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Høgskolens studiesteder
Høgskolen i Molde har sin hovedcampus 3 km vest for Molde sentrum. Her holder de
fleste av studentene til. På campus finnes undervisningsrom, lesesaler, grupperom,
bibliotek, bokhandel og kantine. I tillegg har Høgskolen i Molde studietilbud ved
Høgskolesenteret i Kristiansund. Høgskolesenteret i Kristiansund holder til på Løkkemyra,
mellom flyplassen og Kristiansund sentrum.
Molde Campus
Besøksadresse
Britvn. 2, 6410 Molde
3 km vest for Molde sentrum
Postadresse
Høgskolen i Molde
Postboks 2110, 6402 Molde
E-post: post@himolde.no
Avd. Kristiansund
Besøksadresse
Industrivn. 18, 6517 Kristiansund

Studentservice
Studentservice er førstelinjetjenesten for studenter og andre som er i kontakt med
høgskolen.
Ved Studentservice kan du få hjelp direkte, eller bli
henvist videre. Du finner Studentservice sentralt
plassert ved hovedinngangen i A-bygget.
Åpningstider:
08.00 - 15.45 (16. august - 14. mai)
08.00 - 15.00 (15. mai - 15. august)
E-post:
Tlf:
Sted:

studentservice@himolde.no
71 21 40 00
1. etg A-bygg
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Biblioteket
Høgskolens fag- og forskningsbibliotek er åpent for alle.
Biblioteket tilbyr studenter og ansatte tilgang til relevant
faglitteratur og er en viktig del av læringsmiljøet med både
plass til gruppearbeid og stille leseplasser. Her kan du
låne bøker, lese og studere, få veiledning i
informasjonssøk, skrive og publisere – eller bare stikke
innom
Biblioteket finner du i 3. etasje i A-bygget og er "meråpent" for studenter og ansatte
mandag - søndag kl 6 – 23. "Meråpent bibliotek" betyr at studenter og ansatte kan benytte
biblioteket også utenom betjent åpningstid. Dette for å gi tilgang til bibliotekets leseplasser
og samlinger også utenom bibliotekets betjente åpningstider. Biblioteket er betjent mandag
- fredag kl 8 – 18. Vennligst merk at du må ha studentkort eller lånekort for å komme inn
når biblioteket er ubetjent.
Les mer om biblioteket på www.himolde.no/biblioteket

IT-senteret
Som student får du brukerkonto med eget hjemmeområde for lagring av data.
Brukerkontoen gir også tilgang til Office 365 med bl.a. e-post og Onedrive, pc-er i
studentnettverket, trådløst nettverk (eduroam), campus skrivere, Studentweb, Fronter,
Canvas og digital eksamen.
Servicedesken er åpen:
08.00 - 15.45 (16. august - 14. mai)
08.00 - 15.00 (15. mai - 15. august)
E-post:
Tlf:
Sted:

support@himolde.no
71 21 41 75
Lengst øst i underetasjen A-bygg

Les mer om tjenestene vi tilbyr på www.himolde.no/it-senteret
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Avdeling for helse- og sosialfag (HS)
Dekan: Heidi Haavardsen,
Kontorsjef: Palma Sigerseth,

heidi.h.haavardsen@himolde.no
palma.sigerseth@himolde.no

71 21 41 47
71 19 57 70

studieleder.spl@himolde.no

71 21 40 11

Hans Petter Iversen
studieleder.vpl@himolde.no
• Bachelor i vernepleie (heltid og deltid)

71 21 40 18

Aud Orøy
studieleder.masterhs@himolde.no
• Master- og videreutdanningene

71 21 40 16

Studieledere:
Else Jørgensen
• Bachelor i sykepleie

Avdeling for logistikk (LOG)
Dekan: Hans Fredrik Nordhaug, hans.f.nordhaug@himolde.no
Kontorsjef: Berit Svendsvik,
berit.svendsvik@himolde.no

