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Forkortelser 

Fakultet: 

HIU Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

HS Helse- og sosialvitenskap 

TNM Teknologi, naturvitenskap og maritime fag 

Organisasjoner: 

ISU International Students Union 

NSO Norsk Studentorganisasjon 

SAIH Studentenes og Akademikernes Internasjonale 

Hjelpefond 

SDSN Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 

SiG Studentsamfunnet i Grenland 

SSN Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 

USN  Universitetet i Sørøst-Norge  
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Akademisk kalender 
usn.no/studiestart/ofte-stilte-

sporsmal/studiestart/akademisk-kalender 

Merk: Det kan forekomme enkelte eksamener utenfor 

eksamensperioden. Det er ikke offisielt noe høst- eller 

vinterferie på USN. 

Høstsemesteret 2021  

1.september Frist semesterregistrering og betaling 

1.oktober Frist eksamensdatoer publisert 

Uke 47-51 Ordinær eksamensperiode 

21. desember Siste dag i høstsemesteret 

Vårsemesteret 2022 

1.februar Frist semesterregistrering og betaling 

1. mars  Frist eksamensdatoer publisert 

Uke 17-24 Ordinær eksamensperiode 

17. juni  Siste dag i vårsemesteret  

https://www.usn.no/studiestart/ofte-stilte-sporsmal/studiestart/akademisk-kalender/
https://www.usn.no/studiestart/ofte-stilte-sporsmal/studiestart/akademisk-kalender/
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Fadderstyret 
facebook.com/fadderiporsgrunn 

Fadder uka er fra 16. til 22. august. Her har du mange 

anledninger til å bli kjent med andre i klassen og på 

skolen. 

Vanlige aktiviteter i fadderuken er rebus i Porsgrunn, 

volleyballturnering, grilling, quiz, konsert, toga fest og 

mye annet moro! 

HIU sine faddere har gule t-skjorter, HS har rosa t-

skjorter og TNM har blå t-skjorter. De som er faddere er 

selv studenter, så om du har noen spørsmål kan det 

være at de har svaret. 

Håper du får venner for livet, hilsen fra fadderstyret.  

https://www.facebook.com/fadderiporsgrunn
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Campusstyret 
sdsn.no/studentdemokratiet-ved/porsgrunn 

Studentdemokratiet 

I SDSN jobber vi studentpolitisk lokalt på campus 

Porsgrunn, men også nasjonalt via tilhørigheten og 

deltagelsen i NSO. 

Vi arbeider blant annet; 

- Med sakene som meldes til kulltillitsvalgte 

- For å sikre studenters rettigheter til læring av høy 

kvalitet 

- For gode læringsmiljø og tett samarbeid mellom 

studenter og USN 

Demokratitid for studenter 

Vi har fast demokratitid ved alle våre åtte campuser. 

Tiden er satt av slik at studenter med studentpolitiske 

verv kan delta i møtevirksomheten uten å miste 

forelesinger eller annen undervisningsaktivitet. 

Demokratitiden er hver onsdag fra kl. 14 og ut dagen.  

I denne tiden skal det ikke legges undervisning.  

https://www.sdsn.no/studentdemokratiet-ved/porsgrunn/
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Studentverv 21/22 
sdsn.no/studentverv 

SDSN Porsgrunn: 

Campusleder   Tommy Brask 

Campusnestleder  Kamilla Mathea  

    Mogstad 

Læringsmiljøansvarlig  Per Anders Iversen 

Kommunikasjonsansvarlig Sindre Hovdejord 

Studentrådsleder HIU  Julie Nordaune Johnsen 

Studentrådsleder TNM  Aleksander Flaktveit 

Studentrådsleder HS  Caroline Olsen Knudsen 

SDSN 

Studentleder   Victor Grunde Simonsen 

Organisatorisk nestleder Vebjørn Kydland 

Politisk nestleder  Andre Fritzøe  

https://www.sdsn.no/studentverv/
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sdsn.no/studentverv 

