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Administrasjon HiKSU 3. etasje:
o
o
o




Åpen mandag-fredag 08:00-16:00.
Daglig leder Jøran Gården tlf 71 21 40 63 joran.garden@hiksu.no
Koordinator Trine Mari K. Nilsen tlf 71 19 57 67 trine@hiksu.no

www.himolde.no
Administrasjon HiMolde 3 etasje:
o Åpen mandag-fredag 10.00-14.00.
o Iselin Aakre tlf 71 19 57 97 iselin.t.aakre@himolde.no
o Hvis Iselin ikke er tilstede, ta kontakt med Studentservice i Molde på
tlf 71 21 40 00 eller e-post studentservice@himolde.no
o Studieleder for petroleumslogistikk og marin logistikk og økonomi: Terje Bach
tlf. kontor / mobil 71 21 40 73 / 93 25 58 38 terje.bach@himolde.no
o Studieleder for sykepleie: Else Jørgensen Tlf. 71 21 40 11
else.jorgensen@himolde.no



www.hib.no



Administrasjon HiBergen:
o

Ta kontakt med studiekoordinator Lillian Todnem på tlf. 55 88 76 85 eller
e-post lillian.todnem@hib.no
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Biblioteket i Kristiansund
o

o
o



Åpningstider:
 Mandag
 Tirsdag
 Onsdag
 Torsdag
 Fredag

09:00-18:00
16:00-18:00
09:00-15:30
09:00-18:00
Stengt

Bibliotekar Marit S. Loe tlf 71214079 marit.s.loe@himolde.no
SIMolde Bok leverer pensumbøker til Høgskolen i Moldes studenter, og
besøker HiKSU ved oppstart av nytt semester. Ellers kan bøker bestilles pr. epost til Simoldebok@himolde.no eller telefon 71 21 41 91

IT-tjenester
o

o

o

IT-Senterets hjemmeside http://www.himolde.no/it-senteret gir veiledning om
registrering, og veiledning for tilkobling til trådløst nett, printer og med egen
PC.
Gyldig studentkort og betalt semesteravgift gir tilgang til printer. Ekstra
utskrifter ut over studentkvoten på 250 eks/ semester kan kjøpes via vår
nettbaserte betalingsløsning: https://pay.himolde.no/safecom/webuser.dll/login
IT-senteret tlf: 71 21 41 75 / support@himolde.no
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Lokaler
o

I 1. etasje finner du undervisningsrom, datarom, grupperom, lesesal og
studentrom. Her finner du også to kjøkkenkroker, kaffeautomat og
vanndispensere.

.


Åpningstider:
o

Ytterdører samt resten av i 1 etasje står åpent hverdager mellom 08:00-16:30

o
o

Med gyldig student- / nøkkelkort har du tilgang til lokalene i 1.etg hele døgnet.
Aktivering av kort blir gjort av administrasjonen i HiKSU i 3.etasje
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Student ved Høgskolesenteret i Kristiansund
o
o
o
o
o
o
o

o



Åpningsuke med fadderordning
Gratis parkering på oppmerkede plasser
Studentrom og kjøkkenkrok disponeres og ryddes av studentene
Sjekk ut æStudent sin Facebookside for informasjon om studentavtaler på
overnattingssteder, treningssentre, utesteder etc.
Følg med på disse facebooksidene: Høgskolesenteret i Kristiansund, Hiksu
oppslagstavle og æStudent.
Se også på TimeEdit – Timeplan for undervisningsrom og tidspunkt for
undervisningen din: www.himolde.no Last ned TimeEdit sin App.
For å sjekke om de ulike klasserom, grupperom eller datarom er opptatt/ledig,
kan du laste ned en QR-app som leser QR-koden. Sjekk oppslagstavlene i 1.
etasje.
Kristiansund Kommune driver Myra helsestasjon for ungdom. Dette er tilbud
som også gjelder for studentene i Kristiansund www.kristiansund.no

Du kan engasjere deg
o
o
o
o
o
o
o

Studentrepresentant i styret for høgskolen du studerer ved
Studentstyre ved Høgskolesenteret i Kristiansund
Observatør i styret for Høyskolesenteret i Kristiansund
Sosialkomite ved Høgskolesenteret i Kristiansund- æStudent
Petroforum, studentenes arbeid mot næringslivet
Representere skolen, Høgskolesenteret og studiet ditt på utdanningsmesser
lokalt, regionalt og nasjonalt.
Vil du bli studentvakt? Ta kontakt med biblioteket v/Marit.

Lite miljø – stort utbytte
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