
Informasjonsmøte for russisk 

bachelor og russisk årsenhet  



Velkommen til  

Institutt for litteratur, 

områdestudier og europeiske 

språk - 

ILOS! 



Å studere ved UiO 

• Ansvar for egen læring. Hva vil ansvar si? 

– Innleveringsfrister 

– Søknadsfrister 

– Selvstendighet 

 

• Fulltid student? 37,5 timer i uken, minimum! 10-13 timer pr. emne.  

 

• Studiet er din 100% jobb. Tenk på det som en fulltidsjobb. 

 

• Normal studieprogresjon er 30 studiepoeng hvert semester. 60 studiepoeng i året. Minst 

50% progresjonskrav for å beholde studieretten.  

 

• De fleste emner har mindre undervisning enn hva du er vant med 

– Hva du gjør med tiden mellom undervisning er avgjørende for å lykkes 

– Kollokviegrupper med andre studenter! 



 

 

 

• Du kan søke om permisjon eller redusert studieprogresjon. Frist 1. september 

og 1. februar. 

 

 

Er du i tvil eller lurer på noe?  

Kontakt studiekonsulenten din! 

 



Behov for tilrettelegging i 

studiehverdagen? 
 
•Permisjon 

•Redusert studieprogresjon 

•Tilrettelegging på eksamen ved sykdom 

•Tilrettelegging i studiehverdagen: 

– Utlån av hjelpemidler og teknisk utstyr 

– Reservert lesesalsplass eller plass på mindre leserom 

– Tilgang til hvilerom 

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

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


Emner og undervisning 

• Emner: 1000-nivå, 2000-nivå, 3000-nivå og 4000-nivå. 

• 1000-emner kan ha forelesning og grupper/seminarer. Du velger 

bare én av gruppene, for eksempel i RUS1002. 

• Forelesninger er åpne for alle. 

• Seminarundervisning er en kombinasjon av 

pensumgjennomgang og studentaktiviteter. 

• Gruppeundervisning som består av repetisjon og studentøvelser 

ledet av lærer. 

• Obligatorisk oppmøte og obligatoriske oppgaver – følg med på 

frister! 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS1002/h18/timeplan/index.html


Oppbygging av russisk årsenhet 

1. semester RUS1001 RUS1002 RUS1501 

2. semester RUS1101 RUS1102 RUS1310 

Årsenheten og første året på bachelor er likt. 

 

http://www.uio.no/studier/program/russisk-aarsenhet/oppbygging/


Oppbygging av russisk bachelor 

RUSxxxx 

RUSxxxx 

RUSxxxx 

RUS2102 

RUS1501 

RUS1310 

RUS1102 

RUS1101 

RUS1002 

RUS1001 

100-gruppe 40-gruppe 

(støttegruppe) 
Frie emner 

20 studiepoeng 

Exphil 

Exfac 
180 studiepoeng 

Fordypningsemner i 

russisk språk, litteratur 

eller områdestudier,  

30 studiepoeng 

20 studiepoeng 

http://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/russisk/oppbygging/


Emnesidene på web 
  

– Emnesider 

– Tid og sted for undervisning 

– Tid og sted for eksamen 

– Pensum 

– Beskjedfelt på semestersiden. 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS1002/


Hold deg orientert 

• Sjekk e-posten din jevnlig (webmail.uio.no) 

 

• Bruk nettsidene http://www.uio.no/studier/ 

 

• Bruk HF-studieinfo i P. A. Munchs hus, skranken er 

åpen 11.00-15.00 

 

• Program for studiestart 

 

http://www.uio.no/studier/
http://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/russisk/studiestart/


Hvordan melde seg på emner? 

• Frist: innen midnatt torsdag 16. august 

• Gjøres via Studentweb. Logg deg inn med UiO brukernavn og passord eller 

fødselsnummer og din PIN-kode. (Veiledning) 

• Notér emnekodene, tid og sted for gruppen/seminaret og eksamensdato før du logger deg 

inn i Studentweb. 

• Du skal bare melde deg til emner for ett semester av gangen. Neste frist er i desember for 

oppmelding til vårsemesteret. 

• Studentweb åpner igjen 21. august, kl 09.00 – ledige emner legges ut for alle studenter, 

førstemann til mølla. Liste på uio.no 

 

• Aller siste frist for semesterregistrering, emnepåmelding og semesteravgift: 1. september! 

 

 

https://studentweb.uio.no/studentweb/login.jsf?inst=FSPROD
http://www.uio.no/studier/registrering/semesterregistrering/registrering-studentweb.html


Mine studier 

• Personlig timeplan for emnene du tar dette 

semesteret 

• Beskjeder fra dine emner og studieprogram i en 

felles oversikt 

• Importer timeplaner til din mobilkalender 

 

• https://minestudier.uio.no 

 

https://minestudier.uio.no/


Bytte gruppe/ seminar? 

Du kan bytte grupper innen emner som har flere grupper/seminarer.  

