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Retningslinjer for H. M. Aarhønens nettsider 
 

1. Vilkår for bruk 

Ved å bruke denne siden aksepterer du våre vilkår for bruk. H.M. Aarhønen forbeholder seg retten til 

å endre disse vilkårene. Alle brukere vil i så fall bli varslet gjennom mailadressen knyttet til sin 

brukerkonto. Hvis vilkårene brytes, kan H.M. Aarhønen ekskludere deg fra aarhonen.no og nekte deg 

tilgang til sine arrangementer. 

2. Hvem kan registrere seg 

For å kunne registrere deg på H. M. Aarhønen sine nettsider må du være student ved en av 

følgende linjer på NTNU: 

• Bygg- og Miljøteknikk (Sivilingeniør/Master, 5 år)  

• Bygg- og Miljøteknikk (Sivilingeniør/Master, 2 år)  

• Produktutvikling og produksjon (Sivilingeniør/Master, 5 år)  

• Produktutvikling og produksjon (Sivilingeniør/Master, 2 år)  

• Ingeniørvitenskap og IKT (Sivilingeniør/Master, 5 år) 

MERK: Det er kun studenter på Bygg- og Miljøteknikk (Master, 2 og 5 år) som mottar 

invitasjonskode idet de begynner på studiet. Dersom du følger en av de andre 

studieprogrammene må du kontakte Nettmester på nettmester@aarhonen.no. Dette gjelder 

også dersom du ikke følger en av disse studieprogrammene, men mener du har en særskilt 

grunn til å få opprettet en bruker.  

Ved opprettelse av bruker skal du oppgi faktisk informasjon om deg som student. Om denne 

er falsk, eller du på senere tidspunkt endrer data under «Min profil» uten særskilt grunn, 

forbeholder vi oss retten til å fjerne din tilgang til nettsiden på ubestemt tid. 

Ved endt studie vil din bruker bli slettet og din tilgang til H. M. Aarhønen sine nettsider vil 

opphøre.  

3. Industrikontakten 

Du kan kun delta på arrangement i regi av Industrikontakten dersom du er aktiv student.  

3.1 På- og avmelding 

Bedriftspresentasjoner åpner for påmelding klokken 12:00 åtte dager før presentasjonen. 

Avmelding må skje innen klokken 12:00 dagen før presentasjonen dersom du ikke kan 

komme. Dette gjelder også dersom du står på ventelisten til presentasjonen. Står du på 

venteliste får du mail senest klokken 12:00 dagen før presentasjonen dersom du får plass. 

Ved manglende oppmøte vil det gis en prikk.  

3.2 Prikksystemet 
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Manglende oppmøte på bedriftspresentasjonen dersom man er påmeldt «straffes» med en 

prikk. En prikk tilsvarer utestengelse i en måned og man vil derfor ikke kunne melde seg på 

bedriftspresentasjoner. Dersom man får to prikker i samme semester vil man ikke kunne 

melde seg på bedriftspresentasjoner resten av semesteret.  

 

 

 

 


