Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010

StudentWeb - Innlogging
Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no

Det er to måter å logge inn på:
-Brukernavn og passord
-Fødselsnr. og PIN-kode
Du skal velge en av disse.

Vi anbefaler at du benytter brukernavn og passord hvis du har fått tildelt dette.
Les mer om oppretting av brukerkonto ved NTNU: http://www.ntnu.no/itinfo/bruker/ny+bruker/brukeroppretting.html

Studentweb – Innlogging med brukernavn og passord
Når du velger å logge inn med brukernavn og passord, så vil en ny innloggingsside bli aktivert.

Grunnen til at ny innloggingsside åpner, er at dette er en felles tjeneste for høyere utdanning.
Du skal benytte brukernavn og passord tildelt ved institusjonen. Normalt vil dette være NTNU.

Studentweb – Symbolbruk

Studentweb - åpningsbildet

Menyen er bygd opp med
maksimerings- og
minimeringsknapper for
tilgang til ulike tjenester
Meny vil variere ut fra
hvilken type student du er
og vil også endres etter at
utdanningsplan er
registrert i begynnelsen av
semesteret

Studentweb er under stadig utvikling. Nye tjenester vil bli lagt til etter hvert.

Studentweb - åpningsbildet
Hjelpeknapp
Trykk på hjelpeknapp åpner
hjelpetekst i eget vindu

Hovedmeny er stort
sett selvforklarende
når en åpner opp undermenyer

• ’Registreringer’ gir tilgang til utdanningsplan, eksamensmeldinger, undervisningsmeldinger og lignende
• Under ’Bestillinger’ ligger foreløpig kun bestilling av karakterutskrift
• ’Oversikt’ lar deg se på for eksempel eksamensresultater og oppnådde kvalifikasjoner. Du klarer ikke å registrere noe her
• ’Betaling’ brukes for ulike betalingstjenester, som for eksempel betaling av semesteravgift
Modulene blir nærmere beskrevet

Registreringer

Under menyvalg Registreringer kan du se og oppdatere ulike opplysninger
vedr. ditt studium ved NTNU. Denne menyen vil se litt forskjellig ut
for ulike studentgrupper. Hvis du har utdanningsplan, så vil
valget for Oppmeldinger dessuten være skjult inntil du i
begynnelsen av hvert semester har bekreftet denne.

• Utdanningsplan del 1 inneholder generell informasjon om ditt studium. Du kan bli bedt om å bekrefte det du har lest.
• Utdanningsplan del 2 inneholder detaljert oversikt over ditt studium fram til målet for dette er oppnådd. Utdanningsplan
skal bekreftes i begynnelsen av hvert semester.
• Oppmeldinger (til undervisning og vurdering) vedlikeholdes gjerne i forbindelse med Utdanningsplan del 2, men kan også
brukes separat. Du får ikke tilgang til denne før du i begynnelsen av semesteret har bekreftet utdanningsplan.
• I modulen Adresse kan du se og vedlikeholde diverse adresseopplysninger
• Samtykke gir tilgang til å se og endre på samtykker du har gitt.
• Spørreskjema. Her finner du spørreskjemaer som NTNU ønsker at du skal besvare/har besvart.
• Målform/Språk. Valg av bokmål / nynorsk / engelsk
• Stemmested ved valg lar deg legge inn informasjon om hvilket sted du er knyttet til, eventuelt du velger for å avgi stemmer
ved valg til ulike styrende organ ved NTNU.

Registreringer – Utdanningsplan – del 1

Utdanningsplan del 1 inneholder generell informasjon om det studieprogrammet du er knyttet til.
Du kan bli bedt om å bekrefte at du har lest informasjonen.
Du vil ikke kunne gå videre med Utdanningsplan del 2 før du har bekreftet.
Merk at du kan være knyttet til flere ulike program. Hver av programmene har sin egen utdanningsplan.

Registreringer - Utdanningsplan – del 2
Utdanningsplan del 2 gir deg detaljert oversikt over oppbygging og innhold i ditt studieprogram. Dette varierer
mye mellom de ulike program ved NTNU. De aller fleste skal i løpet av studiet foreta ulike retningsvalg og valg
av emner. Disse valgene skal registreres i utdanningsplanen. Det er stort sett ikke mulig å bygge opp en fullstendig
plan helt fra begynnelsen av studiet. Den skal vedlikeholdes hvert semester.
i

Blyanten gir deg
tilgang til vurderingssog undervisningsmelding
i hvert enkelt emne.

Denne knappen bruker du når du skal legge inn flere emner eller velge retning i studiet.

Du skal lagre når du er ferdig.

Registreringer - Utdanningsplan del 2- Legge inn emner og studievei

Når du skal legge til elementer i din plan, så
vil det åpnes et søketre med maksimeringsog minimeringsknapper. Det er to typer
informasjon du kan se på og legge inn:
• Emner
• Studievei: Denne kan ha mange benevninger
i de ulike planene; studieretning, fagretning,
fordypning og lignende

Det ligger ofte begrensinger i de ulike planene i forhold til hvilke emner du kan velge og når de ulike veivalgene
kan foretas. Se generell studieinformasjon om dette.

