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Semesterstart høsten 2020 for IKF 200-nivå  

  
Velkommen til et spennende studieår ved NLA Høgskolen  
  
Velkommen til et nytt studieår ved NLA Høgskolen! Vi gleder oss til et nytt studieår med deg.  
  
Infomøte og Karrieredag  
Det vil være et infomøte mandag 24. August 12.10 – 13.00. Her vil dere få mer informasjon om 
hvordan semesteret er lagt opp, emner for våren, utvekslingsmulighteter, valg av 
studentrepresentant m.m. . På det treffpunktet vil det bli gitt mer informasjon om 
utvekslingsmuligheter, emner som går om våren, valg av studentrepresentant m.m.  
  
Vi planlegger en Karrieredag for IKF-studentene nå i høst. Karrieredag er et arrangement hvor vi har 
fokus på hvordan man gjennom studiet kan profilere seg og øke sine muligheter til å komme i 
relevant jobb etter endt utdanning. Det vil være både interne og eksterne foredragsholdere som gir 
gode råd til hva som er lurt å tenke på i studietiden, og hva man bør gjøre for å skille seg ut i 
jobbsøkingsprosessen. Dette gleder vi oss veldig til å arrangere, og om dere har innspill til hva dere 
ønsker mer av på denne dagen er det bare å ta kontakt med Kristin eller Svein.  
  
  
Semesterregistrering  
For å komme i gang med studiene må du først betale semesteravgiften. De som allerede er 
studenter ved NLA vil kunne generere den på Studentweb. Frist for refusjon av studieavgift er tre 
uker etter studiestart, egne regler gjelder for semesteravgiften til samskipnaden. Informasjon om 
studie- og semesteravgift finner du på NLAs nettside: https://www.nla.no/for-
studenter/Rettighterogplikter/okonomi/   
  
I tillegg til å betale studieavgift, må du huske å semesterregistrere deg, dette gjør du på Studentweb. 
Semesterregistrering er nødvendig for å beholde studieplassen og få tilgang til fagsidene i Canvas I 
løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du logger deg inn på Canvas minst en gang i uken, 
for å lese informasjonen som legges ut der. Endringer i undervisningsplaner blir kunngjort på Canvas, 
og der gis også viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen. Vi anbefaler sterkt at du 
aktiverer mottak av automatisk e-postvarsel i Canvas.  
  
  
Emner høstsemesteret 2020  
Høstsemesteret vil det være to IKF-emner på 200-nivå som er mulig å ta, IKF210 og IKF218.   
 
IKF218 Interkulturell kompetanse (20 studiepoeng) er et nytt emne, som er obligatorisk for 
studenter som tilhører kull 2019. IKF218 gir en fordypning i interkulturell teori og metode. Her skal vi 

https://www.nla.no/for-studenter/Rettighterogplikter/okonomi/
https://www.nla.no/for-studenter/Rettighterogplikter/okonomi/


 

jobbe med å utvikle interkulturelle kompetanse til å forstå, analysere og håndtere utfordringer og 
muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og samhandling.  
  
IKF210 Verdensbilder/ virkelighetsforståelse (10s studiepoeng)  
Alle mennesker har grunnleggende antakelser om hvordan virkeligheten forståes.  Disse antakelser 
er som brillene vi ser alt gjennom. «Brillene» er forskjellige, og det fører til at vi både som enkelt 
individer og som samfunn forstår vi og tenker forskjellig.  Hovedfokus i dette emnet er å forstå 
hvorfor vi i vår del av verden har en tendens til å tenke på vår måte; hvordan kristendommen, det 
moderne og sekulære, og etter hvert det postmoderne former vår tenking. Dette er et sentralt emne 
innenfor Interkulturelle studier for det er vanskelig å forstå hvorfor andre forstår verden hvis vi ikke 
har et grunnlag for å forstå hvordan vi selv forstår den virkelighet som omgir oss.   
  
  
  
  
IKF210 Verdensbilder/ virkelighetsforståelse  
Emneansvarlig  
Første undervisningsdag  
Undervisningsdager  
Klokken  
Rom  
Viktig  

Svein Strand  
25. August. 10.00-12.00  
Tirsdager  
10.00 – 11.45  
Auditorium 2  
Se undervisningsplan på Canvas  

  
IKF218 Interkulturell kompetanse  
Emneansvarlig  
Første undervisningsdag  
Undervises  
Klokken  
Rom  
Viktig  

Hilde Wallem Nielssen, Marit Brendbekken og Solveig Omland  
25.08. 13.15-16.00  
Tirsdager (uke 35, 38, 40, 43, 44, 45. 46, 48) og hver torsdag  
13.15 – 16.00  
Auditorium 4  
Se undervisningsplan på Canvas. Merk obligatorisk undervisning og 
arbeidskrav  

  
  
Velkommen til et nytt semester!  
  
  
 
 
Med vennlig hilsen  
  
Svein Strand og Marit Brendbekken                                                 Kristin Ekberg Vik  
Bachelorkoordinatorer                                                                       Studiekonsulent  
 


