STUDIEÅRET 2015/ 2016

VELKOMMEN SOM STUDENT/ BRUKER AV TSH
TYNSET STUDIE- OG HØGSKOLESENTER
Velkommen til et nytt studieår ved Tynset Studie- og høgskolesenter. Vi vil legge forholdene
til rette for et aktivt år med mye læring, både faglig og personlig. For å lykkes legger vi spesielt
vekt på at du skal trives, få bistand og kunne ha et effektivt og ressursbesparende studieløp.
Studier krever innsats og da er det godt å ha et miljø og et sted hvor en kan treffe andre i
samme situasjon og hvor det tilbys egnede lokaler for egenstudier, gruppearbeid, lokale
samlinger og eksamener. Er du nettstudent og studerer på egenhånd er du også velkommen til
å benytte det lokale høgskolesenteret. Ta kontakt og vi gjør en avtale !

NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Parkering
Gratis parkering finnes ved studentinngangen - på nedsiden av bygget mot Parkveien. Disse er
også utstyrt med motorvarmere.
Inngang
Hovedinngangen til Kompetansesenteret er fra Aumliveien. Dørene åpnes
kl 07:50 og låses automatisk kl 15:30. Som student har du i tillegg egen inngang til skolens
lokaler– på nedsiden av bygget. Disse dørene er låst på dagtid. Tildelt nøkkelkort må benyttes.
Nøkkelkort
Studenter kan få tildelt nøkkelkort til skolens lokaler. Lokalene vil da være tilgjengelig, også
utenom skolens åpningstid, dvs. fra kl 07:00 -22:30 alle dager – også helg.
Kantine
Kantina drives av NØK Energi Eiendom AS og har lunsjservering man-fre kl 11:00-13:00.
Det tilbys varme og kalde drikker, baguetter, salater, varme lunsjretter og diverse kioskvarer.
Kantina er «hjertet i huset» - der møtes husets leietakere, studenter og kursdeltakere til felles lunsj
- og sosiale arrangementer. Reduserte priser for studenter.
Utenom åpningstid er det mulig å få kjøpt drikke m.m. Kortleser/kontanter benyttes.
Bistand
Det ytes yrkes- og studieveiledning samt administrativ og teknisk bistand gjennom hele studieåret.

Bruk av PC, trådløst nettverk og skriverenhet
Studentene benytter egen PC. Høgskolesenterets trådløse nettverk gjøres tilgjengelig og benyttes
for oppkopling mot kopi/ skriver/ skannerenhet samt ved forelesninger. Følg bruksanvisning på
oppslagstavle ved enheten eller be om bistand. Oppkopling vil bli gjennomgått før første samling/
forelesning.
Videokonferanse
Oppkopling og bruk av videokonferanse / webkonferanse gjennomgås ifm. de første samlingene/
forelesningene. Studentene skal etter hvert beherske dette selv.
Litteratur
Bøker og pensumlitteratur kan kjøpes ved bl.a. Tynset Bokhandel, på nettet eller bestilles fra
biblioteket ved den aktuelle høgskole. Bruk gjerne den lokale bokhandelen - de er
konkurransedyktige både på pris og leveringstider. Uansett er det smart å bestille
pensumlitteraturen så snart som mulig.
Grupperom/leserom
Alle rom som ikke er timeplanbelagt (planlagte forelesninger/seminarer/samlinger) kan benyttes
til gruppearbeid/ leserom. Se egen romplan på oppslagstavla og book inn på ledige tidspunkter.
Ved behov for faste, gruppevise studiedager avtales dette med May Tove Dalbakk.
Grupperom som ikke er tatt i bruk innen 30 minutter etter avtalt tid, kan tas i bruk av andre ved
behov. I tillegg kan kantine og andre fellesområder benyttes.
NB: Klasserom og grupperom skal ryddes etter bruk. Stoler og bord settes på plass og
kaffekopper og lignende settes i kantina. Forlat rommet slik du selv ønsker å finne det!
Eksamensavvikling
Det tilrettelegges og avvikles både skriftlige og muntlige eksamener ved TSH. Herunder egnede
lokaler, teknisk utstyr, eksamensvakter, mottak av eksamensoppgaver og forsendelse av
besvarelser – iht. eksamensreglement for høgere utdanning.
Aviser/Post
I resepsjonen har du tilgang til å lese dagens aviser samt sende post.
Helsetilbud
I Kompetansesenteret har du bl.a. tilgang til kiropraktor, naprapat, fysioterapeut,
ernæringskonsulent og psykolog.
Brann/ brannøvelser
Alle studenter plikter å gjøre seg kjent med branninstruks og rømningsveger. Oppslag finnes i
korridorer og klasserom. Brannøvelser gjennomføres jevnlig.
Røyking
All røyking foregår utendørs. Benytt askebegrene som er satt ut! Respekter plassene som er
markert med «Røyking forbudt».
Avtale om tilleggstjenester for brukere av TSH
Ved å inngå denne avtalen har du som student tilgang til bruk av høgskolesenteret alle dager fra
kl 07:00-22:30 inkludert alle forannevnte tjenester.
For dette betales en egenandel på kr 850,-/ semester. Egenandelen faktureres ved oppstart av hvert
semester.

Eksamensavgift
For å avlegge eksamen ved TSH betales en eksamensavgift på kr 1300,- /pr avlagt skriftlig
eksamen og kr 650,- /pr. avlagt muntlig eksamen. Avgiften faktureres etter avlagt eksamen.
Ved sykemelding el. forfall meldt senest dagen før eksamen bortfaller avgiften. Det er opp til den
enkelte høgskole å avgjøre om det skal tilbys eksamensavvikling ved TSH. Velger studenten å
avlegge eksamen i høgskolens egne lokaler (campus) betales ingen avgift.

For mer info:
www.fjellstudent.no
www.facebook.com/Fjellstudent
Tynset Studie- og høgskolesenter
Kompetansesenteret
Aumliveien 4c
2500 Tynset
- eller ta direkte kontakt med :
May Tove Dalbakk: Mob 99165244
E-post: may.tove.dalbakk@hedmark.org

