INFORMASJON TIL NYE STUDENTER HØSTEN 2018
NETTBASERTE STUDIER MED SAMLINGER

Velkommen som nettstudent ved
Fagskolen Innlandet høsten 2018!

Her kommer litt generell informasjon, slik at du kan forberede deg til skolestart!
Fagskolen Innlandet finner du via dette kartet:

Tidsplan for samlingsdagene:
Tredagers samlinger:
Dag 1: 10.30 – 18.00
Dag 2: 08.30 – 18.00
Dag 3: 08.30 – 15.00

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene.
Alle samlinger foregår i våre lokaler på Gjøvik.

Nettbaserte utdanninger innen tekniske fagretninger
har 6 samlinger per skoleår over fire år.
Samlingene strekker seg over tre dager; mandag til
onsdag eller onsdag til fredag. Første samling
foregår over tre dager i løpet av uke 34, 35, 36, 37.
Nærmere informasjon om samlingstidspunktene
legges ut på vår hjemmeside i løpet av juli 2018.

Fagskolen Innlandet
Teknologiveien 12
2815 Gjøvik
Tlf.: 61 14 54 00
Program for første samling legges ut på skolens hjemmeside ca. en uke før samlingen.
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Studieavgiften er kr 15.000,- pr år.
Denne dekker medlemsavgiften til Studentsamskipnaden (SIT), gratis programvare i studietiden, diverse
materiell du får fra foreleserne samt lunsj alle samlingsdager.
Faktura sendes ut fire ganger i året.
Skolen bruker nøkkelkort som studentbevis og adgangskort utenom ordinær skoletid. Kortet får du i løpet av
første samling.
Det er egen bokhandel på området.
Parkering foregår på oppsatte plasser. Se eget skriv på hjemmesiden.
Søknad til lånekassa sendes elektronisk: www.lanekassen.no.
For mer informasjon, viser vi til våre nettsider.

Overnattingsmuligheter i Gjøvikområdet:

•

Quality Strand, Gjøvik ca.2 km. fra skolen. Grei bussforbindelse. Egen avtale for studenter ved
Fagskolen Innlandet.

•

Clarion Collection Hotel Grand, Gjøvik ca 2 km. fra skolen.

•

Gjøvik Vandrerhjem, Gjøvik, ca. 2 km fra skolen.

•

Badeland Gjestegård, Raufoss, ca.11 km fra skolen.

•

Toten Hotell Sillongen, Bøverbru, ca.14.km. fra skolen.

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på skolen!

Med vennlig hilsen
Anne J Rørvik
Avdelingsleder/
Koordinator for nettstøttede studier
Tlf.: 61 14 54 00/ 913 65 984

Hjemmeside: www.fagskolen-innlandet.no
E-post: Firmapost@fagskolen-innlandet.no
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