
Oppfølgingsmøte for russisk 
 

 

Valg av emner, progresjon, fordypning, 40-gruppe, utveksling, livet 
rundt studiene! 

 



Våren 2018 

• Søk på emner i Studentweb 1.– 8. desember.  

• Siste frist 8. desember kl 23.59 

 

• De som søker etter dette er ikke garantert plass på de emnene 
de skal ta.  

• Studentweb åpner for 2. runde påmelding til emner med ledig 
plass 2. januar 2018.  

• 12. januar 2018 åpnes Studentweb for enkeltemnestudenter 

 

• Absolutt siste frist for emnepåmelding og betaling av 
semesteravgift: 1. februar 



Progresjon og studierett 

• Minstekravet til studieprogresjon er 30 studiepoeng oppnådd per 
studieår 

• Mindre enn 30 studiepoeng på ett år = tap av studierett 

 

• Du kan søke om permisjon eller redusert progresjon hvis du 
trenger det 

• Søknadsfrist 1. februar og 1. september 

• Søknadsskjema finnes på nettsidene våre og i HF-studieinfo 



Veien videre etter ditt første semester: 

Lag en plan for deg selv!  
 

• Hvilke emner skal jeg ta vår 2018? 

• Skal jeg studere i utlandet? JA! 

• Hvilken 40-gruppe (støttegruppe) ønsker jeg å velge? 

• Hvilke fordypningsemner skal jeg velge: språk, litteratur, 
områdekunnskap? 

• Hva slags emner ønsker jeg å ta som frie emner? 

 

• Årsenhetsstudenter kan søke på bachelorgraden. Emnene fra 
årsenheten innpasses i bachelorgraden. Søk via Samordna 
opptak. 



 
Oppbygging av bachelorgraden 

100-gruppe 

i russisk: 

• 70 sp felles 

emner 

• 30 sp 

valgfrie 

emner i 

språk, 

litteratur 

eller 

område-

kunnskap 

40-gruppe/ 

støttegruppe 

 

20 sp frie 

emner 

20 sp 

Ex.phil & 

Ex.fac 

http://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/russisk/oppbygging/
http://www.uio.no/studier/program/euram/40-gruppe/40grupperEURAM.html
http://www.uio.no/studier/program/euram/40-gruppe/40grupperEURAM.html
http://www.uio.no/studier/program/euram/40-gruppe/40grupperEURAM.html
http://www.uio.no/studier/program/euram/ex.fac./index.html


Valg av emner vår 2018: 

Obligatoriske emner for bachelor og årsenhet: 

 

• RUS1101-Russisk grammatikk 2 

 

• RUS1102-Russisk språkbruk 2 

 

• RUS1310-Russisk litteratur 1 

 



Valg av støttegruppe/40-gruppe 

• Tenk på hva du ønsker å jobbe med etter studiene 
 
• Velg en 40-gruppe som sammen med fordypningsfaget kan gi      

deg den kompetansen du ønsker. Hva vil kunne komplimentere 
100-gruppa i russisk? Hva er du interessert i? 
 

• Tenk også på hva du ønsker å spesialisere deg i på masternivå. 
Hva kunne du da trengt mer kompetanse innen? 

 



Utveksling til St. Petersburg høsten 2018 

• Søknadsfrist 15. februar. I Søknadsweb. Ikke bindende påmelding. 

 

• Du må ha opptak til et bachelorprogram for reise. 
Årsenhetsstudenter kan søke på bachelorgraden og 
utvekslingsavtalen samtidig. 

 

• Før du reiser må du ha bestått minst 40 studiepoeng i russisk språk 
(RUS1001, RUS1002, RUS1101 og RUS1102).  

 

• To emner i russisk språk og et emne i russisk politikk eller litteratur.  

 

• Varer fra midten av september til midten av desember. 

 



Jobb og videre studier: 
 
Bachelorgraden kvalifiserer til opptak på master i studieretningen 
Russisk, polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk 

 

På master velger man å fordype seg i og skriver masteroppgave i 
enten språk, litteratur, områdestudier eller oversettelse.  

 

Bruk HFs karrieresider: hf.uio.no/studier/karriere/ 

og Karrieresenteret: http://www.uio.no/studier/karriere/  

 

 

http://www.uio.no/studier/program/europeiske-sprak-master/studieretninger/russisk-polsk-tsjekkisk-bosnisk-kroatisk-serbisk/index.html
http://www.hf.uio.no/studier/karriere/
http://www.uio.no/studier/karriere/
http://www.uio.no/studier/karriere/


Livet rundt studiene:  
Engasjer deg! 

• Programutvalg for russisk 

• Russisk filmklubb 

• Kollokviegrupper 

• Sommerkurs i Russland eller andre russisk-
talende land 

• Russisk kultur i Oslo? 

• Andre studentforeninger 



Hva bør du tenke på fremover?  

 

• Skal jeg dra på utveksling? Ja! 

 

• Hvilken fordypningsemner og 40-gruppe skal jeg velge og hva ønsker jeg 
å få ut av det? 

 

• SiO Rådgivning har tilbud du kan benytte deg av: kurs og individuelle 
samtaler om studiemestring 

 

 

 

https://www.sio.no/helse/radgivning/
https://www.sio.no/helse/radgivning/
https://www.sio.no/helse/radgivning/

