Høgskolen i Innlandet tilbyr studiene
Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk
lidelse hos ungdom, 60 studiepoeng
og
Videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser
og alvorlige psykiske lidelser
på oppdrag fra stiftelsen SEPREP

Studier ved Høgskolen I Innlandet, fakultet for helse- og sosialfag

Fakultet for helse- og sosialfag
postmottak@inn.no
tlf. 62 43 00 00
Avdelingen gjennomfører kurs- og oppdragsvirksomhet innenfor avdelingens fagområder.
Besøk gjerne vår hjemmeside på: www.inn.no

Studentenes kontaktperson er
Førstekonsulent Trude Andersen
E-post: trude.andersen@inn.no
Telefon: 62 43 00 00 (sentralbord) /62 43 03 07 (direkte)
Studieveileder Heidi Arnesen
E-post: heidi.arnesen@inn.no
Telefon: 62 43 00 41(direkte)

Om samarbeidet

Stiftelsen SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser - har inngått
samarbeid med Høgskolen i Innlandet om gjennomføring av studiet.
Høgskolen i Innlandet tilbyr studiet på oppdrag fra SEPREP.
Høgskolen i Innlandet godkjenner studiet og har det overordnede faglige ansvaret for studiet, og
gjennomføringen av eksamen. Stiftelsen SEPREP har det løpende faglige ansvaret for utvikling og
gjennomføring av studiet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Søknad til studiet
SEPREP og lokalt DPS/lokal koordinator gir beskjed til Høgskolen om aktuelle kandidater for
studiet.

Høgskolen vil sende ut invitasjon til søking på studiet til den enkelte søker. Det er søkers
ansvar å søke innen gitte frister samt frembringe dokumentasjon på opptakskravet. Søkere
som får tilbud om studieplass får dette pr e-post og må svare på tilbudet innen gitte frister.

Aktiv student
Studiet går over 24 måneder som strekker seg over 5 semestre, er bygget opp av 3 emner og
har en total vekting på 60 stp.
For å bli aktivert som student og kunne gå opp til eksamen må et par ting på plass:
1. Semesteravgift til Studentskipnaden i Innlandet må betales 4 semestre. 1.semester
utgår semesteravgiften.
2. Du må aktivere deg. Gjennom aktivering får du et brukernavn (=ditt studentnummer)
og du lager deg et passord. Brukernavn og passord gjelder til studentweb og
Fronter/Canvas
Aktivering gjør du kun en gang. Ta vare på brukernavn og passord
3. Du må semesterregistrere deg hvert semester. Dette gjør du i studentweb. Ved
semesterregistrering blir du automatisk meldt til eksamen og de obligatoriske krav du
skal gjennom.
4. Utfyllende om dette finner du på: https://www.inn.no/student/studiestart-ogsemesterregistrering/semesterregistrering/semesterregistrering-nystudent/semesterregistrering-ny-student-blaestad-elverum-evenstad-hamar-rena
Før eksamen i 3. semester vil det bli sendt ut informasjon om studieavgift. Denne
engangsavgiften kan betales av arbeidsgiver om det er avtale om det. Informasjon rundt
dette sendes til studenter før fakturering. Semesteravgift har vi ikke anledning til å utstede
til arbeidsgiver. Skal arbeidsgiver betale den må det ordnes mellom student og arbeidsgiver.
Eksamen
For å gå opp til eksamen i alle tre emner er det obligatoriske krav som må være på plass.
Studieveileder og lokal koordinator gjennomgår dette sammen. Studenten må selv se til at
semesteravgift er betalt og at semesterregistrering er gjort. Uten semesteravgift vil ikke
studenten bli meldt til eksamen. Ønsker du å trekke deg fra eksamen må dette gjøres
seneste 14 dager før eksamen.
Eksamensform og obligatoriske krav er presisert i studieplanen.
Studierett
Studieretten kan inndras om semesteravgift eller studieavgift ikke betales innen fristen eller
utdanningsplan ikke bekreftes innen fristen. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved
Høgskolen i Innlandet (https://lovdata.no/forskrift/2017-01-26-98/§5-1) regulerer dette.
Dette er et ikke utfyllende dokument. Informasjon om rettigheter og plikter finner du på
høgskolens nettsider www.inn.no