USN: 

USN Styremedlem Kvinne Karoline Lie 

USN Styremedlem Mann Tommy Brask 

Klagenemda Kvinne  Jenny Larsen Terjesen 

Klagenemda Mann  Runar Eknes Paulsen 

Skikkethetsnemnda HS  Tommy Brask 

Skikkethetsnemnda HIU Mari Telise Nilsen 

SSN: 

SSN Styreleder   Reidar Skoglund-  

    Jørgensen 

SSN Styrenestleder  Aleksander Flaktveit 

SSN Styremedlem  Hyndla Anais Aira 

SSN Styremedlem  Chalak Kadri 

SSN Styremedlem  Johnny Thorsen  

https://www.sdsn.no/studentverv/
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SiG 
sig.no 

Bli frivillig! 

Har du lyst til å møte nye venner og få minner for livet? 

Bar Bartenderkurs, salg av øl og rusbrus. 

Crew Billettsalg, garderobe, hjelpe baren. 

Teknisk Opp-/nedrigging, ansvar for utstyr og artister. 

Kafé Baristakurs, Onsdagskafe. 

Vakt Ordensvaktkurs, tett samarbeid med vaktlag. 

sig.no/informasjon/bli-frivillig 

Medlem 

Som medlem får du muligheten til å være med i 

undergrupper. Du får også rabatter på arrangementer 

og drikke i baren. Det å bli medlem kan du enkelt ordne 

med å besøke oss på stand eller komme innom 

fabrikken. Det koster 400 kr for et helt år. Bevis på at du 

er medlem er et klistremerke på baksiden av 

studentkortet ditt.  

https://www.sig.no/
https://www.sig.no/informasjon/bli-frivillig/
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SiG undergrupper 
sig.no/informasjon/undergrupper 

For å bli med i undergruppene våre må du være 

medlem i SiG. Det er ikke begrensning på antall 

undergrupper du kan være med i. 

Klatre og buldregruppa 

facebook.com/groups/sigklatre 

Vi klatrer og buldrer mange plasser. Vi har mye utstyr, 

så du må ikke ha ikke eget. Du trenger heller ikke å ha 

brattkort for å delta på arrangementene våre, da det er 

mange av oss som har. Dersom du ønsker å ta brattkort 

har vi mange som kan hjelpe deg før du går på kurset. 

Innebandy 

facebook.com/groups/siginnebandy 

Vi trener og spiller amatør kamper i 

Porsgrunnshallen. Har du lyst til å bli med er det bare å 

møte opp på trening, eller ta kontakt om du er 

interessert. Vi har et utvalg av innebandykøller, så du 

må ikke ha egen.  

https://www.sig.no/informasjon/undergrupper/
https://www.facebook.com/groups/sigklatre
https://www.facebook.com/groups/siginnebandy
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Volleyball 

facebook.com/PSIVolleyball 

Her er det ingen krav for ferdigheter og det er et 

lavterskeltilbud som det bare er å benytte seg av. Vi 

spiller hele året, men når det er varmt nok ute så trener 

vi på sandvolleyballbanene i nærheten av USN. 

Makerspace 

facebook.com/groups/sigmakerspace 

Vi har et rom i kjelleren i C-bygget. Her finner du blant 

annet verktøy, lasergraveringsmaskin og 3D-printer som 

kan benyttes av medlemmene. Vi holder også opplæring 

på disse maskinene for medlemmer. 

Formula student 

facebook.com/thilirracing 

Her jobber gruppen med å lage en bil som skal kjøre i 

konkurranser. Du trenger ikke å være bil interessert for 

å delta her. 

