Retningslinjer som student ved Fagskolen i Vestfold (FiV)
Undervisning
•
•
•
•
•

Fullt studieår er 1700 arbeidstimer for studentene på heltid. Det utgjør ca. 48 arbeidstimer per uke i snitt.
Deltidstudier som tar fulltidsstudium over to år er på 850 arbeidstimer for studentene. Det utgjør ca. 24
arbeidstimer per uke i snitt.
Det settes av tid til veiledning utover ordinær forelesning, hvor veiledningsbehov må være klargjort på
forhånd.
Det er obligatorisk fremmøte (80%) til forelesningene, møt presis. Gi beskjed til faglærer ved fravær.
Under 80% fremmøte, vil det bli avveid om sluttvurdering kan settes.
Lydopptak, filmopptak og bilder er ikke tillatt i undervisningen, med mindre det eksplisitt er gitt tillatelse.

Vurderinger/innleveringer/prøver
•
•
•

Lærere i hvert enkelt emne setter opp retningslinjer for vurderingsformer, antall arbeidskrav, frister for
innlevering og evt. muntlige fremføringer.
Alle innleveringer skal leveres til fastsatt tid. Er det ikke mulig å overholde enkelte frister, skal en
begrunnet søknad om utsettelse sendes til faglærer før utløp av de oppsatte innleveringsfristene.
Gi beskjed til faglærer i forkant, hvis du er syk og ikke kan møte til en karaktergivende aktivitet. Faglærer
bestemmer når ny karaktergivende aktivitet skal avholdes. En begrunnet søknad må sendes til rektor for
krav utover dette.

Personvern

Fagskolen Vestfold og Telemark samler ikke inn data om deg med mindre du har gitt oss tillatelse til det. Derfor
er det laget et skjema som må undertegnes for at fagskolen kan lagre dine data og en prosedyre som har til
formål å sikre at personopplysninger som blir lagret av VTFK, FVT og andre underleverandører, lagres i henhold
til de krav som er hjemlet i personopplysningsloven. «B28 Skjema-dokument GDPR» og «B28 Skjema-dokument
GDPR» er å finne under fagskolens kvalitetssystem: https://fagskolen-vestfold.no/kvalitetsystem-og-beredskap

Bekreftelse på lest informasjonsskriv med reglement
Bilder av meg kan benyttes på skolens trykksaker og nettsider:

Ja □

Nei □

Jeg bekrefter å ha lest og forstått studentinformasjonen for Fagskolen i Vestfold og satt meg inn i innholdet på
skolens nettsider (https://fagskolen-vestfold.no/) og skolens nettportal. Jeg vil holde meg oppdatert på de nevnte
informasjonsmediene gjennom fagskolestudiet. Jeg bekrefter at jeg har lest og er kjent med innholdet i skolens
reglement.
Sted og dato ……………………………………….

Sign …………………………………………………………………………………

Klasse ………………………………………………

Navn med blokkbokstaver ……………………………………………………….

https://fagskolen-vestfold.no

Retningslinjer som student ved FiV.docx

Side 1 av 1

