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Kort om…

Humanistisk fakultet:
13 bachelorprogram
21 masterprogram
1000 ansatte og 8000 studenter

Institutt for medier og kommunikasjon:
1 bachelorprogram (medievitenskap)
3 masterprogram, 1 studieretning (screen cultures, political
communication, journalistikk, medievitenskap)
55 ansatte og 600 studenter
Opptak på IMK: BA – 70 studenter, MA – 96 studenter



HF: Praksis på bachelor

ü Medievitenskap
MEVIT3811 (20sp)

ü Musikkvitenskap
MUS3091 (20sp)

ü Retorikk og språklig 
kommunikasjon
RETKOM3104 (10sp)

ü Tysk
TYSK3000 (20sp)

ü ca. 220
BA-studenter på
praksisemnene
siden 2009

üMellom 20-45 
BA-studenter i 
praksis hvert år



HF: Praksis  på master
Internasjonalt prosjektsemester på:

ü Asia- og Midtøstenstudier
ü Europeiske språk
ü Medievitenskap 
ü Journalistikk 

Nordisk prosjektsemester på:
ü Nordiske studier 
ü Viking and Medieval Studies 

Andre praksisemner på master:
ü Maleri- og gjenstandskonservering 
ü Museologi og kulturarvstudier 
ü Modern International and Transnational History
ü Europeisk kultur – EKUL4900
ü Arkeologi 
ü LAMUSO 
ü Litteraturformidling 
ü Klassiske språk 

ü ca. 550 
MA-studenter på 
praksisemnene 
siden 2006

ü Mellom 20-45 MA-
studenter i praksis 
hvert semester



Praksis og relevans på
Institutt for medier og kommunikasjon
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Arbeidslivsrelevans i studiene BA & MA

1. Ferdighetstrening Kritisk skriving/tenkning, 
analytiske ferdigheter (tall og tekst), 
metode, muntlig presentasjon, kildesøk 
og kildekritikk, debatt & diskusjon

2. Arbeidslivsrelevans Ekskursjoner, bransjebesøk, 
alumni & gjester

3. Praksis Utplassering i bedrift, 
organisasjon, forvaltning.

1. Livslang læring
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1. Ferdighetstrening & 2. Relevans

Bachelorprogram i medier og kommunikasjon

Lenke: 
https://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/oppbygging/
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Emnet ble initiert på bakgrunn av satsning på arbeidslivsrelevans
på HF

Emnet ble gitt første gang i 2008

Motivasjonen var å forberede studentene på arbeidslivet, la 
studentene teste ut teoretiske kunnskaper fra studiene i praksis, 
og ikke minst, knytte kontakter i relevante bransjer.

3. Praksis på BA siste året: 
Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid



3. Praksis på BA siste året: 
Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

• Mellom 14 og 16 studenter tas opp på praksisemnet

• Studentene er ni uker ute i praksis, fulltid, fra mars – mai hvert år

• Jobber i bedrift, organisasjon, forvaltning.

• Jobber innen ulike felt: kommunikasjon, journalistikk, analyse, 

research, strategi for sosiale medier, nettsider, kampanjer, ekstern og 

intern kommunikasjon og lignende.

• Har varierte oppgaver:

- skrivetrening i flere sjangre, trening i prosjektarbeid, teamarbeid, planlegging, 

strategi, analyse & research, sosiale medier

- anvender kunnskap om hvordan mediene ‘virker’ i praksis
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Dette lærer studentene før de går ut i praksis

Lenke: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3811/v19/timep

lan/index.html#1-1
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Praksis på master
• Internasjonalt prosjektsemester hos IMK:

– Masterstudenten er hospitant ett semester ved en norsk utenriksstasjon
– Mediefaglig erfaring i et internasjonalt miljø
– Eksempler på arbeidsplass: FN-delegasjonen i New York, Generalkonsulatet i

New York, den norske ambassaden i Washington DC, i Ottawa m fl.
– Arbeidsoppgaver: kommunikasjon, nettsider, journalistikk, intern og ekstern

kommunikasjon, sosiale medier mm.

• Internasjonalt prosjektsemester på HF
Lenke: https://www.hf.uio.no/studier/blogg/praksis/

• Thea forteller fra FN-delegasjonen i New York
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=ZaJmXiDGpXk07.03.2019 13

https://www.hf.uio.no/studier/blogg/praksis/
https://www.youtube.com/watch?v=ZaJmXiDGpXk
https://www.youtube.com/watch?v=ZaJmXiDGpXk


Spørsmål?

maria.utheim@media.uio.no

Takk for meg!
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