Fagskolen i Nord
For deg som vil videre i livet!
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Bygningsinformasjons
modellering (BIM) i praksis.

Velkommen
til Fagskolen
i Nord
Vil du utdanne deg innen tekniske fag eller
helsefag? Eller kanskje du er i jobb og ønsker mer
kompetanse? Ta en yrkesrettet fagskoleutdanning
på Fagskolen i Nord!
Fagskolen i Nord er en administrativ
overbygning for 8 ulike avdelinger.
Fagskolen har utdanninger på fem lokasjoner:
Tromsø, Harstad, Nordkapp, Skjervøy og Kirkenes.
Her tilbys et bredt utvalg av fagskoleutdanninger
innen alt fra maritime fag, matteknikk, bygg og
elkraft til psykisk helsearbeid, kreftomsorg, aldring
og aktiv helse. Flere av utdanningene tilbys som
nettstudium med samlinger, og kan derfor enkelt
kombineres med jobb og familieliv.

Fagskolen i Nord ønsker å gi sine studenter
kompetanse som kan tas i bruk for å løse o
 ppgaver
i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.
Næringslivet vil ha fagskoleutdannede! Alle
avdelingene ved Fagskolen i Nord har et nært
samarbeid med næringslivet, noe som vil gi deg
et godt grunnlag for videre yrkeskarriere. Du får
prøve deg på ulike prosjekter innen den bransjen
som er relevant for deg, og som gir mange verdi
fulle erfaringer i løpet av studietiden.
Etterspørselen etter personer med fagskole
utdanning er dessuten stor, og du vil derfor ha
mange og interessante jobbmuligheter etter 
endt utdanning.

Fagskolen i Nord

|3

Våre studiesteder
HARSTAD
Her finner du avdeling for Verkstedtekniske
fag. Studiestedet er lokalisert utenfor
Harstad sentrum.
Her gis høyere yrkesfaglig utdanning innen
sveiseteknikk (og IWT/IWE) samt innen
konstruksjon, design og produksjon.
TROMSØ
På Rambergan ligger de fire avdelingene: Bygg
og anlegg, Elektro-elektronikk og datafag,
Helse- og omsorgfag og Maritime og marine
fag.

SKJERVØY
Her ligger avdeling for Prosess- og
næringsmiddelfag.
NORDKAPP
Denne avdelingen er lokalisert i Honningsvåg,
en liten og levende havneby. Her kan du
studere Dekksoffiser på ledelsesnivå.
KIRKENES
Kirkenes har avdeling for Anlegg og Bergverk.

Dette er
fagskole
Fagskolen gir høyere yrkesfaglig utdannelse.
Fagskoleloven, som Stortinget vedtok i 2018, fastslår
at en utdannelse ved en fagskole er en utdanning
for fremtiden. Fagskolen gir studiepoeng på lik linje
med høyskoler og universiteter.
Fagskoleutdanning er yrkesrettede utdanninger
som bygger på fullført videregående opplæring eller
tilsvarende realkompetanse. Utdanningene har et
omfang på et halvt til to studieår, og er en del av
tertiærutdanningen, det vil si utdanning på nivået
over videregående opplæring.
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Verkstedtekniske fag,
studiested Harstad
Fagskolen i Nord, avdeling for verkstedtekniske
fag ligger i Harstad. Studiestedet er lokalisert i
Mølnholtet 42, utenfor Harstad sentrum.
Her gis høyere yrkesfaglig utdanning innen:
• Sveiseteknikk (og IWT/IWE)
• Konstruksjon , design og produksjon

Konstruksjon, design og produksjon
Vil du være helt i front når det gjelder 3D-
modellering, 3D-printing, maskinering og robot
sveising? Hos Fagskolen i Nord får du opp
læring i de beste og mest moderne verktøy for
konstruksjon og produksjon.
			LES MER HER:

Sveiseteknologi
Utdanningen i sveiseteknologi gir grunnlag for å
ta sertifisering som Internasjonal sveisetekniker
(IWT), og senere studere flere emner ved fag
skolens avdeling for å kunne ta sertifisering som
internasjonal sveiseingeniør (IWE).

