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Velkommen som  

masterstudent på Master i samfunnsarbeid 

 
 

Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på studiet Master i samfunnsarbeid (Emnekode: 

MA-SAA 2021), ved Høgskolen på Vestlandet. Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student 

før studiestart. 

Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike samlinger. 

 

Student ved HVL 

Koronaviruset 

Høgskolen på Vestlandet følger situasjonen tett og forholder seg til råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og 

Utdanningsdepartementet til enhver tid.  Se gjerne informasjon om koronatiltak ved HVL og Retningslinjer for 

smittevern ved HVL. 

Vi vil også oppfordre den enkelte student til å selv ta ansvar for å følge rådene til myndighetene. Vi minner om at god 

håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe 

og vann. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.  
 

  
  

  

Studiestart, timeplan og undervisning 

Studiestart er 16.august kl.10.15 på campus Kronstad og holder på til kl.15 denne dagen 

Før studiestart vil det også være lurt å kontrollere, at det med bakgrunn i Korona, ikke har vært endringer på timeplanen. 

Du vil etter hvert finne timeplanen din her, men eventuelle endringer vil meldes fortløpende i Canvas. 

Den 16. august blir det en kort gjennomgang av de ulike emnene i samfunnsarbeidsstudiet og hvordan de er organisert. 

Lærerne vil presentere sine forsknings- og utviklingsprosjekter, og invitere dere til å delta i noen av dem.  

Den første uken blir det aktivitet mandag 16. og fredag 20, mens det som hovedregel er undervisning tirsdager og 

onsdager fra 10-16. Før studiestart får dere tilgang til Studentweb, Canvas og timeedit der det legges ut mer informasjon 

om forelesninger, arbeidskrav, pensum og eksamensdatoer. Oversikt over klasserommene legges ut i timeedit. Slik finner 

du timeplanen: velg åpen inngang HVL, Timeplan høst 2021 campus, søk studieprogram, marker studieprogram, og trykk 

vis timeplan. 

Det er ikke obligatorisk undervisning, men noen arbeidskrav. Selv om det bare er undervisning to dager i uken, så er 

samfunnsarbeid et heltidsstudium, der resten av uken brukes til selvstudier og prosjektarbeid. Erfaringen vår er at 

studenter som følger undervisningen gjør det bedre enn dem som prøver å gjøre det meste som egenstudier. 

Den 20.august starter emnet «Vilkår for deltaking, felleskap og kollektiv handling» (MASA201) og uken etter starter «Risiko 

og marginalisering» (MASA105). De to emnene utfyller hverandre og kommer til å gå parallelt tirsdager og onsdager frem 

til midten av oktober. De to emnene har begge skriftlig hjemmeeksamen som dere arbeider med gjennom hele 

høstsemesteret, frem til innlevering 4. november. De siste ukene før innlevering av eksamen har ikke forelesninger, men 

skriveseminarer. Eksamensoppgaven får dere allerede i august, og det blir skriveseminarer der vi arbeider med tekstene. I 

e-posten som dere har fått er det vedlagt tre tekster til dem som vil starte lesingen. En del tekster vil bli lagt i Canvas, mens 

bøker kan kjøpes på Akademika som tar inn pensumlitteratur. I oktober starter øvelser og forelesninger knyttet til emnet 

"Prosessledelse og deltakerdemokratiske metoder" (MASA202) som fortsetter til 21.desember.  

https://www.hvl.no/student/utveksling/reiserad-og-sykdomsutbrudd/
https://www.hvl.no/om/sentrale-dokument/reglar/retningslinjer-for-smittevern-ved-hvl/
https://www.hvl.no/om/sentrale-dokument/reglar/retningslinjer-for-smittevern-ved-hvl/
https://www.hvl.no/student/timeplan/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
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Vi vil gjerne ha aktive og engasjerte studenter som bidrar til et godt læringsmiljø. Derfor oppfordrer vi til å velge en 

tillitsperson i løpet av de første ukene. Hvis noen vil bidra til et sosialt program, så setter vi pris på det. Det er for eksempel 

mulig å få til en filmklubb i samarbeid med Kronbar. 

