
ENGELSK ÅRSENHET OG

BACHELOR

Informasjonsmøte

2019



VELKOMMEN TIL

 Universitetet i Oslo (UiO)

 Humanistisk Fakultet (HF)

 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

 Engelsk årsenhet // Bachelor i Europeiske språk (engelsk)



KONTAKTPUNKTER

 HF-studieinfo for generell informasjon om studier

 Student-IT ved HF for teknisk brukerstøtte

 Studiekonsulent: 

 Emnepåmelding

 Oppbygging/gjennomføring av programmet

 Permisjon, redusert progresjon

 Andre administrative spørsmål rundt studiet

 Eksamenskonsulent:

 Spørsmål rundt fravær og obligatoriske aktiviteter

 Administrative spørsmål rundt eksamen



Å STUDEREVED UIO

 Ansvar for egen læring. Studieteknikk og studievaner. 

 Fulltid student? 37,5 timer i uken, minimum!

 Normal studieprogresjon er 30 studiepoeng hvert semester.

 De fleste emner er 10 studiepoeng.

 Du er selv ansvarlig for å oppfylle krav til progresjon

 Om du ikke følger minsteprogresjon vil du miste studieretten



STUDIERETTEN DIN

 Du kan miste studieretten din om du ikke oppfyller krav til progresjon

 Minstekravet til progresjon er 50%, hvilket betyr 30 studiepoeng per studieår

 Du må også være semesterregistrert og oppmeldt til emner denne høsten for å 

beholde studieretten

 Ved behov kan du søke om redusert studieprogresjon, permisjon, eller

utsatt studiestart

 Frist for å søke er 1. september (evt. 1. februar for våren)

 Søknad om redusert progresjon under 50% må dokumenteres med legeattest e.l. 



STUDIETEKNIKK OG INFORMASJON

 Det er viktig å finne gode vaner og rutiner i studiene tidlig

 Klar, ferdig, UiO! 

 En dag fylt med korte foredrag om studieteknikk, skriving, motivasjon, karriere og 
mye mer. 

 https://www.uio.no/studier/studiestart/fellesarrangementer/klar-ferdig-uio.html

 Viktig å kunne referanseteknikk og kildebruk

 Bibliotekskurs: 22. august kl. 10.15-11.00 i Aud. 3 i Helga Engs Hus

 Søk og Skriv: Oppgaveskriving fra A til Å

 Akademisk Skrivesenter

https://www.uio.no/studier/studiestart/fellesarrangementer/klar-ferdig-uio.html
https://www.uio.no/studier/program/engelsk-aarsenhet/studiestart/bibliotekkurs.html
http://sokogskriv.no/
https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/skrivesenter/


FØLG MED, HOLD DEG ORIENTERT

 Sjekk e-posten din jevnlig, helst hver dag

 Følg med på nettsidene for programmet og emnene dine

 Mine Studier er et nyttig verktøy

 Canvas

 Alle bør ha studentkort. Dette brukes som adgangskort til

rom/bygninger, bibliotekskort og for å ta utskrifter, m.m. Dette fås på

kortsenteret til SiO, som ligger bak Akademika. Ta med gyldig

legitimasjon.



EMNEPÅMELDING

 Semesterregistrer deg og betal semesteravgift før 1. september

 Meld deg til emnene dine innen 15. august kl. 23.59 (gjør det gjerne i dag)

 ENG1100 - English grammar

 ENG1304 - American literature

 ENG1506 - American Civilization

 Hvordan fungerer emnene?

 Forelesninger

 Seminargrupper

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG1100/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG1304/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG1506/index.html


KOMMET PÅ EN GRUPPE SOM IKKE PASSER?

 Du kan bytte grupper innen emner som har flere grupper/seminar

 Søknad sendes til studiekonsulenten din per e-post

 Frist 1. september, men det bør gjøres i god tid før dette

 Gyldige grunner for søknad:

 kollisjon med annen undervisning ved UiO

 omsorgsplikt (nær familie)

 Ikke gyldig grunn:

 annen jobb

 fritidsaktiviteter



BACHELORSTUDENTER

 Første året er omtrent likt for årsenhet og bachelor, med ett unntak

 ENG1100 og ENG1103 er obligatoriske emner for alle

 ENG1303, ENG1304, ENG1505 og ENG1506 – 3 av 4 må tas, men vi anbefaler alle

 Resten av graden:

 Fordypningsemner

 40-gruppe

 ExPhil og ExFac

 Frie emner

 Tatt utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner? 

 Du kan søke om å innpasse eksterne emner i graden

 Hvis du tror du har emner som overlapper med ett av de du skal ta første semester, send e-post 
til studiekonsulenten så fort som mulig. Legg ved emnebeskrivelser og pensumlister.

 Oppfølgingsmøte i 28. oktober kl. 12.15 i Eilert Sundts hus, auditorium 3, hvor vi 
snakker mer om alt dette, samt muligheter for utveksling

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


STUDIETUR TILYORK -VÅR 2020

 To uker i York, månedsskiftet februar/mars

 Kurs innen forskjellige temaer ved Det Norske Studiesentret i York

 Koster ca. 4000,- pluss reiseutgifter, men man kan søke om noe støtte 

fra Lånekassen

 Ypperlig mulighet for å teste ut hvordan det kan være på utveksling

 Informasjonsmøte om dette finner sted 4. november kl. 12.15, Sophus 

Bugges hus, seminarrom 3

https://www.hf.uio.no/ilos/studier/utland/york/


VELKOMMEN TIL ILOS!

SPØRSMÅL? 