Noe annet du interesserer deg for 

Dersom du ønsker å starte en ny undergruppe er det 

bare å ta kontakt med samfunnsansvarlig hos SiG.  

samfunnsansvarlig@sig.no  

https://www.facebook.com/PSIVolleyball
https://www.facebook.com/groups/sigmakerspace
https://www.facebook.com/thilirracing
mailto:samfunnsansvarlig@sig.no
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Linjeforening 
facebook.com/groups/hiuporsgrunn 

Lærerværelset HIU 

Dette er en linjeforening for barnehage- og 

lærerstudentene. Vi arrangerer sosiale sammenkomster 

på studenthuset og andre plasser. Det er gratis å være 

medlem. 

Flere linjeforeninger 

Det er for tiden bare en aktiv linjeforening ved USN 

Porsgrunn. Dersom du ønsker å starte en linjeforening 

er det bare å ta kontakt med Lene-Marie Realfsen. 

lene.m.realfsen@usn.no  

http://www.facebook.com/groups/hiuporsgrunn/
mailto:lene.m.realfsen@usn.no
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SSN Helse 
ssn.no/helse/porsgrunn/lokale-helsetjenester 

Helseutgifter? Få penger tilbake! 

Har du hatt utgifter til lege, fysioterapeut, tannlege, 

psykolog eller lignende? Da kan du få tilbake en del av 

pengene! Husk å spare kvitteringer gjennom 

semesteret. 

ssn.no/helserefusjon 

Terapeut/Psykolog 

Trenger du noen å snakke med? Bestill time til 

førstegangssamtale via lenken under. Om du allerede 

går hos oss, får du nye timer fortløpende fra din 

terapeut/psykolog. 

SSN Helse i Porsgrunn tilbyr også dropp-inn-samtaler på 

kontoret mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-12.30 

eller digitalt mandag-torsdag kl. 12.00-12.30. 

ssn.no/helse/porsgrunn  

https://www.ssn.no/helse/porsgrunn/lokale-helsetjenester
https://www.ssn.no/helserefusjon/
https://www.ssn.no/helse/porsgrunn/
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Studentombud 
min.usn.no/studentombud 

Tel: +47 35 57 53 96 / +47 94 81 59 03 

studentombud@usn.no 

Når bør du gå til Studentombudet? 

- Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i 

forbindelse med studiesituasjonen (opptak, 

eksamen, praksis, skikkethetsvurdering, 

læringsmiljø, saksbehandling, m.m.) 

- Hvis du trenger hjelp til å kommunisere med noen 

ved universitetet 

- Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer eller 

prosedyrer som gjelder for din type sak eller trenger 

hjelp i forbindelse med innsending av klage eller en 

pågående klagesak 

- Hvis du ønsker å vite hvilke ressurser eller 

alternativer som er tilgjengelige 

- Hvis du føler at en prosedyre eller praksis ved USN 

ikke blir fulgt på riktig måte  

https://min.usn.no/studentombud
mailto:studentombud@usn.no
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Servicetorget 
min.usn.no/startside-student/tjenester-for-

studenter/hjelp-og-

veiledning/campustjenester/servicetorg 

Tel: +47 31 00 80 00 

servicetorg.porsgrunn@usn.no 

Mandag- Fredag 08.00-15.30 

Du finner oss i Glassgata. Bare å komme innom. 

Har du behov for bistand utover normal arbeidstid, kan 

du ringe vakttelefonen: Tel: +47 48 12 41 12 

På servicetorgene kan du få hjelp til følgende: 

- Finne frem på campus 

- Se timeplanen din og få vite hvor du skal være når 

- Sjekke om ansatte er til stede og hvordan du kan nå 

dem 

- Hente og aktivere studentkort 

- Hvordan få digital bekreftelse og karakterutskrift 

- Innlevering av eksamen/oppgaver 

- Post 

- Parkering Porsgrunn  

https://min.usn.no/startside-student/tjenester-for-studenter/hjelp-og-veiledning/campustjenester/servicetorg
https://min.usn.no/startside-student/tjenester-for-studenter/hjelp-og-veiledning/campustjenester/servicetorg
https://min.usn.no/startside-student/tjenester-for-studenter/hjelp-og-veiledning/campustjenester/servicetorg
mailto:servicetorg.porsgrunn@usn.no
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Studentbevis 
usn.no/studiestart/ofte-stilte-

sporsmal/studiestart/hvordan-far-jeg-tak-i-studentbevis 

Kortet kan du hente på servicetorget ved din campus. 