			LES MER HER:
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Maritime og marine fag,
studiested Tromsø
Maskinoffiser
Ved vår maskinoffiserutdanning har vi en opp
datert simulatorpark og engasjerte instruktører.
Vi tilbyr en oppdatert og aktuell utdanning som
tilfredsstiller kravene til STCW.
Studiet tas ved skolen i Tromsø lokalisert ved
Rambergan, tidligere Tromsø Maritime skole.
Studielengde er to år, og etter endt utdanning og
kadettperiode har man kompetanse til å begynne
på sin offiserkarriere som maskinist.

			LES MER HER:

Dekksoffiser
Utdanningen i Tromsø er for deg som ønsker
en karriere som dekksoffiser. Vi har moderne
simulatorer, engasjerende instruktører og lærere.
Utdanningen gir utallige muligheter både til sjøs
og landbasert. Både kandidater med fagbrev og
praksis fra sjøen kan søke på studiet.
Studiet tas ved skolen i Tromsø lokalisert ved
Rambergan, tidligere Tromsø Maritime skole.
Maritim og marin avdeling i Tromsø tilbyr også
kurs innen GOC og andre relevante kurs.
Ta kontakt for å avklare muligheter.
			LES MER HER:

Håløy Havservice er et selskap som tilbyr maritimt servicearbeid til
havbruk og andre nærtliggende næringer.
Vi har servicefartøyer med kran og vinsj som leverer alt innenfor løft, slep, vask, arbeid med nøter og ROV-inspeksjoner m.m.

Tlf. 971 27 145 • E-post: remi@arvesen.com • www.håløy.no
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KEM – klima, energi og miljø

Dette studiet er utviklet i samarbeid med bransje
organisasjoner for å være mest mulig relevant for
arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompe
tanse som setter deg i stand til å prosjektere,
levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i bygg.
Studiet gir deg også kompetansen som kreves av
ordningen for e
 nergivurdering av klimaanlegg.
Fordypning KEM kvalifiserer for å jobbe med
faglig og administrativ ledelse i bedrifter innenfor
salg, markedsføring, fagopplæring, prosjektering,
utførelse, energirådgivning og andre r elevante
spesialistjobber innen tekniske og f aglige
spørsmål. Det er stort behov for kvalifisert
kompetanse for å ivareta dette i fag som
omfattes av KEM-bransjen.

BIM

BIM Installasjon/Konstruksjon gir kompetanse
som digital tekniker og koordinator i bygge
prosesser. Du tilegner deg kompetanse innen
digital 3D-modellering og kvalitetssikring av
digitale bygningsmodeller for entreprenør-,
rådgiver-, konsulent- og arkitektbransjen. Ut
danningen passer for deg som har interesse for
digitale verktøy, har fagbrev, høyere utdanning
innen bygg eller for deg med lengre praksis innen
fagområdet bygg. Med denne utdanningen åpner
det seg mange nye karrieremuligheter.

Bygg- og anleggstudiet,
studiested Tromsø
Er du klar for å påta deg større oppgaver i
byggeprosessen eller på anleggsplassen?
Som fagskoleingeniør innen bygg og anlegg
tilegner du deg tidsriktig og etterspurt
kompetanse innen fagfeltet.
Disse studiene er nettbaserte deltidsstudium der
120 studiepoeng er fordelt over 3 år, studiet har
inntil 5 ukesamlinger pr. skoleår.
Utdanningen passer for deg med fagbrev eller len
gre praksis innen fagområdet bygg og anlegg og
som har ambisjoner om å drive egen bedrift eller
være ansatt som leder/mellomleder i bedrift.

Utdanningen gir også kompetanse til offentlige
s tillinger som byggesaksbehandler, ingeniør
stillinger i kommuner kontrollingeniør i
Vegvesenet og annet.
LES MER OM BYGGSTUDIET HER:

LES MER OM ANLEGGSSTUDIET HER:
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Elektro og Datateknikk,
studiested Tromsø

Studiene tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag
som kvalifiserer til fagskoleingeniør.

