det vil si at den tilbys konsentrert på 5 (4) studieuker
fordelt på høsten. Her vil altså timeplanen se annerledes
ut enn for de andre emnene. For å få til en god progresjon
også mellom samlingsukene anbefaler vi at du holder tett
kontakt til medstudentene dine og at du engasjerer deg
mye på blackboard. Blackboard vil på en sterkere måte enn
i de andre emnene integreres i undervisningen, og det kan
hende at en del av undervisningen faktisk forgår på blackboard.
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Sjekkliste: Har du gjort...?

Notater

Her kan du sjekke om du har gjort alt du skal i studiestarten.
Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert og forholde
deg til frister og regler for semesterregistrering, opp- og
avmelding til undervisning og eksamen, og annet for gjennomføring av studiet. Dette er din huskeliste, og skal ikke
leveres til noen andre.
Gå inn på innsida.ntnu.no/ny-student og følg punktene
beskrevet der:
Registrer deg på Studentweb, betal semesteravgift
og registrer deg for semesteret
Aktiver brukerkonto
Last ned Studentbevis-appen og skaff deg
studentkort (Student-ID)
Logg deg på Innsida (innsida.ntnu.no)
Les meldingene dine
Logg deg på Blackboard og orienter deg på emnesidene
Meld adresseendring
Søk om stipend og lån hos Lånekassen innen
15. november
Meld deg opp til eksamen innen 15. september
Ved behov: Søk om tilrettelegging av studier og/eller
eksamen innen 15. september
32
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514.2156\\\
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Velkommen fra linjeforeningene
Faglig innslag med Einar Sundsdal
Informasjon fra Orakeltjenesten, SiT-Råd og Tilretteleggingstjenesten, NTNUI - D10
• Informasjon fra linjeforeningene
Lunsj
Rebusløp
Avslutning

Bygg 9:
D14
Bygg 11:
D15

14.15

•
•
•

Bygg 10:
D12, D13

Paviljong C:
SU-fakultet

Bygg 6+ 6B

Paviljong A og B:
IPL,
ekspedisjon på
paviljong A

Bygg 7:
Bokhandelen
Kantina
D11

9.15

Låven:
DL31, DL32,
DL33, DL34

fra 8.45 Registrering og kaffe: utenfor D10, nivå 4

Bygg 5:
D4, D5, D6
SiT Storkiosk

Fredag 16. august

Bygg 2:
D1, D2, D3, D7
Studentrådet SU

14.30

Velkommen og informasjon om studieprogrammene,
studentdemokratiet - D10
Lunsj - paviljong D
Guppeaktiviteter - uteområdene ved paviljong D
Avslutning

Bygg 1:
Studentservice
Rådgivningtjenesten

9.15

Bygg 3:
D8, D9

fra 8.45 Registrering og kaffe: utenfor D10, nivå 4

Bygg 8:
D10
Biblioteket
Orakeltjenesten

Torsdag 15. august

Idrettsbygget

Kart over Dragvoll

IPL-start for bachelor og årsstudium
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Kontaktinformasjon

Institutt for pedagogikk og livslang læring
Ekspedisjon
Postadresse:
		
Telefon: 		
Epost: 		
Nettadresse:

Dragvoll, Paviljong D
Institutt for pedagogikk og livslang læring,
NTNU, 7491 Trondheim
73 59 19 50
kontakt@ipl.ntnu.no
ntnu.no/ipl

Studiekonsulenter ved IPL:
Hilde Saxi Gildberg (årsstudium og bachelor i pedagogikk, master
i pedagogikk - utdanning og oppvekst)
Dragvoll, paviljong A, rom 102
73 59 19 37
hilde.saxi@ntnu.no

		
		

Berit Rau (rådgivning og voksnes læring, både bachelor og
master)
			
			
			

		

Dragvoll, paviljong A, rom 102
73 59 28 66
berit.rau@ntnu.no

Siri Schive Hjelde (master i pedagogikk - spesialpedagogikk)
		
		
		

Dragvoll, paviljong A, rom 101
73 59 82 35
siri.hjelde@ntnu.no

Studenttillitsvalgt
Kontor: 		
Telefon: 		
Epost: 		
Nettadresse:

Dragvoll, Bygg 2, nivå 3
73 59 67 41
su@studentrad.no
su.studentrad.no

