
Besøksadresser: 
Sandviken: Amalie Skrams vei 3, Bergen 
Breistein: Olav Bjordals veg 41, Breistein 

Bankkonto: 
3000.48.00008 (drift) 
3000.48.00040 (gave) 

 

   

Postboks 74 Sandviken 
5812 Bergen 

www.nla.no 

Telefon: 55 54 07 00 
Telefaks: 55 54 07 01 
E-post:  post@nla.no 

Org. nr.  995 189 186 
 
 
 
 
 
 
Amalie Skrams vei 3 
Postboks 74 Sandviken 
5812 Bergen 
www.nla.no 
Telefon: 55 54 07 00 
Telefaks: 55 54 07 01 
E-post:  post@nla.no 
Org. nr.  995 189 186 
 
 
 
 
 

 

 
Semesterstart vårsemesteret 2021 for emner i Interkulturell 
forståelse årsstudium og 200-nivå 
 
Oppdatert 22. desember 
 

Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!  
Vi er glade for at vi kan ønske deg velkommen til et nytt semester hos oss. Merk at undervisning som 
er satt opp med fysisk oppmøte kan måtte gå digitalt grunnet Covid19, hold deg oppdatert på dette i 
Canvas. 
 

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.  
 
 

IKF årsstudium: 
- IKF115BO: Digital undervisning i uke 1. Første undervisningsdag 05. januar 12.30. 

Undervisningen går til planlagte tidspunkter som tidligere avtalt, men er nå flyttet fra fysisk 
undervisning til digital undervisning. Se TimeEdit for oppdatert undervisningsplan. 

- IKF116NO: Digital undervisning i uke 1. Første undervisningsdag 05. januar 09.30.  
Undervisningen går til planlagte tidspunkter som tidligere avtalt, men er nå flyttet fra fysisk 
undervisning til digital undervisning. Se TimeEdit for oppdatert undervisningsplan. 

- IKF118MA: Første undervisningdag er flyttet til 11. januar 12.15.  
Undervisningen vil foregå på campus i Sandviken. Se TimeEdit for oppdatert 
undervisningsplan. 

- IKF119K: Første undervisningdag er flyttet til 11. januar 12.15.  
Undervisningen vil foregå på campus i Sandviken. Se TimeEdit for oppdatert 
undervisningsplan. 

- IKF132: Første undervisningsdag er 04. februar. En del av dette emnet er inndelt i regionale 
spesialiseringer, se dermed den regionale spesialiseringen du er registrert på i TimeEdit. 

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


 

 

 
 

IKF 200-nivå: 
- IKF213: Digital undervisning. Første undervisningsdag 12. januar 09.00  
- IKF224: Digital undervisning i uke 1. Første undervisningsdag 07. januar 12.15 digitalt. 
- IKF290: Digital undervisning. Første undervisningsdag 13. januar 09.00 

 

Studieadministrasjonens åpningstider er mandag til fredag kl. 08.30–15.00. Du kan henvende deg i 
luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00. Du kan kontakte 
studiekonsulent Kristin Ekberg Vik som er kontaktperson for alle studieadministrative spørsmål for 
Interkulturell forståelse-studentene. Du kan også bestille en digital studieveiledning på Zoom med 
henne via dette nettskjemaet. 
 
 
Vennlig hilsen 
Studieadministrasjonen ved NLA Høgskolen 
 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/NLAHgskolen@mediehogskolen.no/bookings/s/7Q8zRHB14UyswZN46WCybg2

