INFORMASJON FRA HVAM VED STUDIESTART 2020 for

KVALITETSREVISOR I LANDBRUKET
Studiet gjennomføres som et nettbasert studie med samlinger over 2 år der obligatoriske samlinger,
nettbasert undervisning og revisjonsøvelser inngår.
Oversikt over datoer for samlingene er vedlagt. I tillegg er det obligatorisk nettbasert undervisning
mellom samlingene samt obligatoriske revisjonsøvelser (samlinger og egenøvelser).
Samlinger, nettbasert undervisning, revisjonsøvelser og studietur
Alle samlinger, nettundervisning, studieturer, ekskursjoner ol. er obligatoriske. På samlingene vil også
kveldene bli benyttet til obligatoriske aktiviteter, samt at vi gjennomfører deler av revisjonsøvelsene
på skolen i første studieår. Revisjonsøvelsene andre studieår skjer utenfor ordinær undervisningstid,
og planlegges av studentene i samarbeid med faglærere og revisor.
Det gjennomføres obligatorisk nettundervisning mellom samlingene, samt veiledning.
Første samling er en obligatorisk studietur 19. – 19. september 2020
Første samling gjennomføres som en obligatorisk studietur, med felles oppmøte ved Hvam
videregående skole, vaskehallen 17. september kl 08.15. Program er vedlagt. (NB Kan komme
endringer avhengig av korona-situasjonen.) Egenandelen på studieturen er kr 2.000
Studieavgift og øvrige utgifter
Studieavgiften for hele studiet er kr 10.000. I tillegg kommer utgifter til bøker, PC, øvrig læremidler
og egenandel for studieturer og ekskursjoner. Bo- og reiseutgifter må dekkes av studentene.
Studieavgift på kr 2.500 for 1. semester faktureres i oktober, sammen med studieturen.
Lærerbøker , PC mm
Litteraturoversikt blir utdelt ved start av hvert emne, og lagt ut i Canvas så snart de er ferdige. I flere
av fagene forutsettes faglitteratur hentet fra aktuelle nettsider. Studentene må ha egen PC med MS
Office. Det vil bli brukt læringsplattformen Canvas.
Overnatting
Det er dessverre dårlig med overnattingsmuligheter på skolen, men noe informasjon om aktuelle
steder er vedlagt.
Kontaktperson og teamleder for studiet ved Hvam er Ingrid Hedum; Ingrid.Hedum@hvam.vgs.no
Kart til Hvam finner dere på nettsidene www.hvam.vgs.no Her vil dere også finne noe info om
fagskolen etter hvert som det legges ut, som oversikt over samlinger.
Studentinformasjon ved Fagskolen (f.eks om lån og stipend) finner du på Fagskolen Innlandets sider
https://fagskolen-innlandet.no/studenter

