Til studenter fra Nord-Østerdal og Fjellregionen
Tynset Studie- og høgskolesenter tilrettelegger og gjennomfører
høgskoleutdanninger i regionen vår. Det gjør vi i samarbeid med ulike
utdanningsleverandører og Regionrådet i Fjellregionen. Vi markedsfører,
tilrettelegger og gjennomfører etterspurt høyere utdanning. Målet er å legge
forholdene til rette for effektive og ressursbesparende studieløp for våre
studenter.
Som student kan du benytte deg av følgende tilbud ved TSH :
1. Eget nøkkelkort som gir adgang til våre lokaler fra kl 06:00 – kl 22:30 – 7 dg/uke!
2. Gode rom for egenstudier – bibliotek, lesesal og grupperom
3. Større rom for grupper/lokale samlinger
4. Videokonferanseutstyr som kan benyttes etter nærmere avtale
5. Trådløst nettverk i alle rom med tilgang til skriver, kopi og skanner
6. Tilgang til hyggelig kantine – tilbud også på kveldstid
7. Veiledning samt administrativ og teknisk bistand
8. Gratis parkeringsplass
9. Avvikling av eksamen – etter avtale med utdanningsinstitusjon
10. Et miljø av voksne og målbevisste studenter

TSH kan fra høsten 2017 ønske velkommen til lyse og tidsriktige lokaler ved NordØsterdal videregående skole. Adresse: Fedraheimvn 1, 2500 Tynset.

… og hvorfor benytte seg av dette?





Du kan sitte i nøytrale omgivelser og studere i fred og ro
Det er en godt egnet møteplass for studiegrupper/gruppearbeid
Du får en enklere og mer effektiv studiehverdag
Du oppnår større legitimitet som student - hos familie og øvrig nettverk
 Du blir en del av et studiefellesskap – et faglig og sosialt miljø som drar veksler på
hverandre

 Dine muligheter for å gjennomføre studiet øker
 Det blir morsommere å studere – noen ser deg/ bryr seg og kan være behjelpelig

TSH arrangerer hvert semester 25-30 eksamener. Eksamener kan avlegges lokalt.
Eksamensavgiften er på kr 1300,- pr. skriftlig eksamen og kr 650,- pr. muntlig
eksamen. Det er opp til den ansvarlige utdanningsinstitusjonen å avgjøre om
eksamen kan avlegges lokalt.

Ønsker du å benytte deg av tilbudene ved Tynset Studie- og høgskolesenter betales en
egenandel på kr 850,- pr. semester. Ta kontakt via tlf. el. mail med:
may.tove.dalbakk@hedmark.org, mob. 99165244
Post og besøksadresse: Tynset Studie- og høgskolesenter, Fedraheimveien 1, 2500 TYNSET
Følg oss på www.fjellstudent.no – Facebook Fjellstudent

Velkommen som student og bruker!

May Tove Dalbakk
Leder Tynset Studie- og høgskolesenter

Aina Winsvold
Regionkoordinator