Registreringer - Utdanningsplan del 2 – Valg av studievei

Her kan du velge retning i studiet.
Ofte er det opptak til ulike retninger. Da
vil du bli bedt om å prioritere hvilke
retninger du ønsker
Det er som regel frister for når
retningsvalgene kan begynne og når de
må være gjennomført

Etter at du har registrert retningsvalg, så vil du få tilgang til de emnene som er knyttet til retningen.
Når det er lukkede opptak, så må du vente til du er tatt opp på en av de prioriterte retningene.
Vi gjør også oppmerksom på at noen av retningsvalgene står åpne for deg, men det vil likevel forekomme at du kan
få beskjed fra fakultet at du må velge annen retning å grunn av plassmangel.

Registreringer - Utdanningsplan del 2 – Legge til emne i plan

Emnekombinasjoner inneholder ofte
både obligatoriske og valgbare emner.
Der de obligatoriske emnene er fastsatt
å gå til bestemte tidspunkt i studiet, så vil
disse automatisk bli satt inn.
Valgbare emner må naturlig nok velges.
Ofte vil du bli bedt om å angi når du vil ha
emnet i planen. Mange planer godtar bare
bestemte semester.

Trykk på ’Legg til valgt emne’ for å sette inn i planen.
Trykk på ’Lukk emnevalg’ når du er ferdig.

Registreringer - Utdanningsplan del 2 – Endre på emner i planen

Når det er lov å fjerne emner fra plan,
så vises dette med et kryss.
Resten av emnene i denne planen er
obligatoriske og kan ikke fjernes.

Trykk på ’Lagre endringer’ når du er ferdig. Du vil automatisk bli undervisnings- og vurderingsmeldt i emnene. Ofte må du i
disse sammenhenger bli nødt til å angi nærmere detaljer vedrørende undervisning eller eksamen/vurdering.

Registreringer – Oppmeldinger
Normalt vil du kunne oppdatere vurderings- og undervisningsmeldinger direkte i utdanningsplan, men det er også mulig å
gjøre dette separat etter et plan er godkjent, for eksempel når du skal ta emner som ikke tilhører ditt ordinære studium.

Emner du allerede er vurderings- og/eller undervisningsmeldt til.

2: Kryss av det
emnet du velger

Her kan du endre og slette vurderingsog undervisningsmelding.

1: Her kan du søke opp emner du vil melde deg til.
Velg søkekriterium. Når flere emner tilfredsstiller
kriteriet, så vil du få fram ei liste.

3: Trykk på ’Legg til valgt emne’.

Registreringer - Adresse
Under valget Adresse kan du se på adresser, e-postadresser og telefonnummer som er registrert på deg.
Noe av dette kan du endre selv.
Du kan selv endre alle opplysninger under Semesteradresse, iogså telefonnummer.

Du kan legge inn og endre på privat e-postadresse.
E-postadresse tildelt ved NTNU kan du ikke endre.

Husk å lagre når du har endret opplysninger.

Du kan se på hjemstedsadresse. Dette skal
være folkeregistrert adresse. Hvis denne
skal endres må du dokumentere denne og
kontakte Studentservice.

Registreringer – Samtykke - Personsøketjeneste

Her kan du velge om du vil være tilgjengelig i NTNUs personsøketjeneste.

Registreringer – Valg av målform/språk og stemmested

Opplysninger du legger inn her gjelder hvor du vil bruke din stemme ved valg til styrende organ ved NTNU.
Steder du kan velge blant er avledet av de studier du følger.

Bestillinger - karakterutskrift
Under Bestillinger ligger foreløpig ett valg: Karakterutskrift
Her kan du bestille karakterutskrift som blir sendt til deg i posten.

Velg hvilken adresse karakterutskrift
skal sendes til.

Velg hvordan emner skal grupperes.
Hvis du har flere utdanningsplaner, må du velge
hvilken utdanningsplan utskrift skal sorteres
etter.
Velg språk / målform
Trykk ’Bestill karakterutskrift’ for å
registrere din bestilling.

Programmet sjekker om du har oppmeldinger der det ennå ikke er registrert sensur.
Du kan velge å vente med å få tilsendt utskrift til sensur er registrert.

Oversikt

Under Oversikt vil du kunne se på en rekke
opplysninger.
Du kan ikke legge inn endringer her.
Opplysninger om undervisning og vurdering
endrer seg fra semester til semester.
Opplysninger om vurderingsresultat, rapportering
til lånekassen og oppnådde kvalifikasjoner
bygges opp over tid og vil bli stående.

• Undervisingsinfo: Hvilke emner du er tatt opp til undervisning i, eventuelt ventelistestatus
• Vurderingsmelding: Viser hvilke emner du er meldt til eksamen/vurdering til. Det er viktig å sjekke dette før
oppmeldingsfrist. Her finner du også informasjon om romplassering på eksamen.
• Resultater Her finner du alle dine vurderingsresultat.
• Rapportering til lånekassen: Viser hvilke opplysninger vi har sendt til lånekassen.
• Oppnådde kvalifikasjoner: Her finner du hvilke grader og andre kvalifikasjoner du har oppnådd ved NTNU.

Betaling

Her finner man betalingsopplysninger om semesteravgiften. Man vil enten se fakturaen eller knappen "Generer faktura".
Dersom man har betalt, vil det ikke stå KID-kode og beløp på fakturaen.

Saksbehandler

Her fyller man inn studentens fødselsnummer og trykker logg inn. Du blir nå
logget inn i studentweb som den aktuelle studenten og vil kunne se det
samme som studenten. Man kan også logge inn som saksbehandler i
Studentweb via Student samlebilde i FS. Man slipper da å ”huske”
studentens fødselsnummer.

Som saksbehandler i FS får man opp menypunktet Saksbehandler i Studentweb.

Bytte PIN-kode

