Velkomstbrev
Velkommen som enkeltemnestudent på Familieterapi og
relasjonelt arbeid

Studiestart og samlingsplan
MARA500 Systemisk grunnlagsteori:
22.- 25.08, kl.13, Dr. Holms hotell på Geilo
Se her for mer informasjon om Geilosamling og emnegjennomføring
MAR520 Systemisk og narrativ veiledning:
26.- 30. 09 kl 9- 15, campus Kronstad
MARV550 Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner:
21.- 25.11 kl. 9- 15, campus Kronstad
MARV530 Relasjonelle samtaler med barn og ungdom:
21.- 25. 11 kl. 9- 15, campus Kronstad
MARV532 Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler:
21.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, kl. 16- 20, alle samlinger er digitale
MARV533 Omsorgen sine kostnader:
6.-7. 10 kl. 9- 15, campus Kronstad, 20. 10 kl. 16- 20, digital samling og 5.- 6. 12 kl. 915, campus Kronstad
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Velkomstbrev
Kjære student!
Gratulerer med at du er tatt opp som student på et enkeltemne på denne utdanningen.
Vi som arbeider på Høgskulen på Vestlandet vil gjøre vårt beste for at du skal få størst
mulig utbytte av kurssamlingene og studiet som helhet.
På kurssamlingene vil du møte mange ulike forelesere som vil ha som oppgave å utvide
din forståelse av Familieterapi og relasjonelt arbeid.
Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart.

Semesterregistrering:

Nye studenter får tilsendt en e- post eller sms med pinkode og informasjon om
semesterregistrering på Studentweb. Klikk på den grønne knappen for å starte
semesterregistreringen og gå gjennom alle trinnene. Du vil også motta en kvittering
som viser hvilke emner du er meldt til dette semesteret.
Aktiv undervisningsmelding gir deg tilgang til læringsplattformen Canvas.

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.

Fakturering/betalingsinformasjon:

Som student på et betalingsstudium er du pliktet til å sette deg inn i vilkårene som
gjelder for betalingsstudier: Betalingsinformasjon
For at vi skal fakturere deg eller din arbeidsgiver trenger vi riktig
fakturainformasjon. Vennligst fyll inn riktig fakturainformasjon her.
NB! Dersom du ikke fyller ut korrekt fakturainformasjon til din
arbeidsgiver innen 25. august, vil fakturaen bli sendt til deg personlig
og kan ikke gjøres om før neste semester.

Nyttige lenker
Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)
Har du spørsmål, prøv vår virtuelle assistent Mime

Læringsmiljø og læringsstøtte
Biblioteket
Studentlivet
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Hva må på plass før studiestart etter at du har akseptert studieplass?
1. Semesterregistrering
2. Aktiver brukerkonto
3. Logg deg på Canvas
4. Registrer rett fakturainformasjon
5. Betal faktura
6. Studentbevis-app og studentkort

Trenger du hjelp?
Servicetorget:
(+47) 55 58 58 00
Opptakskontoret:
(+47) 55 58 58 50
Praktiske spørsmål:
Fakturaspørsmål:
IT-hjelp:
(+47) 55 58 58 88

e- postadresser
opptak@hvl.no
FHS-studierettleiar@hvl.no
Helene.Oestreich@hvl.no
it-hjelp@hvl.no eller se IT-hjelpen sine sider
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Velkommen til Høgskulen på Vestlandet!
Med vennlig hilsen

Programansvarlig: Sari Lindeman
Tlf: 97528863
E-post: slin@hvl.no

Følg oss på sosiale medier

www.hvl.no
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