
 

   

 

  Et godt studievalg!  
 
Vi ønsker deg velkommen til master i synspedagogikk og synsrehabilitering! Mastergraden gir deg 
kompetanse innen synspedagogisk arbeid og optometrisk synsrehabilitering, samt habilitering knyttet til å 
støtte lære- og utviklingsprosesser hos blinde og synshemmede i alle aldre. Utdanningen er i samarbeid med 
Göteborgs Universitet og flere emner går i Göteborg. Ved å ta mastergraden blir du en av de første med 
denne spesielle tverrfaglige kompetansen. Sammen med dine nordiske medstudenter med ulik fagbakgrunn 
gjør denne mastergraden deg i stand til å utvikle fagfeltet, samtidig som du kan anvende kunnskapen og 
ferdighetene til det beste for din arbeidshverdag.  
 

Studietilbudet 
Masteren har fokus på tverrfaglig kunnskapsutvikling innen synsrehabilitering og synspedagogisk arbeid – 
spesielt koblingen mellom praksis og teori, vitenskapelig tilnærming, kommunikasjon og samhandling slik at 
du kan møte personer med nedsatt syn og blindes behov. I løpet av studiet inngår flere besøk og praksisbesøk 
ved Staped Sør-Øst – fagavdeling syn, Hjelpemiddelsentralen, Syncentralene i Sverige, IBOS i København, 
eller andre relevante praksisplasser. 
 
Praktisk informasjon 
Masterstudiet starter kl 09:00, 27-30. august 2018 i Campus Kongsberg sitt bygg KRONA, med emnet 
«MSRI4001 Introduksjon til spesialpedagogikk, rehabilitering, optikk, øye og synsfunksjon». Informasjon om 
hele studiet finner du på https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/studyplan/MASYNPED-
D_2018H. Nederst på denne siden finner du en tabell med oversikt over alle emnene. Klikk på det første 
emnet for emneplan og litteraturliste. Detaljert timeplan kommer vil være på plass nærmere studiestart. Du 
finner mer informasjon om det å være ny student ved USN på https://www.usn.no/studiestart/.  
 

Overnatting med USN studentavtale 

 Gyldenløve Hotel: e-post: resepsjonen@gyldenlove.no, Tel: +47 32 86 58 00 

 Kongsberg Hostel: e-post: kongsberg@hihostels.no, Tel: +47 32 73 20 24 

 

Spørsmål om opptak og din utdanningsplan 

For administrative spørsmål, kontakt studieveileder Mari Fuglseth Aakre: Mari.Fuglseth.Aakre@usn.no.  

For faglige spørsmål, kontakt studiekoordinator Helle Falkenberg helle.k.falkenberg@usn.no.  
 

Vi har ferie fram til 7. august, og ønsker deg en riktig god sommer fram til vi sees 27. august!  

 

Vennlig hilsen 

Helle K Falkenberg  Inger Berndtsson   Bente Monica Aakre   Mari Fuglseth Aakre 
Studiekoordinator  Emneansvarlig GU   Instituttleder  Studieveileder  
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