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Merknad:
Dette skrivet er ment å gi nyttig og kortfattet informasjon til våre nye studenter. Det må ses på som
et supplement til den øvrige informasjon som er gjort tilgjengelig for studentene, bl.a. på
universitetets nettsider. Som student er du alltid pliktig til selv å oppsøke studierelevant informasjon.
Dersom du ikke finner den informasjonen du leter etter, vil studiekonsulentene eller Knutepunktet –
sentralt studentinformasjonssenter, kunne bistå deg.
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Å komme i gang som student
Som ny student er det flere oppgaver du må løse, for å kunne komme i gang med studiene dine. Det
viktigste er betaling av semesteravgift og semesterregistrering. Dette må gjøres hvert semester, for
at du skal kunne opprettholde dine rettigheter som student. Andre praktiske oppgaver som må løses,
er anskaffelse av pensumlitteratur, semesterkort og studiekort og UiO-brukernavn og -passord.

Semesterregistrering og betaling av semesteravgift
Semesterregistreringen gjøres i StudentWeb. Betalingsinformasjon for semesteravgiften finner du
også i StudentWeb.
StudentWeb finner du her: https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb2?inst=UiO .
Fristen for betaling av semesteravgift og semesterregistrering, er henholdsvis 1. september i
høstsemestrene, og 1. februar i vårsemestrene. Dersom du ikke rekker disse fristene, vil du måtte
kontakte studiekonsulentene for videre hjelp.
Har du generelle spørsmål knyttet til betaling av semesteravgift, kan det hende at Knutepunktet –
sentralt studentinformasjonssenter (http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html ), kan
hjelpe deg.
Semesterregistreringen starter du ved å trykke på ”Start registrering”, når du har logget deg inn i
StudentWeb. Ila. semesterregistreringen vil du bl.a. melde deg opp til eksamen og undervisning i
semesterets emner, samt godkjenne utdanningsplanen din.
Er du usikker på hvilke emner du skal ha ila. semesteret? Ta en titt på oppbygging og gjennomføring
av studiet: http://www.uio.no/studier/program/sykepleievitenskap-master/oppbygging/
StudentWeb – pålogging
Man kan logge inn på StudentWeb på to måter:



Enten: Ved å bruke UiO-brukernavn og –passord
Eller: Ved å bruke fødselsnummer og PIN-kode.

Har du ikke PIN-kode, kan denne bestilles via studentwebs nettside
(https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb2?inst=UiO ). PIN-koden vil da sendes til din
UiO-epost-adresse, (dersom du har en,) og til den e-postadressen du har oppgitt da du søkte på
studiet.
StudentWeb – annet
I forbindelse med eksamen, finner du ditt kandidatnummer i StudentWeb.
Eksamensresultater kan du sjekke i StudentWeb.
Alle studenter har en gratis utskriftskvote på 250 sider i semesteret. Dersom du ønsker flere
utskrifter enn dette, kan det kjøpes via StudentWeb. (http://www.uio.no/studier/admin/utskrifter/ .)

Pensumlitteratur – bøker og kompendier
Pensumlister ligger publisert på de respektive emnenes semestersider. (Hver emne har en generell
nettside – ”emnesiden”, og en semesterspesifikk nettside - ”semestersiden”.)

Akademika (http://www.akademika.no/ ) og ABC-fagbokhandel, er informert om inneværende
semesters pensumlister, men du står selvsagt fritt til å kjøpe bøker hvor du vil.
Universitetsbiblioteket vil også være informert om respektive emners pensum.
(http://www.ub.uio.no/ )
I noen emner trykker vi opp kompendier. Det vil fremgå eksplisitt av pensumlistene, om dette er
gjort. Kompendiene kjøper du på Kompendieutsalget, som du finner i Akademika på Blindern
(http://www.akademika.no/node/7793614 ). For å kjøpe kompendium, skal du helst ha med gyldig
studentlegitimasjon. (Studentlegitimasjon utgjøres av semester- og studiekort. For informasjon om
dette, se eget avsnitt.)
Har du ikke skaffet studentlegitimasjonen ennå, kan Kompendieutsalget også godta følgende
dokumenter:
• Kvittering for betalt semesteravgift
• Kvittering for eksamensoppmelding
• Utskrift fra studentweb’en for utfylt studieplan
• Brev med godkjenning av studiedeltagelse e.l. fra UiO eller instituttene
Ytterligere informasjon om Kompendieutsalget, finner du her:
http://www.akademika.no/kompendier_og_kopiutsalg .

