
Innloggingsproblemer pga 
passord

Alle som har kjøpt studiet ved NKI skal ha fått e-post med 
førstegangs passord. 

Steg 1: Finn frem student-e-post og passord 
Du har fått tilsendt brukernavn og passord til din private-e-postadresse (som var brukt under 
bestilling av studiet/kurs). Denne e-posten inneholder informasjon om brukernavn og passord.  



Eksempel på slik e-post:

Hei, Navn Etternavn

og velkommen som student ved NKI

Du er i ferd med å starte opp din utdanning og under kommer noen viktige beskjeder: 


Fra nå av vil din student-e-post være det du bruker til å logge inn på Min side og Canvas.


Canvas er læringsplattformen, og alt knytet til fag vil være der. Min side vil inneholde informasjon om din utdanning og annen viktig informasjon. 



Det er utarbeidet en detaljert guide for innlogging til Min side og Canvas, på NKIs nettsider, under “Spørsmål og svar”


Her er din innloggingsinformasjon: 







For å logge inn følg linken  eller gå på  og trykk på “Logg inn” øverst til høyre 


Når du endrer ditt førstegangspassord, er det viktig at du husker det nye passordet du har opprettet, da det vil bli brukt for pålogging til både Min side, 

Canvas og Office 365. Vi anbefaler også at du lagrer denne e-posten, slik at du kan finne den enkelt senere.



Husk at hvis du opplever problemer med å logge inn, har vi detaljerte instruksjoner som du finner under  på nki.no. Hvis du likevel 

har problemer med å logge inn, kan du kontakte oss på  eller ringe oss på telefon 67 58 88 00, så hjelper vi deg.


 


Vennlig hilsen NKI

minside.nki.no nki.no

"Spørsmål og svar"

student@nki.no

Student- e post/brukernavn: studentnr@edu.nki.no

Førsteganspassord: eksempel 

Steg 2: Tast inn student e-post og trykk “Neste” 

Her taster du inn ditt student brukernavn 

Steg 3: Velg deretter “Jeg har glemt passordet”

Steg 4: Skriv inn koden under

Her taster du inn ditt student brukernavn 

Steg 5: Velg “Tekst mobiltelefon”, skriv inn nummeret også 
trykk “Tekst”
Her taster du inn telefonnummeret ditt

Om du har endret passord og ikke husker denne følg disse stegene: 

Gratulerer! Du er nå pålogget.

Husk å lagre “Canvas” som favoritter!

mailto:student@nki.no

