Vernepleie på vid.

Informasjon om 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. Vi anbefaler at søkere til studiet tar høyde for studiets
arbeidsomfang.

Gjennomføring av studiet innebærer undervisning både på campus og nett.

Deltidsstudiet gjennomføres med varierte læringsformer. Det kan være forelesninger,
ferdighetstreninger, tverrprofesjonell samarbeidslæring og gruppearbeid, i tillegg til
praksisstudier. Deltidsstudentene må ha en klar forventning til seg selv om å være
aktiv på læringsplattformen Canvas og 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.
I det videre arbeidet med emnet er deltidstudiet organisert med to faste
undervisningsdager i uken. Det er pliktig frammøte til undervisning. Undervisning
disse dager vil veksle mellom undervisning på campus og ulike digitale
undervisningsformer. Digital undervisning veksler mellom undervisning i sanntid og
opptak av undervisning. Det framkommer av timeplan for hvert enkelt emne hvilke
undervisningsaktiviteter som forgår hvor og på hvilke måter.
Noe undervisning skjer på tvers av campuser, det vil si at foreleser er til stede på én
av campusene, og studenter ved andre campus deltar via storskjerm i klasserommet.
VID har i studieåret 2022/23 tre klasser med deltidsstudenter; på campus i Stavanger,
på campus i Bergen og ved Kunnskapssenteret i Sandvika (Bærum kommune). Det er
pliktig frammøte til undervisning to dager per uke.
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. Det er høgskolen som skaffer og
fordeler praksisplassene, og studentene har derfor ikke mulighet til å gjøre egne
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avtaler om praksisplass. Praksisstudiene gjennomføres i geografisk nærhet til
studiestedet.
Krav til teknologi
Studentene må disponere egen PC. Denne må ha nyeste Microsoft Office, mikrofon
og webkamera installert.
VID tilbyr alle aktive studenter gratis tilgang til Office 365. Mer informasjonen på våre
nettsider: https://www.vid.no/student/it-support/microsoft-office-365-for-studenter/

