
Velkommen til 

Midtøsten-studier med arabisk!



Oppbygging og gjennomføring

• 30 studiepoeng per semester

• 60 studiepoeng i året

• Emnegrupper

- fordypning (80 studiepoeng)

- områdeemner (40 studiepoeng)

- støttegruppe (40 studiepoeng)

- Exphil/Exfac (20 studiepoeng)



Anbefalt studieløp

https://www.uio.no/studier/program/aas/studieretninger/arabisk/oppbygging/

https://www.uio.no/studier/program/aas/studieretninger/arabisk/oppbygging/


Fritaksordning ARA1010- Arabisk A

• Har du arabisk som morsmål og/eller har videregående eller 

universitetsutdannelse fra et arabisk land? Da må du søke om fritak fra 

oppmøte på språklab og seminarundervisningen. Dersom du får innvilget 

fritak, må du gjøre andre oppgaver etter avtale med faglærer. I tillegg må du 

delta i minst 10 grammatikkforelesninger.

• Fristen for å søke instituttet om fritak er 1. september. Nettskjemaet 

åpner ved semesterstart, og du finner det på emnesiden for ARA1010.

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/ARA1010/


Studentweb
• Hvert semester må du:

– Melde deg opp til undervisning

– Melde deg opp til eksamen

– Lagre utdanningsplan

– Betale semesteravgift

FRIST: 1. september og 1. februar! 



Studentweb
• Veiledning til Studentweb

• Sjekkliste før du logger deg inn i Studentweb:

– Hvilke emner skal du ta? Husk emnekode!

– Når går undervisningen? Kolliderer noen emner?

– Sjekk at eksamensdato ikke kolliderer med andre emner

Bruk nettsidene og emnebeskrivelsene! Det er vår «kontrakt» med dere.

TIPS! Spør fadderne om du trenger hjelp. 

http://www.uio.no/studier/admin/semesterregistrering/registrering-studentweb.html


Studentbevis og semesterkort
• Studentkort får du hos SiO kundesenter i Kristian Ottesens hus

– Tilgang til bygninger og rom på UiO

– Hente pullprint-utskrifter 

– Lånekort på biblioteket

HUSK: ta med legitimasjon og gyldig semesterkvittering

• Digitalt semesterkort i mobilappen Studentbevis/Student ID

• For å få semesterkvittering må du ha registrert deg i Studentweb og betalt 
semesteravgiften
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Læringsplattformen Canvas

- Logg inn med brukernavn og passord
- Alle emnene dine ligger på Dashbordet

Du bruker Canvas til å…
• kommunisere med faglærer eller andre 

studenter
• finne beskrivelser av arbeidskrav og 

oppgaver, frister for innlevering og 
meldinger fra faglærer

• Finne Zoom-lenker for digital undervisning
• levere oppgaver og få tilbakemelding
• med mer

canvas.uio.no + egen app



Mine studier

• Personlig timeplan for dine 
emner og eksamener dette 
semesteret

• Beskjeder fra dine emner og 
studieprogrammet i en felles 
oversikt

• Booke lesesalsplass og andre 
nyttige snarveier

https://minestudier.uio.no/stude
nt

https://minestudier.uio.no/student


E-postkonto ved UiO

Sjekk e-posten din daglig (på mail.uio.no) eller sett opp videresending til din private e-
post.

NB! Du er pliktig til å lese e-posten din – du kan få tilsendt viktig informasjon!

https://mail.uio.no/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.uio.no%2fowa%2f
https://brukerinfo.uio.no/logon.php


Digital skoleeksamen i Inspera

• Utføres på stasjonære datamaskiner

• Opplæring

• Silurveien 2

Har dine emner digital eksamen? 

Se emnebeskrivelse og semesterside

https://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/andre/silurveien/


Si fra!



