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FOR PRØVEKJØRING – SEND SMS ”V40 ” TIL 2330
* Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert forhandler. Gj.sn. forbruk 3,6–5,5 l/100 km, CO2-utslipp 94-136 g/km (V40 D2 Start/Stop – V40 D4). Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter 
som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no. For mer info skann QR-koden til venstre eller send SMS ”VOLVO” til 2330.

LAST NED NORSK 
VOLVO APP

VOLVO V40 D2 94 g, 115 HK, MAN

Fra kr 000 000,-*

IT’S YOU
VOLVO V40

SEND ”V40” TIL 2330

PRØVEKJØR

Send ”V40” til 2330 og book prøvekjøring av helt nye Volvo V40. Nyt 
komforten og det lekre designet. Velg stemningsbelysning og utseendet 
på det digitale instrumentpanelet etter ditt humør og kjørestil. Alle som 
prøvekjører er med på trekningen av å låne en V40 til en luksuriøs 
Spahelg på Geilo – til en verdi av kr. 15.000,- I tillegg trekker vi 5 vinnere 
av fjernstyrte Volvo modellbiler. Nyt turen. IT’S YOU!

Ringveien 4
9018 Tromsø

Tlf 77 60 75 76
www.bilinord.no

Tor Gunnar Pettersen, tlf. 469 67 000
Stian Jørgensen, tlf. 936 58 466

Man, tirs, ons 08.30 - 16.30
Torsdag 08.30 - 19.00

Fredag 08.30 - 16.30
Lørdag 11.00 - 14.00
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Utdanner ledere
STORSLETT: Nylig
startet Nord-Troms
Studiesenter opp
studiene Prosjekt-
ledelse og årsen-
het i ledelse.
Nord-Troms Studiesenter har
nylig startet opp studiene pro-
sjektledelse og årsenhet i le-
delse gjennom Høgskolen i
Finnmark.

– Studiet er nettbasert, men
med et eget opplegg for studen-
tene i Nord-Troms. Lærerne
ved Høgskolen kommer hit og
har veiledningstimer med stu-
dentene, sier Lisbeth Holm og
Bente Bergli Karlsen ved Studi-
esenteret.

Egen modell
Studiet består av fire moduler,
hvor prosjektledelse er en av
disse. Studentene som følger
studiet fra Nord-Troms ser
forelesningene på storskjerm,
og har også mulighet til å chatte
med studentene i Alta via nett.

– Om noen ikke kan møte når
det er visning på storskjerm blir
de også lagt ut på nett, så man
kan se den senere.

Studiesenteret organiserer
også kollokviegrupper for stu-
dentene i Nord-Troms, slik at
de kan jobbe sammen. Måten
studiet gjennomføres på kalles

«Nord-Troms Modellen», og
det blir brukt mye bra teknolo-
gi.

Fornøyd
20 studenter fra Nord-Troms
totalt følger studiet, men med
forskjellige fag. Noen tar kun
prosjektledelse, mens andre har
de andre fagene, som regnskap,
organisasjonsteori og markeds-
føring. Dette gjelder blant
annet Hilde Nyvoll, som tok
prosjektledelse i fjor, og følger
opp med de tre andre fagene i
år.

– Jeg hadde lyst å studere
igjen, men hadde ikke lyst å
flytte på meg, så da er denne
muligheten kjempebra. I tillegg
lar det seg enkelt kombinere
med jobb.

– Jeg føler også jeg har fått
stort utbytte over kort tid av
veiledningstimene.

Nord-Troms Studiesenter
starter i januar 2013 opp igjen
med desentralisert sykepleies-
tudie, og i den anledning skal
de ha informasjonsmøter både i
Nordreisa og på Hatteng, hen-
holdsvis 25. september og 3.
oktober.

– For å treffe flere tilbyr vi
studiet på to steder, sier Holm.

– Dette studiet er en utprøvd
modell, og det er en modell
som fungerer veldig bra.

Kristina Båtnes Hestdahl
kbh@finord.no 94858272

STUDENT: Hilde Nyvoll (foran) er en av de som følger Studiesenterets nye studie. F. v. Bente
Bergli Karlsen og Lisbeth Holm ved Nord-Troms Studiesenter. 

Foto: Kristina Båtnes Hestdahl