Elkraft
Nettbasert deltidsstudium med samlinger som
går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et
fulltidsstudium på to år. Utdanningen gir også
det teoretiske grunnlag for å kunne bli godkjent
som installatør og sakkyndig driftsleder. Fagskole
utdanning innen elkraft gjør at du vil kunne ta
ansvar for planlegging og vedlikehold av elektriske
anlegg, bl.a. teknisk dimensjonering, vurderinger
og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om
styringer i elektriske installasjoner og en reflektert
og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske
prinsipper.
			LES MER HER:

Automasjon
Nettbasert deltidsstudium med samlinger som
går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et full
tidsstudium på to år. Utdanningen er fremtids
rettet i forhold til den teknologiske utviklingen vi
ser i samfunnet fremover. Den gir det teoretiske
grunnlag for å kunne bli godkjent som installatør

og sakkyndig driftsleder innen automasjon.
Fagskoleutdanningen innen automasjon gjør
at du vil kunne ta ansvar for planlegging og
gjennomføring av arbeidet i byggautomasjon
og automatiserte anlegg i prosessindustri på land
og offshore. Du kan også jobbe i produksjons- og
installasjonsbedrifter, innen teknisk rådgivning
eller med salg.
			LES MER HER:

IT-drift og sikkerhet
Nettbasert deltidsstudium med samlinger som
går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et
fulltidsstudium på to år. Utdanningen skal gjøre
studentene i stand til å prosjektere og drifte data
nettet i bedrifter på en funksjonell og sikker måte.
Studenten vil få et grunnlag til å kunne ta enkelte
sertifiseringer innenfor Microsoft og 
Cisco-plattformene.
			LES MER HER:
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Helse- og omsorgsfag,
studiested Tromsø
Helse aldring og aktiv omsorg

Kreftomsorg og lindrende pleie

Ettårig fagskoleutdanning (deltid) over to år, 60
studiepoeng. Fagskoleutdanning i Helse, aldring
og aktiv omsorg kvalifiserer blant annet for arbeid
innen: Kommunal helse- og omsorgstjeneste
som f.eks. bo- og omsorgssentre, rehabiliterings
sentre og aktivitetssentre, dagsentre og eldre
sentre.Spesialisthelsetjenesten i f.eks. geriatrisk
avdeling eller alderspsykiatrisk avdeling. Tverrfag
lig team, forebyggende team og i behandlings
institusjoner som miljøarbeidere: Lærings- og
mestringssentre, sykehjem, hjemmetjeneste og
omsorgsbolig.

Ettårig fagskoleutdanning (deltid) over
to år, 60 studiepoeng. Fagskoleutdanning i
Kreftomsorg kvalifiserer blant annet for arbeid
innen privat og kommunal helse- og omsorgs
tjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Ettårig fagskoleutdanning (deltid) over to år, 60
studiepoeng. Kvalifiserer blant annet for arbeid
innen: Kommunal helse- og omsorgstjeneste som
f.eks. bo- og omsorgssentre, rehabiliteringssentre
og aktivitetssentre. Kultur- og oppvekstsektoren
som f.eks. ungdomsklubber, barnehager, skoler
og skolefritidsordninger. Arbeids- og velferds
forvaltningen med f.eks. oppfølging av arbeids
trening- og attføringstiltak; Spesialisthelse
tjenesten i f.eks. tverrfaglig team og i
behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere.

Tverrfaglig velferdsteknologi
Halvt studieår deltid over 1 år, 30 studiepoeng.
Generell kompetanse er å kunne anvende
Kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike
situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne,
ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning
i studier og yrke.
Dette studiet er tverrfaglig og skal kunne gi et
felles helhetlig faglig grunnlag for studenter
fra både helse-, omsorgs- og velferdsyrkene,
forvaltning og teknologiyrker i form av kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse for samarbeid
og samhandling.

			LES MER HER:

Fagskolen i Nord

Prosess- og næringsmiddelfag,

studiested Skjervøy
Fagskoleingeniør – Matteknikk

Gjennomføring

Studiet i matteknikk retter seg mot deg som
ønsker å kvalifisere for stilling i næringsmiddel
produserende bedrifter som mellomleder,
produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør,
laboratorietekniker eller selvstendig nærings
drivende. Sentrale emner i studiet er trygg mat
produksjon, kjemiprosess, produksjonshygiene
og matkjemi.

