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1. GENERELT
1.1 KILDER TIL INFORMASJON 

NTNU er en stor organisasjon. Det kan være vanskelig å holde seg ajour med
alt som foregår. I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon fore-
ligger i svært ulik form og på forskjellige steder. En økende andel av av infor-
masjonen til studentene kanaliseres i dag gjennom diverse nettsider. Tradis-
jonelle oppslagstavler finnes også og brukes flittig. Desuten utgis en del
informasjon i papirutgave som studiehåndbøker, forelesningskatalog, bros-
jyrer, løpesedler o.l. Det er din plikt som student å holde deg orientert om hva
som skjer innen ditt studieområde.

NB! Kunngjøringer på Studieavdelingens og Fakultetenes oppslagstavler og nett-
sider har formelt samme gyldighet som om du hadde fått innholdet tilsendt pr.
brev. Det samme gjelder informasjon i Studiehåndboken og Forelesningskata-
logen

Viktige infornasjonskilder:

Studiehåndbok for matematisk-naturvitenskapelige fag. Utgis hvert nytt stud-
ieår. Selges hos Tapir bokhandel for ca kr. 50. Den og andre studiehåndbøker
vil du også kunne finne på nettet: http://www.ntnu.no/studieavd/serving/stud-
iehandbok.html

Forelesningskatalog (Katalog). Utgis hvert semester av Studieavdelingen.
Utdeles gratis ved fakultetskontorene og Studentservice. Finnes også på :
http://www.ntnu.no/studieavd/katalog/innhold.html

Infoavisa. Utgis ukentlig av Studieavdelingen. Finnes kun som nettavis:
http://www.ntnu.no/studentservice/infoavisa/

Din innfallsvinkel til den nettbaserte informasjonen kan være Innsida, hvis du
er opptatt som student og har ordnet deg adgang til en datasal :
https://innsida.ntnu.no/ eller hvis du ikke er student; NTNUs Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/

De enkelte institutter og fag kan ha laget sine egne brosjyrer og ha sine egne
hjemmesider. Prøv: http://www.ntnu.no/faksent/. Kollegiet er NTNUs høyeste
organ. Kollegiet fatter stadig vedtak som har betydning for deg. Disse finner
du på: http://www.ntnu.no/kollegiet/protokoll/

Hvis du går deg vill på nettet eller i informasjonsflommen for øvrig så har alle
fakultetener studieveiledere som kan svare på spørsmål om studiet og studies-
ituasjonen. Det blir også arrangert orienteringsmøter for hvert enkelt fag ved
starten av høstsemesteret. Disse møtene er det meget viktig å få med seg. Over-
sikt over studieveilederne for de matematisk-naturvitenskapelige fagene finnes
på den upaginerte siden etter forordet, helt foran i denne boka.


