
Oppfølgingsmøte for polsk, 

tsjekkisk, 

bosnisk/kroatisk/serbisk



Eksamen høsten 2021

• Obligatoriske aktiviteter

• Informasjon om eksamen:
- emneside
- semesterside og Studentweb
- oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i emnets fellesrom i Canvas senest fire dager før 
første eksamensdag

• Skoleeksamen i Inspera
Gjør deg kjent med Inspera her: https://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
Logg inn med brukernavn og passord
Demoprøver

• Forskjell mellom skoleeksamen og hjemmeeksamen
Skoleeksamen avholdes i Silurveien, Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb

https://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
https://studentweb.uio.no/


Begrunnelse og klager

• Sensorveiledning

• Begrunnelse på skriftlige eksamener: Studentweb, Mer…, Begrunnelse og klager

Frist: en uke etter at karakteren er kunngjort

• Begrunnelse på muntlige eksamener

Frist: rett etter at du har fått vite karakteren din. 

• Svar på krav på begrunnelse: vanligvis innen to uker

• Klage på eksamenskarakter:

Du kan klage på karakteren på alle skriftlige eksamener. Muntlige eller praktiske eksamener kan ikke påklages fordi

prestasjonen ikke er dokumentert for ettertiden.

• Frist: tre uker etter at karakteren er kunngjort. OBS! Dersom du først har bedt om begrunnelse eller klaget over formelle feil

ved eksamen, gjelder fristen fra det tidspunktet du har fått svar.

• Svar på klage: vanligvis innen en måned, dersom det tar lengre tid, får du epost om dette

• Du kan be om begrunnelse på klagesensur, men ikke klage på resultatet

• https://www.uio.no/studier/eksamen/begrunnelse-klage/

https://www.uio.no/studier/eksamen/begrunnelse-klage/


Emnepåmelding for våren 2022

•Søk på emner i Studentweb 1.desember

•Siste frist : 8. desember

•De som søker etter dette er ikke garantert plass på de emnene de skal ta.

•Studentweb åpner for 2. runde påmelding til emner med ledig plass 4. januar

•14. januar åpnes Studentweb for enkeltemnestudenter

•Absolutt siste frist for emnepåmelding og betaling av semesteravgift: 1. februar

•https://www.uio.no/studier/registrering/melding/

Side 4

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


Valg av emner vår 2022:

Obligatoriske emner for bachelor:

•SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: litteratur og samfunn

•POL1002/BKS1002/TSJ1002 – språkbruk 2

•Examen philosophicum: to varianter, seminar eller selvstudium (seminar 

varianten anbefales strekt)

https://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/polsk-tsjekkisk-bosnisk-kroatisk-serbisk/oppbygging/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html


Obligatorisk utveksling 4. semester

• Nettside: «Slik reise du på utveksling – hele prosessen»: 
https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/index.html

• Du må ha bestått minst 60 studiepoeng før utreise.

• Hvor kan du reise? 
https://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/polsk-tsjekkisk-bosnisk-
kroatisk-serbisk/utlandet/

• Veiledning om utveksling: https://www.hf.uio.no/ilos/studier/utland/

• På utveksling tar du minst 20 studiepoeng i språk, og 10 studiepoeng i politikk, kultur, 
samfunn eller litteratur.

https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/index.html
https://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/polsk-tsjekkisk-bosnisk-kroatisk-serbisk/utlandet/
https://www.hf.uio.no/ilos/studier/utland/


Valg av støttegruppe/40-gruppe

• Tenk på hva du ønsker å jobbe med etter studiene

• Velg en 40-gruppe som sammen med fordypningsfaget kan gi deg den kompetansen du ønsker. Hva 
vil kunne komplimentere 80-gruppa i polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk? Hva er du 
interessert i?

• Tenk også på hva du ønsker å spesialisere deg i på masternivå. Hva kunne du da trengt mer 
kompetanse innen?



Veien videre etter ditt første semester:

Lag en plan for deg selv! 

• Hvilke emner skal jeg ta vår 2022?

• Skal jeg studere i utlandet? JA!

• Hvilken 40-gruppe (støttegruppe) ønsker jeg å velge?

• Hva slags emner ønsker jeg å ta som frie emner?



Jobb og videre studier:

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak på master i studieretningen 
Russisk, polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk

På master velger man å fordype seg i og skriver masteroppgave i enten 
språk, litteratur, områdestudier eller oversettelse. 

Bruk HFs karrieresider: hf.uio.no/studier/karriere/ Her kan du blant 
annet lese om hva tidligere HF-studenter gjør

og Karrieresenteret: http://www.uio.no/studier/karriere/

http://www.uio.no/studier/program/europeiske-sprak-master/studieretninger/russisk-polsk-tsjekkisk-bosnisk-kroatisk-serbisk/index.html
http://www.hf.uio.no/studier/karriere/
http://www.uio.no/studier/karriere/

