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Studieplan 2010/2011

Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale
studenter

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning som går over ett år. Det er bygd opp av tre moduler. Modul 1 tilbys i
perioden august - oktober, Modul 2 i perioden oktober – februar og Modul 3 i perioden februar – mai.
Studiet går på heltid og tilbys ikke som deltidsstudium. Undervisningen går over ca. 28 uker per
studieår. Det er 12 uketimer undervisning med lærer og to uketimer med studentledete seminarer.

Innledning

Studiet i norsk språk og kultur er etablert i samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i
Gjøvik og Høgskolen i Hedmark, og er beregnet på studenter ved disse høgskolenes respektive
samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Det siktes da primært til studenter som planlegger videre studier ved
en av de tre høgskolene. Opptak til videre studier må skje gjennom Samordna opptak, med unntak for
kvotestudenter. Studiet er også åpent for studenter fra samarbeidsinstitusjonene som ønsker et kortere
studieopphold i Norge, blant annet studenter som tar Scandinavian Studies ved en av disse
institusjonene. Personer som har opphold i Norge på annet grunnlag enn studier, kan også bli opptatt.
Studiet fører fram til samme nivå som de såkalte trinn 3-kursene ved universitetene.

 

For studenter med norskkunnskaper fra tidligere studier eller voksenopplæring er det mulig å starte
direkte på påbyggingsmodulene. Studiet drives i regi av Høgskolen i Hedmark, Avdeling for
lærerutdanning og naturvitenskap, som også er faglig ansvarlig for studiet. Undervisningen foregår på
Hamar

Læringsutbytte

Hovedmålet for studiet i norsk språk og kultur er å sette internasjonale studenter i stand til å
gjennomføre studier på universitets- og høgskolenivå i Norge. Dette innebærer at studentene etter
avsluttet studium skal ha

de ferdighetene i muntlig og skriftlig norsk som kreves for å gjennomføre studier innenfor
høyere utdanning der undervisningen foregår på norsk
lært å kommunisere på norsk i uformelle og formelle situasjoner utenom studiet
kunnskaper om det norske samfunnet som kan danne tilfredsstillende grunnlag for studier på
høyere nivå her i landet
kunnskaper om norsk kultur som gjør at de kan finne seg til rette i landet under et studieopphold

Målgruppe
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Målgruppe for studiet er

• internasjonale kvotestudenter

• studenter ved de tre høgskolenes samarbeidsinstitusjoner i utlandet som ønsker å innpasse studiet i en
utdanning i hjemlandet

• internasjonale studenter som gjennom  har fått studieplass ved en av de treSamordna opptak
høgskolene

• personer som har opphold i Norge, og som ønsker norskundervisning på høgskolenivå som et
supplement til voksenopplæring

•

(Se også innledningen.)

Kompetanse

Fullført studium vil dekke kravene om norskkunnskaper ved søking om opptak til høyere utdanning i
Norge.

 

Studiet kan inngå i bachelorgrader ved høgskolene. Hvor stor studiepoengsuttelling som gis, er
avhengig av bachelorgradens faglige innretning og avgjøres av den enkelte utdanningsinstitusjon.

Opptakskrav fritekst

Det forutsettes generell studiekompetanse inklusive dokumenterte engelskferdigheter, men med unntak
for studiekompetanse i norsk. For studenter fra de samarbeidende institusjonene i utlandet er det disse
institusjonene som har ansvar for å sikre at studentene har tilstrekkelige kvalifikasjoner for et
studieopphold i Norge. Dette skjer på grunnlag av avtaler inngått mellom de involverte institusjonene.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, gruppe- og seminararbeid, øvinger i språklaboratorium og
aktivitet i studiets internettforum. Undervisningen foregår på norsk. Studiet er arbeidsintensivt, og det
legges stor vekt på studentenes egen skriftlige og muntlige aktivitet.

Vurderingsformer

Hver modul avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen.

 

Det kreves deltakelse i undervisningen og godkjente arbeidskrav for å få gå opp til eksamen. Se
nærmere opplysninger under beskrivelsen av hver enkelt modul.



3 / 3

Internasjonalisering

Siden målgruppa er utenlandske studenter, er planer for opphold i utlandet ikke aktuelt for dette studiet.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet består av tre moduler, hver på 20 studiepoeng. Modulene tilsvarer trinn 1, 2 og 3 i
universitetenes tradisjonelle opplæringsprogrammer for utenlandske studenter. For nærmere
beskrivelse av innholdet, se omtalen av den enkelte modul nedenfor.

 

Det er 15 studieplasser i hver av modulene. Plassene fordeles likt mellom høgskolene i Hedmark,
Gjøvik og Lillehammer. Dersom en av høgskolene ikke ønsker å benytte alle sine studieplasser, kan
fordelingen mellom høgskolene endres.