Fagskolestudiet i matteknikk og prosessteknikk
er toårige fagskolestudier som gjennomføres som
deltidsstudier over 3 år med et omfang på 120
studiepoeng.

			LES MER HER:

Fagskoleingeniør – Prosessteknikk
Fagskolestudiet i prosessteknikk retter seg mot
daglig drift og vedlikehold av prosessanlegg innen
prosessindustri på land og offshore, olje og gass
industri, næringsmiddelindustrien, bergverk og
lignende. Du vil finne de fleste jobber innen HMS,
kvalitetssikringssystem, som mellomleder,
arbeidsleder og skiftleder, teknisk
leder, inspektør, driftsleder og
undervisning.
		

LES MER HER:

Studiene har inntil 6 ukesamlinger pr. skoleår.
Utdanningsformen egner seg meget godt for
personer som er i daglig arbeid.
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Maritime og marine fag,

studiested Nordkapp, Honningsvåg
Dekksoffiser
Drømmer du om å seile din egen sjø med store,
høyteknologiske og avanserte skip? Da er du på
rett spor. Gjennom dekksoffiserutdanningen kan
nettopp du ta styringen.
Dekksoffiser er en 2-årig fagskoleutdanning for
deg som har fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev som matros eller
fiske og fangst, eller for deg som har relevant
realkompetanse.
Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og
utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste
satsingsområder i fremtiden. Derfor vil etter
spørsel etter fagfolk med maritim kompetanse
og erfaring fra sjøen være økende.
Dette studiet gir deg den teoretiske kompetansen
til å løse dekksoffisersertifikat på ledelsesnivå.
Og ikke minst – et hav av muligheter!
			LES MER HER:

Vi har spesialkompetanse på automasjon, elektro, svakstrøm
På disse områdene kan selskapet ta ansvar for hele den tekniske prosessen, fra
design og prosjektering til installasjon og service. Er du interessert i en utviklende
arbeidsplass kan vi gi deg muligheten! Spider Industrier AS er alltid interessert
i motiverte og dyktige ansatte for alle våre fagområder; automasjon, elektro
(sterk- og svakstrøm), nettverk og sikkerhet.
post@spider.no | www.spider.no | https://www.facebook.com/spiderindustrier
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Anlegg og bergverk,
studiested Kirkenes

Anlegg og bergverk er næringer for fremtiden!
Arbeidsoppgavene er ofte like, og du vil være
kvalifisert til å jobbe begge steder. Derfor tilbyr
Fagskolen i Nord, avdeling Kirkenes studiet Anlegg
og bergverk, en utdanning som er etterspurt.
Studiet tas ved skolen i Kirkenes, og er
samlokalisert med Anleggsmaskinskolen i
Bjørnevatn. Studiet er et toårig studie som tas over
tre år etter et samlingsbasert opplegg med 3-ukes
samlinger pr. halvår.
De to første årene har alle studentene lik
undervisning. Før tredje år må det velges
fordypning i anlegg eller bergverk.

Anlegg eller bergverk
Etter denne utdanninga kan du kalle deg
fagskoleingeniør eller fagskolekandidat, og du
kan få jobb som leder og/eller mellomleder.
Utdannelsen vil dekke behovet for dokumentert
kompetanse på dette nivået innen anleggsog bergverksnæringene.
			LES MER HER:
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Studentsamskipnaden

Norges arktiske studentsamskipnad
For studenten!
Norges arktiske studentsamskipnad er studentenes
velferdsorganisasjon, som daglig hjelper studentene
med bolig, mat & drikke, trening, barnehage, helse
og rådgiving, uavhengig av studiested. I tillegg eier
og drifter vi studenthus i flere byer.

kan du være trygg på at vi alltid gjør vårt beste
for at du skal kunne fullføre studiene med minst
mulig bekymringer. Vi har alltid studenten i fokus.
Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre
tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest,
Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida
for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT
– Norges arktiske universitet og UNIS Universitets
studiene på Svalbard. Samskipnadens tjenester
bidrar til mestring, trivsel og trygghet i studie
hverdagen. Når du benytter deg av våre tjenester,

