
 

Generell informasjon:  

1. Utfylling av utdanningsplan, semesterregistrering og betaling av semesteravgift: 

Som student ved UiO må du hvert semester registrere deg i StudentWeb 

(http://www.uio.no/studier/admin/studentweb/ ) og betale semesteravgift til 

Studentsamskipnaden i Oslo.  

Registrering innebærer at du fyller ut utdanningsplanen din, melder deg til undervisning og 

eksamen, semesterregistrerer deg og betaler semesteravgiften i StudentWeb.  Frist for 

registrering er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.  

Dersom du ikke registrerer deg innen fristen vil du ikke være registrert som student ved UiO, 

du vil ikke få informasjon og veiledning og vil ikke kunne avlegge eksamen.  

Logg inn på StudentWeb med fødselsnummer og PIN-kode (se pkt. 2).  Du kan også logge 

inn med brukernavn og passord (se pkt 3). Trykk Registrer deg, og velg Start registrering. 

Deretter klikker du på Blyant-ikonet for å starte melding til eksamen og undervisning.  

Slik skal startsiden se ut når du er ferdig (datoer og fag er eksempler): 

Sist pålogget: 14-jan-2016, 17:52 

Registrert: Vår 2016 

 

Studieprogram Kull Status Studierettsperiode  

Praktisk-pedagogisk 

utdanning, deltid 

2016 Vår; 

NORSK, 

ENGELSK 

Aktiv 02-jan-2016 Registrert 14-jan-2016 

 

Våren 2016 skal du melde deg til undervisning og eksamen i PPU3510D, høsten 2016 skal du 

melde deg til undervisning i PPU3520D, og våren 2017 skal du melde deg til undervisning og 

eksamen i PPU3520D. 

Du kan du sjekke opplysningene du har registrert, ved å gå inn på ”Se opplysninger om deg”. 

 

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 

 Semesteravgiften er ikke betalt Vår 2016. Velg ‘Betaling’ i menyen for 

betalingsinformasjon 

http://www.uio.no/studier/admin/studentweb/


PIN-kode til StudentWeb 

Første gang du logger inn i StudentWeb fyller du inn fødselsnummeret ditt og velger ”Send 

PIN-kode med e-post”. PIN-koden blir da sendt til den e-postadressen du har oppgitt i 

SøknadsWeb.    

2. Brukernavn og passord til UiOs IT-system 

Som student ved UiO får du tildelt et brukernavn i en tekstmelding. Du kan deretter registrere 

ditt eget passord til bruk i StudentWeb, og senere også andre IT-tjenester ved UiO, via denne 

siden: https://brukerinfo.uio.no/forgotten/password/mobile.php .  

Dersom du ikke har mottatt SMS med brukernavn, eller om du har mistet det, kan du få 

tilgang til det på denne nettsiden: https://brukerinfo.uio.no/forgotten/username/  Eventuelt kan 

du ta kontakt med UV-studieinfo (se kontaktinfo nederst på siden). 

3. Betaling av semesteravgift 

Giro/informasjon for betaling av semesteravgift finner du i StudentWeb. Velg ”Betaling” i 

venstremenyen. Det kan ta noen dager før betalingen din registreres i systemet. 

4. Viktig informasjon som sendes til din student e-postadresse: 

Som student ved UiO får du tilgang til universitetets IT-tjenester og e-postsystem. Det er 

viktig at du sjekker og leser denne e-posten jevnlig, da viktig informasjon fra UiO sentralt 

kun sendes til UiO-adressen. Du logger på med UiO-brukernavn og passord via 

http://webmail.uio.no.  

Du kan enkelt videresende e-post til privat e-postadresse. Dette gjør du i webmail-klienten din 

ved å velge Videresending av e-post under UiO-innstillinger. Du kan lese mer om dette her: 

https://brukerinfo.uio.no/logon.php  

5. Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål om registreringen eller andre generelle spørsmål kan du kontakte 

UV-Studieinfo på telefon: 22 84 44 45 eller på e-post: uv-studieinfo@uv.uio.no eller besøk 3. 

et. i Helga Engs hus. Administrasjonen til PPU deltid, som er en del av Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning (ILS), finner du i 4. etasje i Nils Henrik Abels hus.  

6. Diverse 

Gjør deg kjent med nettsidene til studiet. Det er viktig at du kjenner emnebeskrivelsen for 

PPU3510D (Skriv gjerne emnekoden i UiOs søkefelt), og semestersiden for våren 2016 (som 

er lenket fra emnebeskrivelsen). Her må du lese all informasjon nøye! Programbeskrivelse for 

PPU deltid finner du her: http://www.uio.no/studier/program/ppu-deltid 

Husk at det forventes at studenter på PPU bruker læringsplattformene It’s Learning og Canvas 

aktivt og sjekker beskjeder minst et par ganger i uken. 

Velkommen som student på PPU deltid!  
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