Pass godt på kortet ditt! Det koster 100 kr for 

erstatningskort. 

Med et aktivt studentkort kan du: 

- Bruke skolelokalene fra klokken 06.00 til 23.00 alle 

ukens dager, også i helligdagsperioder. Ut over disse 

klokkeslettene virker ikke kortene. 

- Åpne døren med grupperommene på studenthuset 

- Åpne døren til sykkelhuset like ved bygg-A 

- Logge inn på skolens skrivere for å skanne, sende og 

skrive ut 

Studentbevis-appen 

For å vise at du er student ved USN bruker du 

Studentbevis appen. Dette er din semesterkvittering. 

Informasjonen blir lagret lokalt på telefonen din og du 

trenger ikke være online for å bruke den (med unntak 

av første gang).  

https://www.usn.no/studiestart/ofte-stilte-sporsmal/studiestart/hvordan-far-jeg-tak-i-studentbevis
https://www.usn.no/studiestart/ofte-stilte-sporsmal/studiestart/hvordan-far-jeg-tak-i-studentbevis
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Kafé 
ssn.no/matogdrikke/apningstider-spisesteder 

Henrikke 

Mandag- Torsdag 09.00-14.00 

Fredag   09.00-13.00 

Dette er den største kaféen på campus. Her er det et 

stort utvalg av varm og kald retter.  

Det er det også mange sitteplasser som en del 

studenter bruker som lesesal. 

Origo 

Mandag- Torsdag 09.00-14.00 

Fredag   09.00-13.00 

Dette er den litt mindre kaféen. Her har de et utvalg av 

kald mat, i tillegg kan de lage en del forskjellige 

kaffedrikker.  

Det er noen sittegrupper rett med kaféen, men også 

flere over kaféen som brukes som lesesal.  

https://www.ssn.no/matogdrikke/apningstider-spisesteder/
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Hustrykkeriet 
usn.no/samarbeid-med-oss/trykkeritjenester 

MB-hustrykkeriet.pors@usn.no 

Mandag- Fredag 09.00-14.00 

Vi kan tilby et stort utvalg av tjenester: 

- Vi skrivet ut alle størrelser, opp til storformat på A0. 

Vi har et bredt utvalg av papirtyper, -tjukkelse og 

etterbehandlingsmuligheter, som hefteproduksjon. 

- Vi har flere skannere, blant annet for skanning av 

kart og lysbilder. 

- Vi har ulike innbindingsformer, limfres og 

spiralinnbinding 

- Laminering 

Ta kontakt så ser vi hva vi får til!  

https://www.usn.no/samarbeid-med-oss/trykkeritjenester/
mailto:MB-hustrykkeriet.pors@usn.no
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Biblioteket 
bibliotek.usn.no 

Tel: +47 35 57 50 40 

Betjent:  

Mandag- Fredag 08.00-18.00 

Tilgang med studentkort: 

Alle dager: 08.00-23.00 

På biblioteket er der mange plasser å sitte for å jobbe 

med skole, disse brukes av mange som lesesal. Det er 6 

grupperom, et datarom og et stillerom. 

Meld deg på våre åpne nettkurs (om referanser, 

EndNote, Zotero m.m.) 

USNs studenter og ansatte kan logge seg på Oria for 

oversikt over egne lån, for å bestille bøker og artikler 

usn.oria.no  

https://bibliotek.usn.no/
http://usn.oria.no/
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Akademika 
akademika.no/butikker/akademika-porsgrunn 

Tel: +47 94 13 51 81 

porsgrunn@akademika.no 

Mandag- Fredag 09.00-14.00 

Du finner oss på campus i bygg-A ved student kaféen 

Henrikke. 