LES MER PÅ NETTSIDENE ELLER
TA KONTAKT HVIS DU LURER PÅ NOE.
www.samskipnaden.no
Kontaktinfo
Tel: +47 77 64 90 00
post@samskipnaden.no

kirkenes.vgs.no

Vi har åpnet en grønnere kystrute!
Havila Kystruten tilbyr den den beste måten å oppleve det beste av Norge. For å opprettholde posisjonen
som den mest miljøvennlige leverandøren av kystrcruise i Norge må vi få tak i de mest sultne og gira folka.
Vi ser etter kollegaer som ser verdien av å benytte ny teknologi for å kunne tilby sikre reiser og opplevelser,
og de som bevisst velger en arbeidsgiver som er opptatt av å ta vare på miljøet.
Kjenner du deg igjen i dette? Kanskje er vi da riktig arbeidsgiver for deg!

Ledige stillinger finner du på havilakystruten.no
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Kvalitetssystemer
ved Fagskolen i Nord
For å sikre god kvalitet på utdanningene vi gir,
bruker vi et kvalitetssystem. Våre systemer er
sertifiserte av DNVGL, som årlig kommer på
revisjon. Vi ber alle våre brukere benytte seg av
kvalitetssystemet og bidra til god kvalitet på de
utdanningene vi tilbyr.

Kvalitetssystem i korte trekk:
Et kvalitetssystem er mye mer enn bare
dokumentstyringssystemet. Kvalitetssystemet
omfatter kvalitetspolitikk, kvalitetsmål, interne og
eksterne revisjoner, korrigerende og forebyggende
tiltak, avviksbehandling, ledelsens gjennomgang,
risikovurderinger og prosesstyring. Styrings
dokumentene beskriver best praksis, og kvalitets
systemet i sin helhet skal bidra til et systematisk
forbedringsarbeid og slik sikre utdannings
kvaliteten.
Det overordnete målet for kvalitetsarbeidet
er å skape kontinuerlige forbedringer av
studiekvaliteten i alle studietilbud. Kvalitets
arbeidet skal bidra til god planlegging,
målrettet utvikling og kontinuerlig forbedring
av utdanningstilbudene. Kvalitetsarbeidet er
rettet mot forhold som er spesielt viktige for
studentenes læring og læringsutbytte.

LES MER OM KVALITETSARBEIDET
PÅ VÅRE NETTSIDER:

Fagskolen i Nord
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▶ Spørsmål om hvilke rettigheter og plikter
fagskolestudenter har.
▶ Ønske om råd eller hjelp i studiesituasjonen.
▶ Hjelp til varsling av kritikkverdige forhold.
▶ Behov for tilrettelegging for å sikre 	
likeverdige opplærings- og utdannings
muligheter.
▶ Konflikter i relasjon mellom student/student
eller student/ansatt (eventuelt veileder)
▶ Spørsmål om konfidensialitet og
taushetsplikt.
▶ Opplevelse av å ikke bli hørt eller få svar
innen frist etter at en sak er meldt til skolen.
▶ Har en utfordring som student, men er
usikker på hvordan det kan tas opp.
▶ Hjelpe og bistand ved mistanke om fusk.
▶ Hjelpe og bistand til å varsle om trakassering,
mobbing eller diskriminering.

Studentombud
ved Fagskolen i Nord

Du som student er viktig for oss her på Fagskolen i
Nord. Derfor jobber vi aktivt med studentombudet
for å best ivareta studentene i deres studietil
værelse.
Studentombudet er en fri og uavhengig ressurs
person som gir råd og hjelp til fagskolestudenter i
saker som handler om deres studiesituasjon.

Studentombudet skal bidra til studenters
rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt
nivå som mulig.
Studentombudet har taushetsplikt og går ikke
videre med saken uten ditt samtykke.

fagskole.tffk.no

Her finner du oss:
Sentralbord
77 61 31 00
Studiested Harstad
Mølnholtet 42
9414 Harstad
Studiested Tromsø
Rambergan
Sommerfeldsgate 74/76
9009 Tromsø

Studiested Nordkapp
Klubbveien 9
9750 Honningsvåg
Studiested Kirkenes
Dr. Palmstrøms vei 15
9901 Kirkenes
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Studiested Skjervøy
Industrivegen 2
9180 Skjervøy