 

Semesterregistrering 

Du vil få tilsendt en e- post eller sms med pinkode og informasjon om semesterregistrering på Studentweb tidlig i august. 

Les og følg oppskriften for å registrere deg til undervisning og eksamen. Det er viktig at du gjør dette i god tid før oppstart, 

for å sikre deg tilgang til læringsplattformen Canvas. I studentweb finner du faktura for semesteravgift. Siste frist for 

semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 01. september. 

Canvas 

Høgskolen benytter e- læringssystemet Canvas aktivt til kommunikasjon og informasjon. Canvas blir brukt til administrativ 

og faglig informasjon om studiet, innlevering av arbeidskrav, plan for samlingene, PowerPoint presentasjoner, pensumliste, 

aktuelle meldinger m.m. Dersom Canvas er ukjent for deg, kan du få nyttige tips på Canvas hjelpesider.  

 

Kjekt å vite 

 Les om biblioteket sine tjenester her 

Bli kjent med din campus og studentlivet her 

Vi oppfordrer deg til å bruke nettsiden FOR STUDENTER. 

Her finner du utfyllende informasjon til den du har fått i dette brevet.  

 

 

  

Lyst til å starte lesingen? 

Høstsemesteret er kort, og dersom du ønsker å begynne å lese pensum i sommer har vi følgende anbefalinger: 

Til dere som vil starte lesingen er det vedlagt 3 artikler i e-posten dere har fått tilsendt. 

Sjekkliste 

Her er en sjekkliste som kan hjelpe deg til å holde oversikt over det som må på plass før studiestart: 

 
 

☐ Aksepter studieplass 

☐ Semesterregistrering 

☐ Aktiver brukerkonto 

☐ Logg deg på Canvas 
 

  
  

 

https://hvl.instructure.com/courses/4655
https://www.hvl.no/bibliotek/om/lane-og-bestille/
https://www.hvl.no/studentliv/
https://www.hvl.no/student/
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hvl
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/brukarkonto/
https://hvl.instructure.com/courses/174
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Digital oppmøteregistrering 

Vi trenger en siste bekreftelse på at du vil starte som student hos oss, og har gitt dette navnet møtt -registrering. 

Møtt-registreringen er obligatorisk og digital, og vil være frikoplet fra det som skjer fysisk på campus. Alle studenter som 

begynner på en utdanning ved HVL nå i høst, må registrere at de har møtt opp til studiet, enten de møter opp fysisk eller 

ikke. Du kan miste studieplassen om du ikke registrerer deg til rett tid. Samme morgen som utdanningen starter opp, får du 

tilsendt en SMS med en oppmøtekode. Du må gjøre registreringen innen kl. 16.00 denne dagen. 

Dersom du ikke ønsker å ta studiet likevel, ber vi deg ta kontakt med opptak@hvl.no så snart som mulig. 

Spørsmål og henvendelser 

Nedenfor får du en kort oversikt over hvem kan svare på hva.  
 

Sentralbord (+47) 55 58 58 00 post@hvl.no. Du kan også ta direkte kontakt med hvert campus. 

Opptakskontoret (+47) 55 58 58 50 opptak@hvl.no  

Faglige spørsmål E-POSTADRESSE 
Rita.agdal@hvl.no 

 

Studieadministrative 
spørsmål 

E-POSTADRESSE 

TELEFONNUMMER 

FHS-studierettleiar@hvl.no 

 

   

IT-hjelp (+47) 55 58 58 88 it-hjelp@hvl.no.  Du kan også få digital IT-hjelp på chat eller se IT-
hjelpen sine sider. 

 

 

 

 

Velkommen til Høgskolen på Vestlandet. 

  

Med vennlig hilsen 

 

NAVN  NAVN 
Rita Agdal, fagseksjonsleder  Mia Louise Farstad 
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