71 21 42 31
71 21 41 64

Studieledere:
Ketil Danielsen
•

Olav Hauge
•

studieleder.scm@himolde.no

71 21 42 44

studieleder.master-log@himolde.no

71 21 42 61

MSc in Logistics/Master i logistikk
Erfaringsbasert master i logistikk
MSc in Petroleum Logistics

Terje Bach
•
•

71 21 42 12

Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Berit Helgheim
•
•
•

studieleder.it@himolde.no

Årsstudium i IT

studieleder.petlog@himolde.no

Bachelor i petroleumslogistikk (Kristiansund)
Bachelor i marin logistikk og økonomi (Kristiansund)
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71 21 40 73

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)
Dekan: Oskar Solenes,
Kontorsjef: Berit Svendsvik,

oskar.solenes@himolde.no
berit.svendsvik@himolde.no

71 21 42 93
71 21 41 64

Studieledere:
Turid Aarseth
•
•
•

71 21 42 96

studieleder.idrett@himolde.no

71 21 42 79

Årsstudium i idrett og Adventure
Bachelor i Sport Management
MSc in Sport Management

Knut-Peder Heen
•
•
•
•

studieleder.master-sol@himolde.no

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Geir Oterhals
•
•
•

71 21 42 13

Årsstudium i juss
Årsstudium i statsvitenskap
Bachelor i juss og administrasjon

Dag Magne Berge
•

studieleder.jussadm@himolde.no

studieleder.okadm@himolde.no

Årsstudium i bedriftsøkonomi
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelor i økonomi og administrasjon
Master i økonomi og administrasjon
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71 19 58 14

Studierelaterte tjenester på nett
For å få tilgang til høgskolens studierelaterte tjenester (Studentweb og Fronter) må du først
aktivere deg som student. Gå til selvbetjeningsportal: https://selfservice.himolde.no
Studentweb
System for:
• Oppmelding til emner (undervisning og eksamen) og godkjenning av utdanningsplan
for studenter ved avdelingene LOG og ØS
• Tid og sted for eksamen, samt hvilket rom du skal sitte på
• Karakterer
• Studentinfo. Sørg for at din adresse og telefonnummer til enhver tid er riktig oppført.
• KID-nr og kontonummer for betaling av semesteravgift. NB: Bruk kun det KID-nr du har
fått tildelt i StudentWeb for inneværende semester!
Pålogging Studentweb: https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSHIM
Support: studentweb@himolde.no
Fronter
Høgskolens læringssystem med det meste av undervisningsmateriale, nyheter, innlevering
av oppgaver o.l.
Pålogging Fronter: https://fronter.com/himolde/login/feide
Tilgang til emner i Fronter, aktuelt for studenter ved avdelingene LOG og ØS, krever at
man er undervisningsmeldt i StudentWeb. Normalt får studenter tilgang i Fronter første
virkedag etter undervisningsmelding i StudentWeb.
Support: fronter@himolde.no
Canvas
Høgskolen skal innføre nytt læringssystem Canvas, som skal erstatte Fronter. Høsten 2017 vil vi
ha noen pilotbrukere både på studier og emner. Dette innebærer at noen studenter vil måtte bruke
både Fronter og Canvas. Du finner mer informasjon om Canvas og hvordan du logger inn på
høgskolens nettsider. www.himolde.no/forstudentene/Sider/Nytt-LMS---Canvas.aspx
Studiehåndboka
Informasjon om enkeltemner og studieplaner på de ulike studieprogram for inneværende
studieår. I tillegg ligger lenke til studiehåndbøker for tidligere studieår.
Studiehåndboka finner du her: https://studiehandbok.himolde.no/nb
Aktivitetsplaner
Informasjon om studiestart, teoriuker og praksisperioder ved avdeling HS, og informasjon
om oppmeldings, - forelesnings- og eksamensperiode på studieprogrammene ved
avdelingene LOG og ØS: www.himolde.no/studier/studiekalender
Timeplan og eksamensplan
Timeplaner og eksamensplaner finner du på https://no.timeedit.net/web/himolde/db1/open/
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Frister og nøkkeldatoer
Åpning av studieåret
Studiestart høst, Avdeling HS
Studiestart høst, Avdeling LOG og ØS
Studiestart vår, Avdeling HS
Studiestart vår, Avdeling LOG og ØS

