PROFESJONSHØGSKOLEN
BACHELOR I SYKEPLEIE - STUDIESTED BODØ
TILDELING AV PRAKSISREGION OG PRAKSISPLASS
Navn
Hjemmeadresse
E-postadresse
Poststed

Postnummer

Tlf./mobil

Kull

Fødselsdato

Studentnr

1. PRAKSISREGION: (Må fylles ut) ). Sett opp to ønsker i prioritert rekkefølge: (begrunnelse eller dokumentasjon ikke
nødvendig

1
2
2. Dersom du tidligere har gjennomført praksis, hvilke praksisregioner ble du da tildelt:
•

Første praksisperiode:

•

Andre praksisperiode:

3. BARE FJERNPRAKSIS ØNSKES: sett kryss: (begrunnelse eller dokumentasjon ikke nødvendig
Lofoten

Vesterålen

Helgeland
Nord

Helgeland
Sør

4. INGEN FJERNPRAKSIS ØNSKES:
Jeg søker om å få gjennomføre sykepleierstudiene uten fjernpraksis. Det må legges ved
dokumentasjon på spesielle forhold som man ønsker at det skal tas hensyn til. Det tas ikke hensyn til
andre forhold enn de som er nevnt i Reglement for praksisstudier og overflyttinger ved Bachelor i
sykepleie § 4 pkt. 5. Med forbehold om endring av praksisreglement. Kryss av nedenfor for aktuell
begrunnelse.
a) Har aleneforsørgeransvar for barn under 18 år
Fødselsår:
b) Har forsørgeransvar for barn under 12 år
Fødselsår:
c) Har viktige studentpolitisk verv i hht definisjon nevnt i reglement
d) Er toppidrettsutøver i hht definisjonen nevnt i reglementet
e) Har viktige velferdsgrunner i hht definisjon nevnt i reglementet

5. Tidligere utdanning og arbeidsforhold (praksis i sykehus, avdeling) som har betydning for
praksissted: (Må fylles ut)

6. Har du arbeidsforhold og/eller slektsforhold ved noen praksisplasser? (Må fylles ut)

7. Har du bostedsmuligheter på Helgeland, Lofoten, Vesterålen, Salten i praksisperioden? (Må
fylles ut)

8. Har du sertifikat/ tilgang på kjøretøy i praksisperioden? (Må fylles ut)

9. Andre tilleggsopplysninger:

10. ANNET: (Må fylles ut)
Har du levert taushetserklæring (sett kryss)
Har du levert skjema MRSA/ TBC (sett kryss)
Har du levert politiattest (sett kryss)
Informert og forberedt på vakter i praksisperiodene jmf reglement for
praksisstudier (sett kryss)
Dato……………

Underskrift……………………………………………

Utfylt skjema sendes til postmottak@nord.no eller per post til Nord universitet, Postboks 1490,
8049 Bodø
Dokumentasjon knyttet til skjemaets pkt 10, sendes til postmottak@nord.no eller per post
til Nord universitet v/Opptakskontoret, Postboks 1490, 8049 Bodø
Dokumentasjon knyttet til pkt 4, sendes til postmottak@nord.no Nord universitet v/
Profesjonshøgskolen, Postboks 1490, 8049 Bodø

Tilgjengelige praksisplasser vil avgjøre endelig fordeling.

