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Velkommen som student på masterprogram i avansert klinisk 

allmennsykepleie  

 
 

Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart:  

➢ Studieplan, og emneoversikt for: Master i avansert klinisk allmennsykepleie 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike semester. Under følger litt 
praktisk informasjon om studiet og særlig første semester. 

 Timeplan  

Timeplan - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)   

Rom- og timeplaner for høstsemesteret blir publiserte 24. juni 2022.  
• Klikk på «Finn timeplanen din i TimeEdit».   
• Klikk på «Åpen inngang HVL – krever ikke innlogging».   
• Klikk på «timeplan høst 22- Alle campus» for din campus.   

Studiestart 

Dato: Tirsdag 06.09. kl 10.15. 

Oppmøtested:  

• Campus Stord for studenter som skal begynne 

i Stord/Haugesund 

• Campus Førde for studenter som skal begynne 

i Førde 

• Rom for oppmøte finner du i timeplanen fra 

24.juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/avansert-klinisk-allmennsykepleie/
https://www.hvl.no/student/timeplan/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
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• Søk på kull/klasse, bruk kode for ditt studieprogram:  
MASKA, marker «MASKA_2022_Høst_A_Førde» om du skal gå i Førde, 
eller «MASKA_2022_Høst_B, Stord/Haugesund» om du skal gå i 
Stord/Haugesund. 
• Klikk på din studieprogramkode under søkeresultat 
• Klikk på «Vis timeplan»  

 

Semesterregistrering 
Nye studenter får tilsendt en e- post eller sms med pinkode og informasjon om 
semesterregistrering på Studentweb. Klikk på den grønne knappen for å starte 
semesterregistreringen og gå gjennom alle trinnene. Du vil også motta en kvittering 
som viser hvilke emner du er meldt til dette semesteret.   
Aktiv undervisningsmelding gir deg tilgang til læringsplattformen Canvas.   

Canvas 

Høgskolen benytter e- læringssystemet Canvas aktivt til kommunikasjon og 
informasjon. Canvas blir brukt til administrativ og faglig informasjon om studiet, 
innlevering av arbeidskrav, plan for samlingene, PowerPoint presentasjoner, 
pensumliste, aktuelle meldinger m.m. Dersom Canvas er ukjent for deg, kan du få 
nyttige tips på Canvas hjelpesider.   

 

 

Hva må på plass før studiestart etter at du har akseptert studieplass?  

 

 
 
 

Nyttige lenker  

Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  
Har du spørsmål, prøv vår virtuelle assistent Mime  

Læringsmiljø og læringsstøtte   
Biblioteket   
Studentlivet    

     
 

1. Semesterregistrering 

2. Aktiver brukerkonto 

3. Logg deg på Canvas 

4. Møt opp til studiestart og registrer deg 

5. Studentbevis-app og studentkort 

 

 

 

 

https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hvl
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/chat/
https://www.hvl.no/student/laringsmiljo-og-laringsstotte/
https://www.hvl.no/bibliotek/om/
https://www.hvl.no/studentliv/
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/chat/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
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Trenger du hjelp?   

 

Velkommen til Høgskulen på Vestlandet!  

 

 

 

   

Med vennlig hilsen  

Programansvarlig  

Navn: Høgskulelektor Marit Langesæter 

Tlf: 52 70 27 54 

E-post: Marit.Langesaeter@hvl.no 

 

 

 

 

Følg oss på sosiale medier 

 

www.hvl.no 

Servicetorget:  (+47) 55 58 58 00  e- postadresser 

Opptakskontoret:  (+47) 55 58 58 50 opptak@hvl.no 

Praktiske spørsmål:    FHS-studierettleiar@hvl.no   

IT-hjelp: (+47) 55 58 58 88 it-hjelp@hvl.no  eller se IT-hjelpen sine sider 

http://www.hvl.no/
https://www.hvl.no/om/servicetorget/
mailto:opptak@hvl.no
mailto:FHS-studierettleiar@hvl.no
mailto:it-hjelp@hvl.no
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/
https://www.facebook.com/hvl.no
https://www.instagram.com/hvl.no/
https://twitter.com/hvl_no
https://www.linkedin.com/school/hogskulen-pa-vestlandet/mycompany/verification/
https://www.youtube.com/H%C3%B8gskulenp%C3%A5VestlandetHVL