16.08.17
14.08.17
21.08.17
03.01.18
08.01.18

Frister for betaling av semesteravgift:
Høst 2017
Vår 2018

01.09.17
01.02.18

Oppmelding til undervisning og eksamen Avdeling for helse- og sosialfag (HS)
• Oppmelding til undervisning og ordinære eksamener skjer automatisk.
• Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres ved oppmelding i enkeltemner i
StudentWeb. Fristen er 1 måned før eksamen arrangeres. Se også
http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL117.
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS) og Avdeling for Logistikk (LOG):
Oppmelding til undervisning og ordinære eksamener skjer ved godkjenning av
utdanningsplaner i StudentWeb. Dette må studentene gjøre hvert semester.
• Oppmelding til ordinære eksamener, høst 2017
01.09.17
• Oppmelding til ordinære eksamener, vår 2018
01.02.18
Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres ved oppmelding i enkeltemner i StudentWeb
• Oppmelding til ny/utsatte eksamener høst 2017
15.09.17
• Oppmelding til ny/utsatte eksamener, vår 2018
15.02.18
Se også http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL117.
Digital eksamen
Høgskolen arbeider for at alle skriftlige skoleeksamener skal gjennomføres digitalt. Les mer her:
www.himolde.no/digx
Avmelding/trekk fra eksamen
Trekkfristen er 2 uker før eksamen. Dette gjelder både ordinære og nye/utsatte
eksamener.
Tilrettelegging ved eksamen
Studenter som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for spesiell
tilrettelegging under eksamen, kan få dette etter søknad. Behovet må dokumenteres med
legeattest eller attester fra andre sakkyndige. Eget skjema finnes i Kvalitetssystemet:
http://kvalitet.himolde.no/dokumenter/KS_UNL151.pdf eller kan fås i Studentservice.
Les mer om eksamen på www.himolde.no/studier/Sider/Eksamen/Eksamen.aspx

8

Annen informasjon
Studentoppgaver og eksamen i Fronter
Studentoppgaver (bachelor-, master- og fordypningsoppgaver) leveres i Fronter. Det er
egne oppgaverom for den enkelte oppgave.
I oppgave- og eksamensrom er det lenke til dokumentmal, lenker til veiledninger og
informasjon om innlevering.
Trådløst nett - eduroam
Høgskolens studenter og ansatte har tilgang til det trådløse nettet Eduroam. Brukernavn
og passord er det samme som ellers ved høgskolen, men merk at brukernavn må skrives
på formen brukernavn@stud.himolde.no. Eksempel: En student med brukernavnet 001015
må skrive 001015@stud.himolde.no
Krav om bærbar datamaskin
Høgskolen krever at studenter har egen bærbar datamaskin som kan brukes i
undervisningen og ved gjennomføring av digital eksamen. Datamaskinen skal ha et nyere
operativsystem, slik at den kan håndtere moderne programvare og digitale læringsmidler.
Utskrift
Den enkelte student tildeles en kvote for utskrift hvert semester. Når kvoten er brukt opp må det
betales for utskrift etter gjeldende priser.
Se mer informasjon her: www.himolde.no/it-senteret/Sider/Utskrift.aspx
E-post
Du får en e-postadresse, <fornavn.etternavn@stud.himolde.no>. Høgskolen sender informasjon til
den enkelte student på e-post, så pass derfor på at du leser e-post til din himolde-adresse jevnlig.
Studentkort
Studentkortet har integrert nøkkelkortfunksjon, og brukes for adgang utenom høgskolens
åpningstider, med en personlig pinkode. Kortet brukes også ved utskrift og kopiering på
skolen. Studentkortet er kun gyldig ved betalt semesteravgift for gjeldende semester.
Oblat fås ved Studentservice når betaling av semesteravgift er registrert.
Du kan også laste ned digitalt studentbevis, se: www.fellesstudentsystem.no/studentbevis/
Studentposthyller
Inngående post til studenter blir lagt i studentposthyllene vis-à-vis Studentservice. Disse må
sjekkes jevnlig!
Kvalitetssystemet ved HiMolde
Høgskolens kvalitetssystem inneholder informasjon om lover, forskrifter og retningslinjer
som angår deg som student. http://kvalitet.himolde.no
Via dialogknappen kan studenter komme med forslag/ideer om hvordan
høgskolen kan bli bedre, samt ros og ris om det meste
Dialogknappen finner du på www.himolde.no/dialogknappen
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Studentvelferd
• SiMolde (Studentsamskipnaden i Molde) har ansvaret for blant annet studentboliger,
barnehager, kantinedrift og bokhandel. SiMoldes ekspedisjon finner du i samme lokale som
bokhandel. Link til SiMolde: www.simolde.no. Link til bokhandelen:
www.simolde.no/bokhandel . Telefon SiMolde 71214181.
•

