
Fra Studiesenteret Finnsnes til et  
studiesenteret for hele Midt-Troms:
• Styrke kompetansen i arbeids- og  næringsliv i Midt-
Troms

• Statlig grunnfinansiering 

• Studiesteder på Finnsnes og Bardufoss og et nettverk 
av lokale studierom i alle kommunene

• Moderne infrastruktur

• Knutepunkt for møter og konferanser

• Studiebibliotek-tjenester. (UB og Senja Bibliotek)

«Regionens evne til å utvikle seg og møte 
framtidige utfordringer er i økende grad avhengig 

av investeringer i kunnskap og kompetanse….
(Regional næringsplan for Midt-Troms)
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•Motor for å avdekke kompetansebehov

•Megler fram studietilbud (UiT er vår hovedsamarbeidspartner)

•Møteplass for studenter som bidrar vi til høy gjennomføringsgrad og gode 
karakterer (200 – 250 studenter pr år)

•Rekrutterer og kvalifiserer studenter

•Stort reservepotensiale for høyere utdanning

•Klimavennlig utdanning

•Tilfører regionen kompetent arbeidskraft

•En utdanningsdimensjon som pr dd overhode ikke er utnyttet godt nok

«Læring hele livet»…- der folk jobber og bor!

VÅR ROLLE



Pågående studietilbud

PROFESJONSSTUDIER:

• Sykepleier, grunnskolelærer og barnehagelærer

ÅRSSTUDIER/ENKELTEMNER:

• Bedriftsøkonomi og ledelse

VIDEREUTDANNING/KURS/MASTEREMNER:

• Tilpasset offentlig virksomhet og næringslivet i 
regionen

FAGSKOLEUTDANNING

• Kreftomsorg og lindrende pleie (høst 2022)

For oppdatert informasjon: Se vår hjemmeside: 
https://www.ssmt.no/

https://www.ssmt.no/


Planlagte profesjonsstudier

PROFESJONSSTUDIER:

• Sykepleierutdanning fom jan 2023

• Vernepleierutdanning fom jan

• 2023Ingeniørutdanning fom høsten 2022

• Grunnskolelærerutdanning fom høsten 2023

• Barnevern fom høsten 2023?

• Årsstudium sjømatnæringen (megles)

• Trafikklærerutdanning (megles)

FAGSKOLEUTDANNING

• Psykiske lidelser og aldring hos personer 
med utviklingshemning (høst 2023).



Hvorfor har vi lyktes?

• Vi har en statlig grunnfinansiering

• Vi har god lokal forankring i en region som samarbeider 

• Vi avdekker kompetansebehov

• Vi har et universitet som tar oss på alvor og gir 
forutsigbare tilbud 
• Basert på meget gode karakterer, høy gjennomføringsgrad, 

rekruttering og kvalifisering av nok antall studenter, samt 
tilrettelegging av praksisplasser

• Vi tar godt vare på studentene og lærerne

• Vi har moderne infrastruktur og tilbyr gratis lokaler

• Vi har et veldig godt studiebibliotek

• Vi har godt humør og ståpåvilje.


