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Høgskolen i Telemark er glad for å kunne slippe nyheten om at vi fra høsten 2008 vil 

tilby masterstudiet i Formgiving, kunst og håndverk også som nettbasert studium med 

samlinger. 

 
”Vi regner med at det er en del lærere i den videregående skolen eller i grunnskolen i våre fag 

som har hatt behov for faglig oppdatering, men som ikke har kunnet reise vekk fra hjemstedet 

for to hele år”, forklarer koordinator for masterstudiet, Ella Melbye. Det har lenge vært viktig for 

oss å kunne gi disse mulighet til å ta kompetansegivende påbygging der de faktisk bor og 

arbeider. 

 
Det nettbaserte masterstudiet er på 120 stp. som det vanlige masterstudiet, men vil strekkes 

over tre år, for å gjøre det enklere å kombinere med en liten deltidsjobb. ”Det er viktig at man 

ikke nødvendigvis trenger å avskjære seg helt fra arbeidsplassen mens en tar dette studiet”, 

fortsetter koordinatoren, og legger til at dersom en ønsker å ta studiet på fulltid, tilbyr HiT 

fortsatt det vanlige masterstudiet på Campus Notodden som tidligere. 

 
Planene for studiet er under utarbeiding. De vil finnes på HiT sine nettsider senest 1. mars: 

http://www.hit.no/nxcnor/content/view/brief/12446 Hovedinnholdet er allikevel likt det vanlige 

masterstudiet i formgiving, kunst og håndverk, så nysgjerrige må gjerne titte innom der i 

ventetiden. 

Søknadsfristen til studiet er 15. april. 

Studiet vil begynne med en samling i starten av august 2008. Deretter vil det være samlinger 

2-4 ganger i året (ca. august, november og april). Hver samling vil vare ca. tre dager. Hver uke 

vil det være nettoverførte forelesninger og veilednings -/kollokvie-/diskusjonsmøter  på nettet. 

Hovedplattformen til studiet er Fronter, og vår samarbeidspartner, Meetcon, stiller med 

videokonferansesystemer  basert på webkamera med mer. 

 
”De tekniske utfordringene er særlig spennende fordi vårt masterstudium har relativt mye 

estetisk skapende arbeid lagt inn i planen,” forklarer Melbye. Det er få studier i internasjonal 

sammenheng som har gjort dette. Det mest vanlige i så fall er skapende arbeider i 

todimensjonale digitale materialer. Men vi skal altså også veilede over nettet når studentene 

arbeider i tredimensjonale materialer. Dette har de gjort en stund på universitetet i Umeå med 

gode resultater, men så vidt vi kjenner til er det ikke gjort tilsvarende i Norge ennå. 

 
Teamet som skal utvikle og lede studiet er: Førsteamanuensis Marte S. Gulliksen (prosjektleder 

for nettbasert master), doktorgradskandidat Morteza Amari og koordinator og førsteamanuensis 

Ella Melbye. Amaris avhandling går nettopp på nettbasert undervisning i Kunst og håndverk, så 

hans kompetanse vil bidra til at studiet blir faglig tilrettelagt på best mulig måte. 

 
Krav til eventuelle studenter er at de kan komme til Notodden på samlingene, delta og følge 

studieprogrammet, at de har PC med internetttilgang via bredbånd, web-kamera, headset og 

ikke dataskrekk. Dessuten trenger de tilgang til en eller annen type verkstedsfasiliteter. 

Grunnleggende nettkommunikasjonsopplæring  vil bli gitt ved første samling. 

Studentsamskipnaden har som mål å hjelpe studenter på samlinger med sted å bo, så dette vil 

også løse seg. Spørsmål kan rettes til Marte S. Gulliksen 35 02 63 97 marte.gulliksen@hit.no, 

Ella Melbye 35 02 64 38 ella.melbye@hit.no eller førstekonsulent i administrasjonen, Sissel 

Rønningsland 35 02 64 10 sissel.ronningsland@hit.no 

 
Vi gleder oss til å sette i gang, og er svært spent på responsen! 
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Marte S. Gulliksen (prosjektleder), Ella Melbye 
(koordinator) og Morteza Amari (doktorgradskandidat i 
nettundervisning i Kunst og handverk) utvikler og Ieder 
studiet. 
 

 
 
 
 
 
 


