Studentweb
Her kan du bekrefte, endre og oppdatere dine
opplysninger angående ditt studium, samt
melde deg opp til eksamen. Faktura for
semesteravgiften henter du også herfra. Har
du ikke aktivert studentkonto (Feidekonto),
finnes det flere alternative metoder for
innlogging, blant annet fødselsnummer og
pinkode:: studentweb.nord.no

Bytte av passord
I løpet av studietiden vil det bli behov for å endre
passord på din Studentkonto(Feidekonto). Dette
gjør du i selvbetjeningsportalen. Bruk Logg inn i
boksen «Har du aktivert konto?» hvis du har et
passord som fungerer som du vil endre. Glemt
brukernavn eller passord? Benyttes om passordet
er utgått eller du har glemt det: konto.nord.no

IT Helpdesk – Bodø:

Sjekkliste over hva du må gjøre hvert
semester finner du på: nord.no/studiestart

Studentbrosjyre

Aktivering av studentkonto (Feidekonto)
Før du kan benytte våre nettverksressurser
må din studentkonto (feidekonto) aktiveres.
Dette gjøres via vår selvbetjeningsportal:
konto.nord.no
Feidekonto
Feide står for felles elektronisk identitet. Din
feidekonto består av ditt studentnummer og
det passordet som er satt i
selvbetjeningsportalen. Studentnummer er
oppgitt i velkomstbrevet.
E-post konto: Som student hos oss får du
tildelt en e-post konto. På denne mottar du
viktig informasjon fra faglærere og Nord
Universitet.
fornavn.x.etternavn@student.nord.no
x = første bokstav i et eventuelt mellomnavn.
Mer info om studentepost finner du her:
nord.no/epost

Informasjon til semesterstart

fra ITHelpdesk
Skranken befinner seg i 2. etasje.

IT Helpdesk – Levanger:

Tlf: 75 51 74 00
E-post: ithelpdesk@nord.no
www.nord.no/it

Informasjon om Covid-19
Skranken befinner seg i 1. etasje i Nordlåna

På andre studiesteder tar du kontakt med
servicetorgene hvis du ønsker å få direkte kontakt
med IT Helpdesk.

https://www.nord.no/no/aktuelt/informasjonom-koronavirus

Studentbevis
Du kan bestille studentkort når de har
semesterregistrert seg som student og betalt
semesteravgift. Bestilling av kort gjør du i
selvbetjeningsportalen. Kortet fungerer som
adgangskort og utskriftskort i tillegg til å være
et studentbevis. Du kan også laste ned en
studentbevisapp for å få studentbeviset på
mobil. Mer
info om
studentbevis:
nord.no/studentkort
Canvas
Alle studenter som har semesterregistrert seg,
betalt semesteravgift og aktivert sin
studentkonto (Feidekonto) har tilgang til
Canvas. Her finner du informasjon, fagstoff og
annen praktisk informasjon om ditt studie.
Nettundervisning og
guide til digitale
nettundervisnings-resurser ligger tilgjengelig
for alle studenter. Logg inn på Canvas:
canvas.nord.no
Trådløst nett - Eduroam
Du benytter deg av Eduroam Wifi på alle
studiesteder. Koble til og logg på med
studentnummer@student.nord.no og
gjeldende passord for din studentkonto
(feidekonto). Mer informasjon om Eduroam:
nord.no/eduroam

Utskrift og påfyll av utskriftskonto
Alle studiesteder tilbyr muligheter for utskrift,
skanning og kopiering. Studenter kan logge
seg på printeren ved å dra/holde sitt
studentkort over kortleseren. Første gang må
du logge på med gjeldende passord for
student(feide) kontoen.
I tillegg til utskrift fra maskiner på bibliotek/
datasal tilbyr vi også utskrift fra mobile
enheter. Alle dokumenter som sendes til
utskrift kan hentes ut på hvilken som helst
skriver. Mer info om utskrift og påfyll på
utskriftskonto: nord.no/utskrift
E-ressurser ved biblioteket
Ved biblioteket kan studentene benytte seg av
databaser og oppslagsverk. Mer info om Eressursene: nord.no/bibliotek
Programvare
Vi tilbyr et utvalg av programvare, blant annet
Office 365 som studenter kan laste ned på
egne enheter.
For mer informasjon, lenker til hvor du kan
laste ned programvaren og veiledninger:
nord.no/programvare

Digital eksamen
Ved digital eksamen der både gjennomføring
og innlevering skjer via et digitalt verktøy
(Inspera) er det et krav til at du disponerer
egen maskin som du har administrator
rettigheter på. Mer info om digital eksamen,
med og uten Safe Exam Browser (SEB):
nord.no/digitaleksamen
Oppgaveskriving og maler
Vi tilbyr maler med Nord-logo, med eller uten
innholdsfortegnelse. Malene kan du laste ned
fra: nord.no/Student/eksamen/forsidemaler

Studentboliger Opplever du problemer eller
ønsker mere informasjon med ting i
forbindelse med studentbolig, må du
kontakte Studentinord:
www.studentinord.no
post@studentinord.no

MazeMap App for innendørs navigering. Finn
enkelt frem til undervisningslokaler, kontorer,
auditorium på Nord universitet. Les mer om
MazeMap App for Nord universitet her:
nord.no/kart

