
Senter for entreprenørskap 
Universitetet i Oslo 
 

Senter for entreprenørskap 
Postadr.: Postboks 1169 Blindern, 0318 Oslo 
Kontoradr.: Gaustadalléen 21 

Telefon: 22 84 01 00 
studieinfo@sfe.uio.no 
www.sfe.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Velkommen som student ved masterprogrammet i innovasjon og entreprenørskap ved 
Høgskolen i Bergen/Universitetet i Oslo! 
 
Alle nye studenter til dette masterprogrammet med studiested Høgskolen i Bergen(HiB), skal ha mottatt 
egen informasjon om programmet og semesterstart fra HiB.  
 
Som student i dette programmet er Universitetet i Oslo (UiO) en viktig partner for deg, og her følger viktig 
informasjon om semesterregistering ved UiO, som du MÅ følge selv om du studerer ved HiB. 
 
Innen 1. september må du: 
 

• Betale semesteravgift 
 
Du må betale semesteravgift til enten Høgskolen i Bergen eller til Universitet i Oslo. Dersom du betaler 
semesteravgft til HiB må du fylle ut dette nettskjemaet: 
http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/ekstern-betaling.html  slik at UiO registerer at du har 
betalt. Det er UiO som sender beskjed til Lånekassen om at du har betalt semesteravgift. Dersom  det 
haster med å få lån og stipend kan du betale direkte til UiO, og få det godkjent ved HiB senere.  
 

• Semesterregistrere deg 

Hvert semester må du semesterregistrere deg i StudentWeb ved Universitetet i Oslo.  
Se http://www.uio.no/studier/admin/semesterregistrering/ for mer informasjon. 
 
Brukernavn og passord 
Du vil som ny student motta brukernavn for pålogging til StudentWeb via SMS. Se  
http://www.uio.no/studier/admin/studentweb/ for hjelp med brukernavn og passord og mer informasjon 
om innlogging. 
 
Gründerskolen 
Som student ved master i innovasjon og entreprenørskap ved HiB har vi reservert plass til deg til Houston 
våren 2017. Du vil måtte søke på Gründerskolen innen 15. oktober og også bekrefte om du ønsker å 
benytte deg av plassen innen en satt frist. Du vil få mer informasjon om Gründerskolen og hvordan du 
søker i løpet av september. Informasjonen du finner under søknad på grunderskolen.no gjelder ikke deg 
som allerede har reservert plass. Har du spørsmål om Gründerskolen før du får mer informasjon kan du 
sende e-post til info@grunderskolen.no.  
 
Lykke til med studiene! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Senter for entreprenørskap 
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