
Velkommen til nye masterstudenter i statsvitenskap 

Orienteringsmøte

Instituttleder Anne Julie Semb
Programleder Tora Skodvin
Studiekonsulent Malin Folgerø Stensland

Mandag 14. august kl. 13.15, auditorium 7
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Program for dagen 

13:15 Instituttleder Anne Julie Semb ønsker velkommen

13:30 Om masterprogrammet i statsvitenskap v/programleder Tora Skodvin og 
studiekonsulent Malin F. Stensland

14:15 Pause 

14:30 Karrieresenteret v/ Gisle Hellsten

14:40 Repetisjonsuke og litt om metodeopplegget v/emneansvarlig for STV4020A 
Øivind Bratberg 

15:00 Mini-quiz

15:30 Presentasjon av fagutvalget, informasjon om lesesalene 

Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd tar over med sosialt studiestartprogram!



Masterprogrammet i statsvitenskap 

• Programstruktur 

• Kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner

• Konsentrert undervisning i tre undervisningsperioder på seks uker
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http://www.uio.no/studier/program/statsvitenskap-master/oppbygging/


Metodeundervisning

• 30 studiepoeng i metode 

• STV4020A er obligatorisk (20 SP) 

• I tillegg: ett av følgende mer spesialiserte metodeemner (10 SP) 
(H16)  

– STV4020B Statistical analysis (engelsk ved behov) 

– STV4020C Intervju og surveyundersøkelser 

– STV4020E Komparative undersøkelser 

– STV4020H Quantitative Text Analysis

• Når bør du ta 10 SP-emnet i metode?  

• Ytterligere metodefordypning kan være mulig, men 40SP i metode 
er maks
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Mange valgfrie substansemner 

• Rundt 25 valgfrie STV-substansemner per år – stor valgfrihet. Eksempel: 
Undervisningsplan vår 2017

• Ganske varierte undervisnings- og evalueringsformer 

• PECOS-emner er også åpne for STV-studenter:

– PECOS4010 - Conflict and state building

– PECOS4110 – International negotiations and conflict resolution

• Emner fra andre enheter: sjekk eksamensdatoene, og søk innen fristene

• Planlegg de frie emnene: Tenk langt fram (masteroppgaven) 

• Trekk deg fra eksamener du ikke skal ta likevel! 

• Anbefalte normer for karakterfastsetting på statsvitenskap
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http://www.uio.no/studier/program/statsvitenskap-master/undervisningsplaner/undervisningsplan-var.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/PECOS4010/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/PECOS4110/index.html
http://www.uio.no/studier/program/statsvitenskap-master/hospitering/index.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/trekk/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/sv-isv.html


Prøv dine kunnskaper og ferdigheter i praksis!

• Hvorfor velge praksis?

• Hva mener vertsinstitusjonene?

• Mange spennende vertsinstitusjoner fra 
sivilsamfunn, offentlig og privat sektor, 
f.eks.

– Civita, Kommunerevisjonen, 
Changemaker, Kommunenes 
sentralforbund, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Næringslivets 
hovedorganisasjon, DnB, med flere

• Søknads- og CV-kurs for alle studenter 
23.november

• Les mer om praksisemnet og 
søknadsprosessen
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https://www.youtube.com/watch?v=Q3A3jUNzeDY
http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4141/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4141/


Prosjektorientering 

• Mandag 4. september kl. 12.15 i auditorium 7

• Prosjektledere ved ISV presenterer forskningsprosjekter 

• Kan være aktuelt med ulike former for tilknytning til 
prosjektene og er uansett en kilde til inspirasjon

• Nyttig for planlegging av valgfrie emner og 10 SP-emnet i 
metode 

• Se også: Prosjektpresentasjoner og forskningsprosjekter
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http://www.sv.uio.no/studier/master/isv/prosjektpresentasjoner/
http://www.sv.uio.no/isv/forskning/prosjekter/


Frivillig kontaktpersonordning 

• Kan hjelpe deg med planlegging av studieløp 

• Søknad via nettskjema senere i semesteret 

• Studenten tar kontakt med den ansatte 

• All kontakt skal skje i den ansattes treffetid 

• Mer informasjon
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http://www.uio.no/studier/program/statsvitenskap-master/faglig-kontaktperson/


Mine studier

• Personlig timeplan for dine emner

• Beskjeder fra dine emner og studieprogram i en felles 
oversikt

• Studieprogrammet ditt

• Emner du tar dette semesteret

• Les mer om Mine studier
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https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/minestudier/


Frist 1. september

• I StudentWeb:

– Registrere deg

– Betale semesteravgift

– Melde deg til emnene du skal ta høsten 2017:

• STV4020A - Forskningsmetode og statistikk

• STV4020B/C/E/H/valgfritt emne

– Se veiledning for hvordan du registrerer deg

• Søke om tilrettelegging til eksamen
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https://www.uio.no/studier/registrering/semesterregistrering/registrering-studentweb.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/tilrettelegging/


Har du annen utdanning du vil innpasse i graden?

• Du kan søke om å få bruke emner fra andre læresteder i Norge i 
studieløpet ditt.

• Du kan søke om å få bruke utenlandsk utdanning i studieløpet ditt.

• Søk om forhåndsgodkjenning før du skal på utveksling.

• Søk om endelig godkjenning etter at du har vært på utveksling.

• Det er en enkel prosess å søke.
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https://www.uio.no/studier/registrering/godkjenning/
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https://www.uio.no/studier/utveksling/


STV4020A 









Dette får du på Karrieresenteret

Kurs
- Jobbsøkerkurs

- Søknadskurs

- Intervjukurs

- LinkedIn-kurs

Individuelle tjenester
- CV/søknadssjekk

- Intervjutrening

- Karriereveiledning

- Spørsmål

Arrangementer med 

arbeidsgivere

www.karrieresenteret.uio.no



Georg Sverdrups hus

Tirsdag 19. september

Tirsdag 12.september

Kort Sagt - om fremtidens 

arbeidsmarked

Onsdag 13.september

Kort Sagt - om 

CV og søknad

Torsdag 14.september

Kort Sagt - om 

intervjusituasjonen

Eilert Sundts hus



I tillegg til nyttig informasjon om jobb og karriere, finner du

nå også ledige stillinger på Karrieresenterets Facebook-side. 

FØLG OSS PÅ
FACEBOOK


