Semesterregistrering

Oppsummering

I begynnelsen av hvert semester må du semesterregistrere deg. Hvis du ikke gjør det, kan du miste
studieretten din ved HiST og tilgang til lokaler og
datasystemer mm.

Vi oppfordrer deg til å gjennomføre følgende så
snart som mulig:

Fristen er 20. august for høstsemesteret og
10. januar for vårsemesteret
Studieavgifter
Alle studenter må betale de studieavgiftene som er
fastsatt. Du må selv hente betalingsinformasjonen i
StudentWeb. Under menypunkt betaling finner du
de opplysningene du trenger for a betale.
HUSK KID-nummeret når du utfører betalingen!
Utdanningsplan
Denne planen må du bekrefte hvert semester som
del av semesterregistreringen. Utdanningsplanen
er elektronisk, og du bekrefter den via StudentWeb.

Studiebevis og semesterkort
Studiebeviset utstedes ved studiestart. Dette skal
du bl.a. bruke som identifikasjon ved vurdering
(eksamen), som lånekort på bibliotekene og ved
utskrift og kopiering. Studiebeviset brukes også
som nøkkelkort for adgang til lokalene ved studiestedet (sammen med pinkoden din).
Etter at du har semesterregistrert deg, får du et
semesterkort som viser at du er aktiv student for
dette semesteret. Oppbevar dette sammen med
studiebeviset.

Hent ut brukernavn og passord til datasystemene
www.hist.no/passord
Gjør deg kjent med datasystemene du skal bruke
i studietiden
•
Logg inn og gjør deg kjent med Studentportalen
•
Logg inn og gjør deg kjent med StudentWeb
•
Logg inn og gjør deg kjent med Webmail
•
Logg inn og gjør deg kjent med itslearning.
Merk at emnene dine først vil være tilgjengelig
dagen etter at du har fullført semesterregistreringen

Gjennomfør semesterregistreringen
•
Hent betalingsinformasjon og betal
studieavgiftene
•
Gjennomfør resten av semesterregistreringen i
StudentWeb.
NB!
Lånekassen krever at studentene fullfører semesterregistrering før de utbetaler studielån.
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Datatilgang
og semesterregistrering
• Viktig info

Datatjenester

StudentWeb

Webmail

Aktivere brukerkontoen din

StudentWeb er viktig og nyttig for deg som
student. Det er her du skal:

Din viktigste e-postadresse i studietiden

Som student får du tildelt en brukerkonto til våre
IKT-tjenester (PCer på datasaler, Trådløst nett,
Webmail, Studentportal, itslearning og andre
tjenester som benytter Feide-innlogging). Det
aller første du må gjøre er å aktivere brukerkontoen din her:
www.hist.no/passord
Velg “Aktiver brukerkonto eller glemt passord” og
legg inn studentnummer og pinkode som du har
fått tilsendt i en egen e-post. Du vil nå få tildelt
brukernavn og du må velge deg et passord.
Dette er ditt vanlige brukernavn og passord ved
HiST og brukes også for alle tjenester som
benytter Feide-innlogging. Mer informasjon om
våre datasystemer kan du finne her:
www.hist.no/brukersenter
Trådløst nettverk - Eduroam
Alle studiesteder i HiST har det trådløse
nettverket eduroam. Du finner veiviser for
tilkobling til trådløst nett her:
www.hist.no/eduroam/setup
Merk at kapasiteten på nettet HIST-guest kun
er beregnet på gjester og at det derfor ikke skal
brukes av studenter!
Utskrift og kopiering
Ved utskrift eller kopiering logger du på kopimaskinen med studiebeviset ditt. Utskrift og
kopiering forhåndsbetales ved å overføre penger
til din utskriftskonto i HiST her:
utskrift.hist.no
Råd for innkjøp av hjemme-PC
Planlegger du å kjøpe PC og lurer på hvilke
spesifikasjoner den bør ha? Noen råd kan du
finne her:
www.hist.no/studentpc

- registrere deg som student hvert semester
- hente betalingsopplysninger
- bekrefte utdanningsplanen din
- melde deg til vurdering (eksamen) og
undervisning
- sjekke at oppmeldingene dine er riktige
- sjekke at betalingen din er registrert
- oppdatere adresseopplysninger, målform osv.
Du vil også finne opplysninger om vurderingsresultater, hvor du skal sitte til eksamen, hva
som er rapportert til Lånekassen osv.
Du finner lenke til StudentWeb i itslearning,
under studentfanen på HiST sin hjemmeside,
eller du kan gå til:
www.hist.no/studentweb
Du kan velge om du vil logge inn med Feide
(brukernavn og passord) eller ved å bruke
fødselsnummer og pinkode.

Du finner lenke til Webmail i itslearning, under studentfanen på HiST sin hjemmeside eller du kan gå til
https://epost.hist.no
Her kan du lese din e-post, sende e-post til andre og
administrere din e-postkonto. Merk at det er denne
e-postadressen vi bruker når vi sender informasjon til
deg.

Studentportalen
Studentenes eget internett
I studentportalen har vi samlet flere ressurser som er
nyttige og nødvendige for deg som student.
Du finner Studentportalen på HiST sin hjemmeside.
Den krever innlogging og også her kan du bruke ditt
vanlige brukernavn og passord (Feide).
Under ”mine lenker” vil du finne nyttige lenker, og du
kan legge inn dine egne snarveier.

itslearning
Vår e-læringsplattform og din hovedkilde for
informasjon
Når du har fullført semesterregistreringen, dvs.
betalt studieavgifter og bekreftet utdanningsplanen din får du tilgang til emnene dine i
itslearning.
Det vil normalt ta en dag fra registreringen er
fullført til tilgangene åpnes. For å ha tilgang
allerede fra første skoledag, er det en fordel om du
gjennomfører registreringen i god tid før semesterstart.
Du finner itslearning under Studentfanen på HiST
sin hjemmeside, og du logger deg på med ditt
vanlige brukernavn og passord (Feide).

Står du fremdeles fast?
Sjekk studentportalen for flere detaljer,
spør på studiestedet ditt eller send e-post til
en av disse:
Generelle dataspørsmål:
brukersenter@hist.no
Spørsmål om its learning:
itl-hjelp@hist.no
Spørsmål om StudentWeb:
studwebhjelp@hist.no