Semesterkort og studiekort
Informasjon om semesterkort og studiekort finner du her: http://www.uio.no/studier/admin/kort/ .
Her får du bl.a. vite hvordan du skaffer deg disse.

UiO-brukernavn og -passord
Informasjon om UiO-brukernavn og passord finner du her:
http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/ikke-passord.html .

Rettigheter og plikter for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO)
Som student ved UiO har du både rettigheter og plikter. Disse utgår fra Lov om universiteter og
høgskoler, Forskrift om studier og eksamener ved UiO, samt det respektive studieprogrammets
Programplan. Disse dokumentene (eller lenker til dem) finner du på UiOs nettsider.
Nedenfor nevner jeg noen av de mest sentrale rettighetene og pliktene dine. Dersom du er i tvil vedr.
dine rettigheter og plikter; kontakt studiekonsulentene eller Knutepunktet.

Rettigheter
Studierett
Studieretten er en forutsetning for samtlige av dine studentrettigheter. Studieretten er
tidsavgrenset. (Henholdsvis 2 år for heltidsstudenter i sykepleievitenskap, 4 år for deltidsstudenter i
sykepleievitenskap, og 3 år for studenter i avansert geriatrisk sykepleie.) Derfor er det viktig at du

kontakter studiekonsulentene, dersom du skulle bli forsinket i din studieprogresjon. Det er mulig å
søke om utvidet studierett, og/eller permisjon fra studiet.
Undervisnings- eksamens- og veilledningsrett
Er du undervisnings- og eksamensmeldt, (og har betalt semesteravgiften,) har du rett på
undervisning og å ta eksamen. Du vil også ha rett på den veiledingen som evt. tilbys i de respektive
emnene.
Goder/fordeler som student
Studentstatus kan gi rabatter i mange forskjellige sammenhenger. I tillegg vil du som student ved UiO
være medlem av SiO, (http://www.sio.no/wps/portal/sio?reset=true ,) og ha tilgang til deres tilbud.

Plikter
Semesterregistrering og betaling av semesteravgift
Du plikter å semesterregistrere deg og betale semesteravgift hvert semester. (Dette gjelder også når
du arbeider med selve masteroppgaven.)
Informasjonsplikt
Du plikter å oppsøke informasjon som er relevant for dine studier, og å forholde deg til denne.
Informasjon gis på nettsidene til UiO, i Fronter, pr. brev og pr. e-post. E-post fra UiO til deg sendes til
din UiO-e-post.
Dersom du ikke selv finner den informasjonen du trenger/leter etter, kan du kontakte
studiekonsulentene for assistanse.
Studieprogresjon
Som student stilles det krav til din studieprogresjon. Dersom den blir for lav, kan studieretten
inndras.
Reglementer
Som student plikter du å forholde deg til de reglementer som gjelder ved UiO.
Melde fra om endringer
Dersom din studiesituasjon endrer seg, (for eksempel pga. sykdom, graviditet, etc.,) plikter du å
holde oss underrettet. Dersom din kontaktinformasjon endrer seg, kan du selv justere den i
StudentWeb. Dersom du endrer navn, bes du kontakte Knutepunktet.

Informasjonskanaler
Som student ved UiO vil du motta informasjon gjennom flere kanaler. Du er pliktig til å forholde deg
til disse. (Vi antar at du leser informasjon gitt gjennom disse kanalene.)
Emnesider og semestersider på nett
Hvert emne har en generell nettside – ”emneside”, og en semesterspesifikk nettside –
”semesterside”. Disse er bl.a. tilgjengelige via denne nettsiden:
http://www.uio.no/studier/program/sykepleievitenskap-master/oppbygging/ .
OBS! Pensum og undervisningsplan publiseres på semestersidene.

