Velkommen som ny student på HVL!

Student på 1–2–3
1. Semesterregistrer deg og betal semesteravgifta
På studentweb.hvl.no loggar du deg inn med fødselsnummeret ditt og PINkoden du har fått på SMS. Trykk på «start registreringar» og meld deg opp til
undervisning og vurdering (eksamen). Pass òg på at kontaktinformasjonen din
stemmer. For å betale semesteravgifta, må du klikke på «Meir» og «Betaling»,
og lage faktura.
2. Aktiver brukarkontoen din
På konto.hvl.no aktiverer du brukarkontoen din ved å logge deg på med
studentnummeret ditt som brukarnamn og PIN-koden du har fått på SMS.
Lag deg nytt passord.
3. Last ned studentbeviset ditt
Last ned appen Studentbevis, og vel Høgskulen på
Vestlandet. Appen kan m.a. gi deg rabattar. I tillegg
treng du eit studentkort, til dømes som nøkkelkort
og for å ta utskrift.

Sjekk òg ut
www.hvl.no/
student

PS: Får du ikkje tilgang? Vent eit par timar og prøv igjen!

Gløymt PIN?
På studentweb.hvl.no
kan du få PIN-kode
tilsendt på e-post

First time enrolment at HVL
1. Get registered
Log in at studentweb.hvl.no with your ID number and the PIN code you received
by email. Choose English language in the pull-down menu where it says 'Språk:
Bokmål' and choose Høgskulen på Vestlandet as your institution. If you are
starting an education of 60 credits or more, you will automatically be signed up for
examination(s) when you confirm your education plan. It is also possible to sign
up for examinations via the menu item 'My active courses'. If you need to pay a
semester fee, go to 'More' and 'Payments'.

Did you forget your
PIN? Get a new one
at studentweb.hvl.no

2. Activate your user account
At konto.hvl.no you activate your Feide user account by using your student
number as username and your PIN. Then create your personal password.
3. Download your digital student ID
Download the Student ID app, choose Western Norway
University of Applied Sciences, log in, and accept the terms. You
also need a student ID card to access buildings and use printers.
Did you not get access? Wait a few hours and try again!

Also have a
look at
www.hvl.no/en/
hvl-students

