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Til  

Høgskolens praksissteder        Molde 27.05.11 

og kontaktadresser vedr. praksisstudier 

 

 

Stipendordningen for praksisveiledere som gjennomfører 
videreutdanning i enten ”Praksisveiledning” eller 
”Kunnskapsbasert praksis” videreføres! 
 
Høgskolen har bestemt at de arbeidsstedene som ”sender” egne ansatte til ett av de 
nevnte to studiene også kan få kr.15.000/student i stipend i neste studieår . I tillegg 
dekkes reiseutgifter til samlingen i Molde.  Vilkåret er at vedkommende ansatt(e) fungerer 
som praksisveileder for høgskolens studenter.  Det er videre en begrensning i antall 
studenter som kan få slik støtte.   
 
Begrunnelsen for å bruke veiledningsmidlene til formålet neste år er at vi fortsatt vil 
prioritere å gi et tilbud om faglig videreutvikling til alle ansatte ved ”våre” praksissteder. 
Begge disse studiene vil gi relevant faglig påfyll for den enkelte, noe som vi tror vil bidra til 
økt fokus på fagutvikling på praksisstedene og som dermed også vil komme studentene 
og praksisstudiene til gode.  Studiene vil også bidra til å styrke kontakten mellom 
høgskolen og praksisfeltet. 
 
Kort om studiene 
 
”Praksisveiledning”- 10 studiepoeng. Tre samlinger over henholdsvis tre, to og to dager – 
første samling 14. – 16. sept., andre 24.-25. nov, tredje våren 2012. Avsluttes med 
hjemmeeksamen. 
 
”Kunnskapsbasert praksis” – 15 studiepoeng.  Sju seminardager fordelt på høst og vår. 
Dato for høstens seminardager er: 29. sept., 20. okt. og 22. nov.  Fire seminardager våren 
2012. Avsluttes med gruppeeksamen (litteraturstudie) våren 2 
 
Nærmere omtale av studiene og studieplaner finner dere på www.himolde.no – gå videre 
til ”studier” og ”Helse- og sosialfag”.  
 
Hvordan søke? 
Søknadsskjema (lokalt opptak) finner dere som lenke fra omtalen av studiene på vår 
hjemmeside - se foran.  Søknader vil bli behandlet fortløpende etter hvert som de kommer 
inn – ”Først til mølla….” Dere skal ikke søke stipend sammen med søknaden om 
studieplass.  Dette vil høgskolen gi både søkere og arbeidsgivere særskilt informasjon når 
vi sender ut tilbudene om studieplass. 
 
Kontaktadresser 
Har du spørsmål om studiene eller stipendordningen ta kontakt med høgskolen 
studentservice@himolde.no, tlf. 71214000 eller tore.berg@himolde.no, tlf. 71214041 

Avdeling for helse- og sosialfag  
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