Innlogging
StudentWeb finner du her:
www.hist.no/studentweb

Viktige frister på StudentWeb:
Betaling
20. august/10. januar
Bekreft utdanningsplan 20. august/10. januar
Oppmelding
15. september/15. februar

eller du finner lenke i itslearning eller under
studentfanen på HiST sin hjemmeside. Du kan
logge deg inn på en av disse måtene:

Trekk fra vurdering (eksamen) må gjøres senest
2 uker før eksamensdato.

Med brukernavn og passord (Feide)
Brukernavn og passord er det samme som
brukerkontoen din ved HiST (f.eks til HiST e-post
og Studentportal). Velger du å logge inn via
denne løsningen kommer du til en ny side hvor
du legger inn brukernavn og passord.
Med fødselsnummer og pinkode
Du kan også logge inn ved å bruke fødselsnummer og pinkode. Pinkode blir sendt til nye
studenter i forbindelse med opptak til studiet.
Du kan også få den tilsendt på e-post ved å
trykke på knappen ”Send pinkode til e-post”.
(Merk at pinkoden blir endret dersom du bruker
denne løsningen)

Dersom du står fast etter å ha logget deg inn på
StudentWeb kan du trykke på spørsmålstegnet
for å få hjelp eller mer informasjon.
Dette symbolet
skjuler en hjelpetekst, og
du finner det mange steder i StudentWeb. Har
du likevel spørsmål, kan du sende epost til:
studwebhjelp@hist.no.
Husk å oppgi navn, studentnummer og hvor
eller ved hvilket studieprogram du studerer. Du
kan også kontakte studieadministrasjonen ved
ditt studiested.

StudentWeb
• Viktig info

Symboler brukt på StudentWeb
hjelpetekst
endringsfunksjon
slettefunksjon

vis statistikk

Trenger du hjelp?
Send en e-post til studwebhjelp@hist.no eller
kontakt studieadministrasjonen på studiestedet
ditt.
Mer info?
www.hist.no/studentweb
www.hist.no/utdanningsplan
www.hist.no/vurdering
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Menypunkt Registreringer
Det er her du foretar all registrering/oppdatering
av informasjon om deg selv og ditt studium. Menypunktene kan endre seg etter hvor du befinner deg
i studieløpet. Før semesterregistrering vil det stå
semesterreg./utd.plan, og etter registreringen vil det
stå utdanningsplan del 1 og utdanningsplan del 2.
Utdanningsplan del 1
Utdanningsplan del 1 bekreftes minst en gang per
studium. Her vil du finne et eller flere punkter som
viser til informasjon som du må gjøre deg kjent med
som student ved HiST. Etter å ha bekreftet dette vil
du komme til utdanningsplanens del 2.
Utdanningsplan del 2
Utdanningsplanens del 2 viser de obligatoriske
emnene du skal gjennomføre i studiet. Det er her
du skal legge inn studieretningsvalg og valgemner,
dersom utdanningen har det.
Planen er delt opp i terminer (semester) slik at du
ser hvilke emner du skal ha hvert semester og antall
studiepoeng det tilsvarer. Nederst på siden finner
du en oversikt over kravene som stilles for å fullføre
studiet og du vil se om de er innfridd.
Husk at du skal bekrefte utdanningsplanens del 2
hvert semester, så det er viktig at du gjør deg kjent
med denne og med hvilke frister som gjelder.
Meldinger til undervisning / vurdering
Normalt blir du oppmeldt til undervisning og
vurdering (eksamen) når du bekrefter utdanningsplanen din. Hvis du vil oppdatere eller endre noe kan
du trykke på blyanten bak meldingene. Dette kan du
enten gjøre i menyvalget utdanningsplan del 2 eller
i menyvalget meldinger til undervisning/vurdering
(begge ligger under registreringer i hovedmenyen)
Mer informasjon:
www.hist.no/utdanningsplan

Adresse
Høgskolen bruker semesteradressen din i studieåret,
og hjemstedsadressen din om sommeren
(1.juni-20.aug). Selv om hjemsteds- og semesteradressen din er den samme, må du legge inn og
kontrollere begge.
•
Husk at du er ansvarlig for at adressene er riktige
til enhver tid.
•
Husk å endre adresse ved flytting.
Adressene kan du oppdatere selv om du ikke har
betalt studieavgiften.
Målform
Målform velger du for hele studietiden, og dette
valget påvirker bl.a. hvilken målform eksamensoppgaver, karakterutskrifter og vitnemål får.
Samtykke
Under dette punktet kan du finne ulike spørsmål vi
ber deg besvare, dette kan f.eks. være spørsmål om
vi kan bruke foto fra studiebeviset ditt til å produsere
klasseliste med bilde til lærerne e.l.

Menypunkt Betaling
Hit går du for å hente ut den informasjonen du
trenger for å betale studieavgiftene. Her vil du også
se siste betalte faktura.
Husk alltid å bruke KID-nummer ved betaling. Mer
informasjon:
www.hist.no/avgifter

Menypunkt Bytte pinkode
Under dette punktet kan du bytte din personlige
pinkode. Vær oppmerksom på at denne pinkoden
legges inn automatisk som din personlige kode på
låsesystemene på HIST – med unntak av studiested
Rotvoll.
Legg også merke til at pinkoden endres dersom du
bruker glemt-passordfunksjonen på forsiden.

Menypunkt Innsyn
Her vil du finne informasjonen som er registrert
om deg og ditt studieløp, og det er her du
kontrollerer at informasjon er riktig.
Undervisningsinfo
Bak dette punktet finner du oversikt over emnene
du følger undervisning i inneværende semester.
Merk at det er normalt er undervisningsmeldinger
som gir deg tilgang til emnene i itslearning.
Vurderingsmelding
Bak dette punktet finner du oversikt over de emner
som du er vurderingsmeldt i. Det er en rad for
hver del emnet består av. Hvis det er obligatoriske
arbeidskrav i emnet vil det vises som en egen del.
Når det nærmer seg vurdering (eksamen) vil du her
se hvilken bygning og rom du skal sitte i.
Husk at du er ansvarlig for å kontrollere at du er
oppmeldt til vurdering (eksamen) i alle aktuelle
emner.
Resultater
Her finner du en oversikt over alle karakterer du
har oppnådd ved høgskolen.
Rapport til Lånekassen
Høgskolen har automatisk rapportering av
studentstatus, vurderingsresultater, delstudier
i utlandet med mer til Lånekassen. Under dette
punktet kan du se hva som er rapportert om deg.
Oppnådde kvalifikasjoner
Her finner du en oversikt over de kvalifikasjonene/
gradene du har oppnådd ved høgskolen.

