
Har du et fagbrev fra teknikk og industriell produksjon (TIP) eller 
bygg- og anleggsteknikkfagene – og lyst til å bygge på med ei 
ingeniørutdanning? Da får du nå en unik mulighet til å begynne 
allerede rett over årsskiftet.

Mandag 7. januar i 2019 starter vi, UiT Norges arktiske universitet, to fulltids ingeniørstudier 
innenfor maskin og bygg på vårt studiested i Mo i Rana. De er skreddersydd for søkere med 
fagutdanning fra videregående skole og et fagbrev fra teknikk og industriell 
produksjon for oppstart på vårt maskinstudium, og bygg- og anleggsteknikkfagene for 
oppstart på vårt byggstudium – via opptaksveien som vi kaller «y-veien».

Studiene går over tre år, og avsluttes med et høst-
mester. Det normale er at våre studieprogram starter 
i august. For søkere som har fordypning realfag fra 
videregående eller forkurs og som er kvalifisert til 
normalt opptak – vi kaller dem a-veien – så vil de 
fortsatt ha studiestart i august. Det vi oppnår med en 
framskutt studiestart for y-vei-løpet, er et vi kan bruke 
deres første semester til å gi studentene nødvendig 
grunnlag i matematikk og fysikk. Det må de ha for å 
kunne gjennomføre sin ingeniørutdanning. Så kobler 
vi y-vei og a-vei sammen når a-vei starter opp 
kommende høst. Dermed vil disse to 
studentgruppene ha nesten samme fagopplegg 
gjennom de neste 2 stu-dieårene, dvs. at y-vei 
studentene i sitt 2–5 semester og a-vei studentene i 
sitt 1–4 semester i stor grad vil jobbe sammen. Vi har 
god erfaring med at en miks av y-vei og a-vei gir et 
godt studentfaglig miljø.
Som ferdig bachelor i ingeniørfag etter 3 år, er du 
likeverdig med dine medstudenter som har gått den 
tradisjonelle veien. Vi har også et godt forhold til 
lokalt og regionalt næringsliv. Det gir rom for å kjøre 
både prosjektarbeid og hovedoppgaver i samarbeid 
med aktuelle bedrifter. Vi vet at det vil være et meget 
stort behov for ingeniører i mange år fremover, og 
ingeniører med fagbrev er godt ansett i næringslivet.

Interesserte kan lese mer om opplegget på nettsida 
til UiT Norges arktiske universitet, studiested «Mo i 
Rana», med lenke uit.no/sted/mo-i-rana.  
Se under fanen «studietilbud».

Det er bare vel tre måneder til 7. januar 2019, så vi 
har kort tid på oss. Det kan søkes opptak til studiene 
fra 1. oktober og til og med 31. oktober. Informasjon 
om søkeprosedyre finner du på ovenfornevnte nett-
side under fanen «studietilbud».
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