Her finner du både bøker og annet utstyr du skulle 

trenge til studiet. Vi har også komplette bokpakker til 

din studie. 

Vi er landets største importør av faglitteratur. Fordi vi er 

på campus har vi en unik tilknytning til, og kunnskap 

om, lærestedene. Disse fordelene drar du som kunde 

nytte av bl.a. gjennom billige pensumbøker og fagbøker, 

faglig relevant innhold og bokanbefalinger fra 

fagmiljøene.  

https://www.akademika.no/butikker/akademika-porsgrunn
mailto:porsgrunn@akademika.no


 

21 
 

Utlånssentralen 
porsgrunn.kommune.no/keops-kurs-og-arbeidssenter-

kf/utlaanssentralen 

Tel: +47 94 84 00 29 

Tirsdag og Torsdag 15.30–18.30 

Telefonen er kun betjent i åpningstidene 

Her er det mulig å låne slalåms utstyr, langrenns utstyr, 

snowboard og skøyter gratis.  

Det er dessverre ikke sommerutstyr for utlån. 

Besøksadresse: 

Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn. Inngang i bakgården 

til Keops’ bygget.  

https://www.porsgrunn.kommune.no/keops-kurs-og-arbeidssenter-kf/utlaanssentralen/
https://www.porsgrunn.kommune.no/keops-kurs-og-arbeidssenter-kf/utlaanssentralen/
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Parkering 
usn.no/om-usn/campusene/porsgrunn/slik-kommer-du-

deg-til-campus-porsgrunn 

Det er vanlig at det er få plasser ledig midt på dagen. Så 

om du kan benytte andre former for fremkomstmidler, 

anbefales dette. 

Alle som ønsker å parkere ved campus Porsgrunn må 

registrere kjøretøyet sitt elektronisk. Det er gratis å 

parkere, men du får gebyr om du ikke har registrert 

bilen din. Også elbiler må registreres. 

Studenter og ansatte ved campus registrerer seg for 

studieåret, dette gjøres på en lenke som kommer på 

USN sin nettside ved oppstart av parkeringskontroll.  

Besøkende kan registrere seg for dagsparkering via en 

ipad utenfor servicetorget (i glassgaten). 

Det er viktig at du kun parkerer på oppmerkede plasser 

og ikke parkerer på plasser som er merket for 

benyttelse av brukere med funksjons- og 

bevegelseshemning uten tillatelse. 

Det er ikke tillatt å parkere ved Delta-bygget!  

https://www.usn.no/om-usn/campusene/porsgrunn/slik-kommer-du-deg-til-campus-porsgrunn
https://www.usn.no/om-usn/campusene/porsgrunn/slik-kommer-du-deg-til-campus-porsgrunn
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Grupperom 
cloud.timeedit.net/usn/web/rombooking 

Som student kan du reservere et grupperom fra 30 

minutter til 4 timer. Du kan maksimalt reservere 12 

timer, og maksimalt tre reservasjoner i de kommende 

sju dager. Reservering av grupperom gjør du gjennom 

systemet TimeEdit. 

Merk: Når rom ikke er tatt i bruk etter 15 minutter etter 

oppsatt tid bortfaller hele reservasjonen. Dette gjelder 

ikke rom reservert til eksamen eller timeplanlagt 

undervisning 

Rommene på USN har romnavn som dette: A-058B. 

- Den første bokstaven betyr hvilket bygg. 

- Det første sifferet betyr hvilken etasje. 

- De to siste sifrene betyr hvor i bygget. 

- Den siste bokstaven betyr hvilket rom av de på 

samme plassen det er.  

https://cloud.timeedit.net/usn/web/rombooking/
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Kart over skolen 
me-qr.com/data/pdf/529472.pdf 

 

https://me-qr.com/data/pdf/529472.pdf