Studenttinget
Studenttinget i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske,
økonomiske og velferdsmessige interesser.

•

iStudent
iStudent er en frivillig organisasjon som er drevet av studenter for studenter, og skal
sørge for at studentene har et sosialt tilbud. Se Facebook: iStudent.molde

Universell utforming/læringsmiljø
Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For studenter med funksjonsnedsettelser
kan det ofte være behov for individuell tilrettelegging. Dersom du trenger tilrettelegging, ta
kontakt med Lena Håre på tlf 71 21 41 22 eller e-post lena.hare@himolde.no.
Mer informasjon på: www.universell.no og
www.himolde.no/OmHiMolde/LMU/Sider/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget.aspx
Studentrådgiver
Studentrådgiver er tilgjengelig for samtaler om dagligdagse og alminnelige spørsmål og tanker
som opptar deg som student og menneske. Studentrådgiver har taushetsplikt og tilbudet er gratis.
Ved behov ta kontakt med Eva-Merete Otterlei Børstad,
e-post: studentradgiver@himolde.no.
Se mer informasjon på www.simolde.no/radgiving
Tlf 71 21 41 95/ 41 21 57 48
Helsestasjon for studenter
Gratis tilbud til alle studenter ved Høgskolen i Molde.
Ved Helsestasjon for ungdom og studenter jobber helsesøster, jordmor, lege og psykolog.
Psykolog er tilgjengelig kun for ungdom mellom 13 - 20 år.
Hvor:
Når:
Tlf:

Gotfred Lies Plass 4 (inngang fra øst)
Mandag og torsdag kl. 14.00 – 16.00
90 28 20 80 /71 11 12 56 (Sentralbord 71 11 23 00)

Se også www.molde.kommune.no/helsestasjon-for-ungdom.5121966-267940.html
Rask Psykisk Helsehjelp: www.molde.kommune.no/velkommen-til-rask-psykisk-helsehjelpmolde.5307190-306838.html
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14. august: Studietart Avd. HS
16. aug.: Offisiell åpning av studieåret
21. aug.: Studiestart Avd. ØS og LOG

3. januar: Studiestart HS
8. januar: Studiestart LOG og ØS

Nøkkeldatoer

26. mars til 2. april
Påskeferie

1. september
Frist for emnepåmelding
ØS og LOG

Høstsemester 2017

1. september
Frist for betaling av
semesteravgift

1.februar
Frist for emnepåmelding ØS og LOG

Vårsemester 2018

1. februar
Frist for betaling
av semesteravgift

22. desember
Juleferie

8. juni
Semesteret slutt
Gradsseremoni

Høgskolen i Molde

Avd. Kristiansund

www.himolde.no

www.himolde.no

E-post: post@himolde.no
Telefon: 71 21 40 00
Telefaks: 71 21 41 00

E-post: post@himolde.no
Telefon: 71 21 40 80
Telefaks: 71 21 40 70

Postboks 2110
6402 Molde

Nøkkeltelefoner:

Sentralbord og studentservice					
Biblioteket								
Vakttelefon IT-senteret 						
Studentsamskipnaden						

Industriveien 18
6505 Kristiansund N

71 21 40 00
71 21 41 61
71 21 41 75
71 21 41 81

