INFORMASJON «MONTØR TIL INGENIØR»-STUDIET
BACHELOR I ELKRAFTTEKNIKK 2017/18 – 2021

REN AS og Høgskulen på Vestlandet tilbyr videreutdanning for energimontører. Bachelorstudiet i
elkraftteknikk gir ingeniørtittel, og tilbys energimontører som gjennom praksis er kvalifisert for
opptak ved HVL på grunnlag av realkompetanse. Studiet gjennomføres på deltid over fire år, og
består av fem ukesamlinger hvert semester med forelesninger og nettbasert veiledning.
Evalueringsformen er prøver og eksamen. Bachelorstudiet har oppstart vårsemesteret 2018 og
avsluttes høstsemesteret 2021.
Forkurs i matematikk
Før studiestart må studentene gjennomføre oppgraderingskurs i matematikk. Kurset gjennomføres som
en kombinasjon av nettstøttet selvstudium og fagsamlinger over to helger gjennom høstsemesteret 2017.
Fagsamlingene er frivillig, mens eksamen er obligatorisk og gjennomføres på den enkelte students
arbeidsplass. Kravet for karakteren bestått er 60 % riktig besvarelse.
Forkurset koster kr 5 000 og dekker alle utgifter ved forkurset. Eventuell kost og losji ved forkurset
kommer i tillegg og dekkes av den enkelte student.
Antall søkere
Minimum antall søkere må være 25 studenter til forkurs i matematikk. Oppstart av bachelorstudiet, som
har 24 studieplasser, krever minimum 15 kvalifiserte studenter. Dersom antall studenter som består
forkurs i matematikk er høyere enn antall studieplasser, vil opptak til bachelorstudiet være basert på
eksamensresultat i forkurs i matematikk.
Studieavgift
Studieavgift er kr 90 000 per semester. Avgiften inkluderer undervisning, pensumbøker og semesteravgift
til studentsamskipnaden i Bergen. Studiet kan finansieres av studenten selv eller av studentens
arbeidsgiver. Studiet kvalifiserer til studielån hos Statens Lånekasse.
Undervisningstid og -sted
Studiet går over åtte halvårlige semester gjennom fire år, og består av fem ukesamlinger i hvert semester.
Samlingene innebærer totalt 1 600 undervisningstimer for hele studiet. I tillegg inneholder studiet
nettbaserte øvinger gjennom semestrene.
Undervisningen vil finne sted på BKKs kurssenter på Dale i Hordaland. Kurssenteret tilbyr overnatting
med fullpensjon for studenter som ønsker det.
Søknadsfrist
Søknadsfrist for både forkurs i matematikk og bachelorstudiet i elkraftteknikk er 15. august 2017.

For mer informasjon,
se informasjonsvideo på www.ren.no/kompetanse/montor-til-ingenior eller
kontakt REN AS v/André Indrearne, e-post andre@ren.no mobil 909 38 792

