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KOMPETANSE FOR KVALITET

• Engelsk 2 for 5-10 trinn, samlinger Tromsø 
• Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), samlingsbasert Tromsø
• Matematikk 1 for 1-7 trinn, samlingsbasert Tromsø
• Matematikk 1 for 1-10 trinn, nettbasert
• Matematikk 2 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
• Norsk 1 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
• Norsk 2 for 8-13 trinn, nettbasert
• Tysk 1 for 5-10 trinn, nettbasert 
• Kunst og håndverk 1.-10 trinn (Ny), samlingsbasert Tromsø
• Mat og helse 1.-10. trinn (Ny), samlingsbasert Tromsø
• Tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1.-10. trinn (Ny), samlingsbasert Tromsø
• Veiledning for lærere i skole og barnehage, samlingsbasert Tromsø og Alta

Alle studier består av 15+15 studiepoeng over to semester med unntak av GLSM som er 60 stp. over fire semestre.

Studiene utløser stipend eller vikarmidler fra Utdanningsdirektoratet.

Studiene Tysk 1 for 5-10 og Norsk 2 for 8-13 er i samarbeid med Institutt for språk og kultur (ISK), ved UiT Norges arktiske 
universitet

Søknadsfrist 1. mars 2023

Restplasser utlyses ca. 1. mai med søknadsfrist 15. mai på våre hjemmesider  

REGIONALE TILBUD FOR LÆRERE

Studieåret 2023/2024 har vi dessverre ingen 
regionale videreutdanningstilbud.

Mer informasjon på våre hjemmesider  

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING  
FOR TRINN 8-13

Studiet er for deg med fagbakgrunn innenfor et 
skolefag og ønsker å utdanne deg til lærer. 

Har du en mastergrad og er kvalifisert i ett eller 
flere undervisningsfag, så kan dette være veien 
til å bli lærer. 

Studiet er på 60 studiepoeng over fire semester 
og er samlingsbasert i Tromsø.

Det vil ikke være opptak høsten 2023. Neste 
opptak i 2024. 

Mer info: http://uit.no/utdanning

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING 
FOR YRKESFAGLÆRERE

Har du yrkesfaglig bakgrunn og ønsker å 
undervise på ungdomstrinnet og i videregående 
opplæring? Da kan dette være veien til å bli 
lærer. 

Studiet er på 60 studiepoeng over fire semester 
og er samlingsbasert i Alta og Tromsø.

Det vil ikke være opptak høsten 2023. Neste 
opptak i 2024. 

Mer info: http://uit.no/utdanning

REKTORUTDANNINGEN

Rektorutdanningen er et videreutdanningstilbud for rektorer og 
skoleledere i grunnskolen og videregående opplæring.

Studiet er på 30 studiepoeng over tre semester. Det tilbys i samarbeid 
med NTNU og har studiested i Tromsø

Søknadsfrist 1.mars 2023

UiT Norges arktiske universitet er et av Norges 
største universitet, og har faste studiesteder i 
Tromsø, Alta, Bardufoss, Hammerfest, Kirkenes, 
Harstad, Mo i Rana og Narvik.
Universitetet har ca. 16500 studenter og 3500 
årsverk.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk holder 
til på studiestedene i Tromsø og Alta.

SØKEPROSESSEN

1. Søk studium hos udir.no
2. Skoleeier, barnehageeier/ styrer  godkjenner 

eller avslår søknaden
3. Udir behandler søknadene
4. UiT få søknaden og foretar opptak
5. Skoleeier, barnehageeier/ styrer  bekrefter 

deltakelse

KONTAKTPERSONER: 

Monica Nymoen Hansen
Studieprogramleder, ILP 
monica.n.hansen@uit.no

Karina Hovrud 
Studieadministrasjon, ILP
karina.hovrud@uit.no

Beate Lindemann 
Faglig ansvarlig, ISK (Tysk og Norsk 2 for 8-13)
beate.lindemann@uit.no

Kari Torill Guldahl
Studieadministrasjon, ISK (Tysk og Norsk 2 for 8-13)
kari.t.guldahl@uit.no

LEDERUTDANNING FOR STYRERE I BARNEHAGEN

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Studiet har som 
hovedmål å bidra i kompetanseutviklingen slik at du som styrer kan 
lede, utvikle og kvalitetssikre arbeidet i barnehagen.

Samlingsbasert studium på 30 studiepoeng over tre semester med 
studiested i Tromsø. Det utløser tilretteleggingsmidler for barnehagen.
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