Innpassing og godkjenning

• Du kan søke til fakultetet om godkjenning av emner tatt ved andre studiesteder i 
Norge eller i utlandet

• Søknadsskjema finner du her

https://www.uio.no/studier/registrering/godkjenning/


Utsatt studiestart, permisjon og redusert studieprogresjon

• https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/

• Søknadsfrister: 

1. september for høstsemesteret

1. februar for vårsemesteret

• Søker til HF ved tilrettelegging på skoleeksamen

• Ta kontakt med studiekonsulent (studentinfo@ikos.uio.no) ved behov for 
tilrettelegging i studiehverdagen, eller spørsmål!

https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/
mailto:studentinfo@ikos.uio.no


Viktige frister!
• Torsdag 19. august  kl. 23.59: 

Første frist for emnepåmelding i Studentweb. Svar på dette opptaket får du fredag 20. august, 
senest mandag 23. august i Studentweb

• Tirsdag 24. august - 1. september: 
Andre runde med påmelding til emner med ledig kapasitet. «Førstemann til mølla»

• Uke 34 er undervisningsstart, og undervisningen i de fleste emner starter denne uken

• Onsdag 1. september er siste frist for:
– å betale semesteravgift
– registrering i Studentweb
– lagre utdanningplanen
– undervisnings- og eksamensmelding
– å søke om tilrettelagt eksamen
– å søke om utsatt studiestart, permisjon og redusert studieprogresjon

https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/


Hvem kontakter jeg for spørsmål om…? 

• Studieveiledning, permisjon, IKOS-emner, oppbygging, utsatt studiestart, redusert 
studieprogresjon: studentinfo@ikos.uio.no

• Skoleeksamen (tilrettelagt eksamen, sykdom): HF-studieinfo

• Semesteroppgave, 3-dagers hjemmeeksamen: studentinfo@ikos.uio.no

• Emner som støttegruppe (emner som ikke tilbys av IKOS): Studiekonsulenten eller infosenteret 
som administrerer emnet. 

• Karakterutskrift og vitnemål: HF-studieinfo 

• Oppmelding til emner, frister, semesteravgift: HF-studieinfo

• IT-tjenester: https://www.hf.uio.no/tjenester/it/kontakt/

Er du i tvil om hvem du skal kontakte? Send epost til HF-studieinfo så hjelper de deg å finne 
frem til riktig person. 

mailto:studentinfo@ikos.uio.no
https://www.hf.uio.no/studier/kontakt/hfstudieinfo.html
mailto:studentinfo@ikos.uio.no
https://www.hf.uio.no/studier/kontakt/hfstudieinfo.html
https://www.hf.uio.no/studier/kontakt/hfstudieinfo.html
https://www.hf.uio.no/tjenester/it/kontakt/
https://www.hf.uio.no/studier/kontakt/hfstudieinfo.html


Kontaktinformasjon studiekonsulent 

Alle henvendelser skal sendes til 

studentinfo@ikos.uio.no

• Ikke send melding via Canvas. 

• Ikke ring på telefonen. Send e-post og avtal tidspunkt for 
veiledning. 

mailto:studentinfo@ikos.uio.no


Koronainformasjon

• Før du kommer til UiO, kan du ta et e-læringskurs i smittevern i Canvas. Det tar 
ca. 15 minutter. 
https://www.uio.no/studier/registrering/smittevernkurs/index.html

• Booker lesesalsplass via TP: 
https://tp.uio.no/rombestilling/?roomtype=LES&single_place=on

• Studenter får unntak fra avstandskravet under undervisningen. 
– All ordinær undervisning starter digitalt eller hybrid.

• På lesesalene gjelder en meters-kravet og reservasjonsløsningen.
• Selvtester ved studiestart
• SiO har teststasjon på Fredrikkeplassen
• Husk: 

– Vask hender
– Hold god avstand (minst 1 meter)
– Bli hjemme hvis du er syk

https://www.uio.no/studier/registrering/smittevernkurs/index.html
https://tp.uio.no/rombestilling/?roomtype=LES&single_place=on


Før du går…
• Vask over bordet der du har sittet med antibac-

servietter 

Takk ☺

Og: Oppmøte til lunsj i morgen 13.15 er på plassen 
utenfor Sophus Bugges hus (dette bygget)