Fronter
Fronter er lukkede klasserom på nett. Fronter brukes blant annet til innleveringer, beskjeder, prøver
og faglige diskusjoner. Det kan variere litt hvordan ulike emneansvarlige benytter Fronter.
Hvert emne ved våre to studieprogram, har et rom i Fronter (https://fronter.uio.no/ ). Fronter brukes
aktivt i undervisningen, viktig informasjon publiseres der fortløpende. I de fleste emnene leveres
også eksamensbesvarelser i Fronter. Det er derfor avgjørende at du som student forholder deg aktivt
til Fronter.
For å ha tilgang i Fronter, må du være undervisnings- og eksamensmeldt i det konkrete emnet. Du
logger inn i Fronter med ditt UiO-brukernavn og –passord.
E-post
Som student ved UiO, vil du ha en UiO-e-postadresse. Det er denne vi kommer til å benytte når vi
kontakter deg pr. e-post. Det er derfor viktig at du sjekker den jevnlig.
UiO-e-posten din kan du åpne i Fronter (https://fronter.uio.no/ ) og i Webmail
(https://webmail.uio.no/ ). Du logger på med ditt UiO-passord og –brukernavn. Dersom du ønsker
det, kan du legge inn en automatisk videresending av e-post fra din UiO-adresse, til en annen epostadresse. Dette gjøres her: https://brukerinfo.uio.no//logon.php .
Post
Dersom vi sender deg informasjon pr. post, vil vi benytte din registrerte semesteradresse. Det er
derfor viktig at denne er oppdatert. Endring av kontaktinformasjonen din, gjør du i StudentWeb.
Studieprogrammets nettsider
 Avansert geriatrisk sykepleie: http://www.uio.no/studier/program/geriatrisk-sykepleiemaster/index.html
 Sykepleievitenskap: http://www.uio.no/studier/program/sykepleievitenskap-master/
Fra disse nettsidene kan du bl.a. klikke deg inn på all informasjon som er spesifikk for
studieprogrammet ditt.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon for alle UiO-ansatte
Kontaktinformasjonen for UiO-ansatte, kan du søke frem bl.a. her: http://www.uio.no/ . Søk på navn
i feltet øverst til høyre.
Studiekonsulenter
Det er studiekonsulentene som administrerer studiene dine. Henvendelser som ikke har med det
faglige å gjøre, bør dermed komme til oss. Vi vil også ha oversikt over hvor du skal henvende deg,
med evt. spørsmål vi ikke kan besvare.
Erlend og Siv sitter i rom nr. 106 i Frederik Holts Hus. Marina sitter tvers over gangen i rom nr. 117. Vi
har ikke bestemte besøkstider, så dersom du vil være helt sikker på at vi er til stede, kan det være
lurt å avtale tid på forhånd.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på  !

Avansert geriatrisk sykepleie
Siv Støfring Le Page: s.s.l.page@medisin.uio.no / 22 84 46 15
Post:

Institutt for helse og samfunn
Avansert geriatrisk sykepleie
v/ Studiekonsulent Siv S. Le Page
Postboks 1130 Blindern
0318 OSLO

Sykepleievitenskap
Karoline Flaata: karoline.flaata@medisin.uio.no / 22 85 05 62
Post:

Institutt for helse og samfunn
Sykepleievitenskap
v/ Studiekonsulent Karoline Flaata
Postboks 1130 Blindern
0318 OSLO

Studieprogramledere
Ellen Karine Grov er studieprogramleder for Avansert geriatrisk sykepleie. Ragnhild Hellesø er
studieprogramleder for Sykepleievitenskap. Kontaktinformasjon finner du på www.uio.no .
Studieprogramleder er faglig ansvarlig for det respektive studieprogrammet.
Lokal IT
Instituttets lokale IT-folk, holder til i Frederik Holts Hus. Informasjon om dem, finner du her:
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/it/hjelp/index.html .
Instituttets nettsider
Avdeling for sykepleievitenskap, er en del av Institutt for helse og samfunn:
http://www.med.uio.no/helsam/ .
Avdelingens nettsider
http://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/sykvit/index.html .
Knutepunktet – sentralt studentinformasjonssenter
Knutepunktet kan besvare generelle spørsmål om studiene dine. De holder til på Blindern.
http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html
Universitetsbiblioteket
Universitetsbibliotekets nettsider finner du her: http://www.ub.uio.no/ .
Medisinsk biblioteks nettsider, finner du her:
http://www.ub.uio.no/om/organisasjon/umed/umed/index.html .

