
Velkommen til  

Kinesisk med Kina-studier! 

 



 

Kinesisk med Kina-studier 

https://youtu.be/7123NF5gDFw
https://youtu.be/7123NF5gDFw
https://youtu.be/7123NF5gDFw


 

Studieretningens nettsider 

https://www.uio.no/studier/program/aas/studieretninger/kinesisk/index.html
https://www.uio.no/studier/program/aas/studieretninger/kinesisk/index.html




 
 

Oppbygging og gjennomføring 
 

• Emner på 10 studiepoeng 

• 30 studiepoeng i semesteret 

• 60 studiepoeng i året 

• Emnegrupper 
- fordypning (80 studiepoeng) 

- støttegruppe (40 studiepoeng) 



 
 

Oppbygging og gjennomføring 
 

   Fordypning i kinesisk språk   80 studiepoeng 

+ Støttegruppe i områdekunnskap  40 studiepoeng 

+ Støttegruppe i kultur-/samfunnsfag  40 studiepoeng 

+ Exphil og Exfac    20 studiepoeng 

 

= Bachelorgrad    180 studiepoeng 





Første semester 



 
Studentweb  

• Hvert semester må du: 
– Melde deg opp til undervisning 
– Melde deg opp til eksamen 
– Lagre utdanningsplan 
– Betale semesteravgift 

 
• Tirsdag, onsdag og torsdag: Registreringshjelp i Sophus Bugges 

hus kl. 10 – 15. 
• Torsdag: Drop-in studieveiledning på rom 454 i P. A. Munchs 

hus kl. 10 – 12. 



 
Studentweb  

 
Veiledning til Studentweb 

 
Bruk nettsidene og emnebeskrivelsene!  

Det er vår «kontrakt» med dere. 

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

   dashbord 

• canvas.uio.no 

 

 



 
Mine studier 

• Personlig timeplan for dine emner dette semesteret 

• Beskjeder fra dine emner og studieprogrammet i en felles 
oversikt 

 



Digital skoleeksamen i Inspera 

• Utføres på stasjonære datamaskiner 

• Opplæring 

• Silurveien 2 

 

Har dine emner digital eksamen?  

Se emnebeskrivelse og semesterside 

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


 

E-postkonto ved UiO 

Sjekk e-posten din daglig eller sett opp 
videresending til din private e-post. 

– Velg fanen E-MAIL 

– Velg underfanen FORWARD 

– Skriv inn ønsket e-postadresse 

https://brukerinfo.uio.no/logon.php
https://brukerinfo.uio.no/logon.php
https://brukerinfo.uio.no/logon.php


Tilrettelegging og permisjon 

• Tilrettelegging i studiehverdagen 
• Tilrettelegging på eksamen 
• Fysisk tilgjengelighet 

 
• Permisjon og redusert studieprogresjon 

 
Søknadsfrist 1. september/ 1. februar 

 
 



 

Innpassing og godkjenning 

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

 

• Søknadsskjema finner du på «Studier» under Registering, 
frister og studentkort – godkjenning av utdanning 

http://www.uio.no/studier/registrering/godkjenning/norsk-utdanning/index.html


Kinesisk C 
• Obligatorisk for alle i tredje semester! 

• 40 studiepoeng 

• Må bestå Kinesisk B 

• Changchun og Beijing 

 

 



Si fra! 





 
Viktige frister! 

• Torsdag 15. august  kl 24.00:  
Første frist for emnepåmelding i Studentweb. Svar på dette opptaket får du fredag 
16. august, eller senest mandag 19. august i Studentweb 
  

• Tirsdag 20. august - 1. september:  
Andre runde med påmelding til emner med ledig kapasitet. «Førstemann til mølla» 
 

• Mandag 19. august er undervisningsstart 
 

• Søndag 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  

 

http://www.uio.no/studier/admin/permisjon/hf-permisjon/


 
 

P. A. Munchs hus, 4. etasje, rom 471 
Veiledning etter avtale 

Kari Langseth 
Kari.langseth@ikos.uio.no 
22 84 44 03 

mailto:Kari.langseth@ikos.uio.no

