
Vernepleie deltid 

Vernepleie deltid er et fireårig studieløp mot en bachelorgrad i vernepleie. Å være deltidsstudent 
tilsvarer en arbeidsmengde som tilsvarer cirka 75 % av et fulltidsstudium.   

Gjennomføring av studiet innebærer undervisning både på campus og nett.  Deltidsstudiet 
gjennomføres med varierte læringsformer. Det kan være forelesninger, ferdighetstreninger, 
tverrprofesjonell samarbeidslæring, gruppearbeid i tillegg til praksisstudier. Deltidsstudentene må ha 
en klar forventning til seg selv om å være aktiv på læringsplattformen Canvas gjøre seg nytte av 
andre digitale læringsressurser.   

Organisering av vernepleie,  

Studieplanen for bachelorutdanning i vernepleie ved VID er satt sammen av 16 emner. Ved oppstart 
av de fleste emner er en samlingsuke. I samlingsuken legges det vekt på å gi studentene en innføring 
i forventet læringsutbytte, innhold, aktivitetskrav og vurderingsformer i emnet. I noen emner er 
samlingsuken lagt til et annet tidspunkt. Studieruta gir oversikt over samlingsukene. I det videre 
arbeidet med emnet er deltidstudiet organisert med to faste undervisningsdager i uken. 
Undervisning disse dager vil veksle mellom undervisning på campus og ulike digitale 
undervisningsformer. Digital undervisning veksler mellom undervisning i sanntid og asynkron 
undervisning. 

Praksisstudier  

Det er tre praksisperioder i løpet av studiet, disse er lagt til 2., 3. og 4. studieår. Varigheten på de to 
første praksisperiodene er ni uker, og den siste er 13 uker. I praksisperiodene regnes 30 timers 
arbeidsuke på praksisplassen, og studentene bør da ha permisjon fra sitt ordinære arbeidssted. 
Praksisplassene vil være i Rogaland, vi prøver å legge til rette for praksis som ikke har mer enn en 
times reisevei Sandnes. Det er høgskolen som skaffer og fordeler praksisplassene, og studentene har 
derfor ikke mulighet til gjøre egne avtaler om praksisplass (for eksempel på eget hjemsted).  

Eksamen  

Alle tester og eksamener som ikke er hjemmeeksamen, avholdes i Sandnes. Studieruta gir oversikt 
over eksamensdatoer.  

 Krav til teknologi 

Studentene må disponere egen PC. Denne må ha nyeste Microsoft Office, mikrofon og webkamera 
installert. Studentene må ha en klar forventning til seg selv om å være aktiv på læringsplattformen 
Canvas og tilstrebe en digital kompetanse som inkluderer ferdigheter, kunnskaper og holdninger til 
nettbruk. 


