Kontrakt mellom
Studiesenteret Finnsnes AS og Lenvik bibliotek
og
___________________________
vedrørende bruk av Studiebiblioteket.
Studiesenteret Finnsnes AS og Lenvik bibliotek gir gjennom denne kontrakten registrerte studenter rett til å
benytte Studiebiblioteket og fastsatte studierom til studiearbeid.

Studiesenteret Finnsnes AS og Lenvik bibliotek sitt ansvar:
1. Studiebiblioteket stiller trådløst internett til rådighet. Passord: raserbil.
2. Veiledning og rådgivning gis til studenter av bibliotekets ansatte. Biblioteket kan i samarbeid med
lærestedet tilby hjelp og tilrettelegging i bruk av faglige ressurser.
3. Informasjonssøk, veiledning og bruk av PC er gratis for studenten.
4. Ved brudd på studentens ansvarsregler, jfr. nedenfor, kan denne kontrakt sies opp med øyeblikkelig
virkning.
Studentens ansvar
1. Studenten må tegne kontrakt med Studiesenteret Finnsnes AS og Lenvik bibliotek (ved Jacoba
Waksvik på Studiesenteret), med henvisning til lærested og hvilken utdanning hun/han tar. Studenten
må legge fram studiebevis.
2. Studenten kan få utlevert nøkkelbrikke (mot et depositum på kroner 100,-) som gir tilgang til
Studiebiblioteket utenom åpningstida. Nøkkelbrikken kvitteres ut av Studiesenteret Finnsnes v/Jarle
Gamst Pedersen eller Jacoba Waksvik.
3. Ved endt studium eller ved avbrudd i studiet, må nøkkelbrikken tilbakeleveres straks.
4. Studenten forplikter seg til å bruke Studiebiblioteket kun til studieformål. Studenten kan ikke slippe inn
andre personer i Kunnskapsparken etter ordinær åpningstid, med mindre det er snakk om andre
studenter som også har kontrakt med Studiebiblioteket. Skal en gruppe studenter bruke biblioteket
etter stengetid må alle ha kontrakt med Studiebiblioteket.
5. Studenten har tilgang til internett. Studenten forplikter seg til å bruke denne rettigheten i henhold til
norsk lov.
6. Studenten har ansvar for at utstyret brukes i henhold til denne kontrakt.
7. Feil og mangler på programvare og teknisk utstyr meldes til Studiebiblioteket ved Studiesenteret
Finnsnes AS eller Lenvik bibliotek.
8. Når man forlater Studiebiblioteket skal lokalene være ryddet og i samme stand som da lokalene ble
tatt i bruk.
9. Studenten skal holde seg orientert om gjeldende branninstruks som er oppslått i Studiebiblioteket,
samt skaffe seg nødvendig kjennskap til de to rømningsveiene fra 2. etasje i Kunnskapsparken.
10. Denne kontrakt finnes i to eksemplarer, hvorav studenten og Studiebiblioteket ved Studiesenteret
Finnsnes AS har hvert sitt. Studenten aksepterer de vilkår som framkommer her, ved underskrift av
kontrakten. Kontrakten er gyldig fra dagens dato og til ___________, med mulighet til forlengelse.
Vi ser fram til godt samarbeid og ønsker deg lykke til med studiene!
Sted ....................…………

Dato................

………………………………………
Student

……………………………………………
Studiesenteret Finnsnes AS og Lenvik bibliotek
Tekstrevisjon 15.07.2015

STUDENTREGISTRERING

Navn:

________________________________________________

Adresse:

________________________________________________

Mobilnr:

________________________________________________

e-post:

________________________________________________

Utdanning:

________________________________________________

Lærested:

________________________________________________

Studietidsrom:

____________________

Nøkkelbrikke er utlevert:
Legitimasjon/Studiebevis er framvist

Studiebiblioteket
Studiebiblioteket skal tilrettelegge for voksnes læring og utvikles i samarbeid mellom Studiesenteret
Finnsnes AS, Lenvik bibliotek og Universitetsbiblioteket i Tromsø.
Studiebiblioteket gir studentene et brukervennlig, tilpassa og utvidet bibliotektilbud, med særlig
fokus på å være student i desentraliserte eller fleksible studier. Studentene har tilgang til gode
studieplasser, databaser og faglitteratur.
Følgende areal/rom er knyttet til studiebiblioteket:
 Bibliotekets areal i 2.etasje
 Rom 242 – Grupperom (Lenvik bibliotek)
 Rom 243 – Grupperom (Studiesenteret)
 Rom 253 – Grupperom (Studiesenteret)
 Rom 254 – Grupperom (Studiesenteret)
 Rom 214 – Grupperom (Studiesenteret)
 Rom 216 – Grupperom (Studiesenteret)
Hvis et rom er markert som opptatt på iPaden, men ikke er tatt i bruk, er det tilgjengelig for andre 15
minutter etter markert tid på iPaden.
Ved behov for større lokaler må Studiesenteret ved Jacoba Waksvik kontaktes.
Studiebiblioteket samarbeider med lærestedet og tilbyr hjelp og tilrettelegging i bruk av faglige
ressurser. Lisensbelagte elektroniske ressurser er knytta til det lærestedet som har lisens, og du har
tilgang til slike tjenester som student.
Studiebiblioteket er en attraktiv møteplass for studentene.
Studiebibliotekets tjenester utvikles i samarbeid mellom bibliotekfaglig personale,
undervisningspersonell, IT-ressurser og administrativt personale.

Mer informasjon:
Studiebiblioteket http://www.kufi.no/index.php/studiebibliotek
Lenvik bibliotek www.lenvik.kommune.no/Meny/Kultur-og-idrett/Bibliotek/
Studiesenteret Finnsnes AS www.stud-fin.no
Universitetsbiblioteket http://uit.no/ub

