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Oppdatert 6.august 2020 

Semesterstart høsten 2020 for Examen 
Philosophicum og Examen Facultatum 
ved NLA Høgskolen 

Velkommen til et spennende og utfordrende semester som student på ex.phil- og ex.fac-
studiet ved NLA.  

Vi starter studieåret med semesteråpning ved NLA Høgskolen Sandviken, Amalie Skrams vei 
3, tirsdag 11.august fra kl 10.00. Studenter som tar disse emnene som enkeltemner kan 
møte opp for registrering tirsdag 11.august fra kl 09.15, og vil møte emneansvarlig Silje 
Haga for en orientering i Auditorium 4 kl 09.30-09.50.  

Etter semesteråpningen blir det felles lunsj (gi melding til bjasov@nla.no dersom du har 
allergier/spesielle behov når det gjelder mat på åpningsdagen). 

Semesterregistrer deg tidlig på studentweb. Det er viktig både for å komme raskt i gang og 
for å få en god oversikt over studiet allerede ved semesterstart.  

Korona har preget Norge våren 20. Det ser ut som at korona også kommer til å prege 
studieåret 20-21, bl.a. ved at undervisningen i Ex.phil vil bli gjennomført i to grupper. Det 
kan derfor komme endringer i løpet av studiet. 

Undervisningen i EX101 Examen Philosophicum starter onsdag 19. august med to 
undervisningsgrupper fra kl. 1215.  

Undervisningen i EX102 Examen Facultatum starter etter planen 14. oktober.  

EX101/EX102 Undervisning:  

Det blir kjørt doble forelesninger på EX101/102 i høst grunnet korona-situasjonen for 

at alle studenter skal ha mulighet til å følge forelesninger på campus. 

Forelesningene er derfor delt i grupper. Følgende er med i gruppene: 

Gruppe 1:  

- Studenter på første året pedagogikk, som i P101-104 er med i gruppe 1. 

- Studenter på andre studier med etternavn A-L. 

Gruppe 2:  

- Studenter på første året pedagogikk, som i P101-104 er med i gruppe 2. 
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- Studenter på andre studier med etternavn M-Å. 

Romplan EX101: 

https://cloud.timeedit.net/nla/web/pub1/riq05y60366ZXYQZ6555g3ZQ6Q02006Q07Z050YQ

76oY707gQpqZo6Qo.html 

 

Undervisningen i begge emnene er lagt til onsdager og fredager etter lunsj. 
Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om 
den informasjon som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli 
kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

For studenter som ønsker å ta et helt semester bestående av 30 studiepoeng (EX101 og 
EX102 er 10 sp hver) kan vi anbefale emnet REL170 Modernitetens idéhistorie som også 
tilbys i høst. 

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Jo raskere du søker, jo tidligere får du pengene dine. 
Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. Søknadsfristen for å få støtte 
høsten 2020 er 15. november. Oppgi navnet på din utdanning og NLA Høgskolen som ditt 
lærested. 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA! 

Gunnar Innerdal                                                                                       Bjarte Søvde  
Avdelingsleder teologi, religion og filosofi                                   Studiekonsulent 
Gunnar.Innerdal@nla.no                                                                 bjarte.sovde @nla.no 
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