 

 

 

 

 

 

Søknad sendes per epost til studiekonsulenten. Ved ikke gyldig grunn: 

Bytt gjerne internt med annen student. Men husk å gi beskjed til 

studiekonsulent eller ekspedisjonskontor! 

 

Gyldige grunner for 

søknad: 

 

(1)kollisjon med annen 

undervisning ved UiO 

 

(2) omsorgsplikt (nær    

      familie) 

Ikke gyldig grunn: 

 

(1)annen jobb 

 

(2)fritidsaktiviteter 

 

https://www.uio.no/studier/admin/semesterregistrering/bytte-seminargruppe/hf-ilos.html
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Læringsplattformen Canvas 

• Brukes på UiO f.o.m. H18 

• Logg inn med brukernavn og  

   passord 

• Alle emnene dine ligger på  

   dashbord 

• canvas.uio.no 

 

 



Studer i utlandet! 

 

– Utveksling til Petrozavodsk i ditt 3. semester! (Kun 

bachelorstudenter) 

 

– Opplev kulturen og språket på egenhånd! 

 

– Mer informasjon på oppfølgingsmøte senere i høst! 

 



Innpassing av utenlandsk utdanning eller annen 

norsk utdanning. 

 

• Emner tatt ved UiO tidligere er registrert. 

• Godkjenning av annen utdanning gjør du ved å fylle ut skjema 

som du finner på http://www.uio.no/studier/registrering/  

• Legg ved vitnemål/karakterutskrift og gjerne 

emnebeskrivelse/pensum 

• Kan ta litt tid å få det innpasset 

• Om du har emner som du tror du kan få godkjent som tilsvarer 

emner i ditt første år, kontakt studiekonsulenten før 

oppmelding. 

http://www.uio.no/studier/registrering/


Hvem er hvem og gjør hva? 

• Studiekonsulent Maria Øderud Danielsen, m.o.danielsen@ilos.uio.no: 

veiledning om valg av emner og gjennomføring av studier i russisk, polsk, 

tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, oppmelding i emner og gruppevalg. 

 

• Eksamenskonsulent Sarah Margrethe Øverlie Eiene, s.m.o.eiene@ilos.uio.no :  

veiledning om saker relatert til eksamen som utsatt eksamen, sensur, 

sykemelding og klagesaker, fravær og obligatorisk oppmøte. 

 

• Internasjonaliseringskonsulent Lisbeth Larsen, lisbeth.larsen@ilos.uio.no : 

veiledning om utveksling 

 

• Ta kontakt per epost for å avtale møte! 

 

mailto:m.o.danielsen@ilos.uio.no
mailto:s.m.o.eiene@ilos.uio.no
mailto:lisbeth.larsen@ilos.uio.no


Livet rundt studiene: 

Bli med i programutvalget for russisk!  

 

UiO sine nettsider med informasjon om bolig, helsetjenester, 

trening, studentforeninger og andre velferdstilbud. 

• Livet rundt studiene - Universitetet i Oslo 

 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) 

• http://www.sio.no/ 

 

Studentutvalg og studentdemokrati 

• http://www.hf.uio.no/ilos/livet-rundt-studiene/ 

http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/
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Studentkort: 

 

Studentkort får du på SiO-senteret (Kristian Ottosens hus, Blindern) 

  

• For å få studiekort må du ha: 

• Norsk fødselsnummer 

• Betalt semesteravgift til SiO ved UiO for høsten 2018 

• Bekreftet utdanningsplan/semesterregistrert deg i StudentWeb for høsten 2018 

 

 

• Du må ta med til SiO-senteret:   

• Gyldig legitimasjon; pass, norsk bankkort eller norsk førerkort 

• Mobil-appen Studentbevis eller Semesterkvittering for høsten 2018    

 



IT-tjenester ved UiO 

• Brukernavn og passord brukes for alle våre tjenester: 

o Datamaskinene på PC-salene 

o E-post 

o Trådløst nett 

o Utskrift 

o Canvas 

o Inspera (digital eksamen) 

• Byttes på http://brukerinfo.uio.no  

• Skal aldri lånes bort 

• Må sjekkes at virker før digital eksamen 

http://brukerinfo.uio.no/


IT-tjenester ved UiO 

• Eduroam 

o Trådløst nett på hele campus og skal brukes på 

digital eksamen 

o Trådløst nett på norske flyplasser 

o Trådløst nett på universiteter over hele verden 

• Veiledning for hvordan Eduroam settes opp: 

o www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/  

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/


Hjelp - Brukerstøtte 

• Bemannet helpdesk 

Drifter PC-stuene 

Hjelper med gjennomgang av studentenes egne  

maskiner til digital eksamen 

• E-post: student-it@hf.uio.no 

– https://www.hf.uio.no/tjenester/it/  

mailto:student-it@hf.uio.no
mailto:student-it@hf.uio.no
mailto:student-it@hf.uio.no
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Digital eksamen i Inspera 

• Følg med på semestersidene til emnene du tar, all informasjon legges 

ut her 

• Stasjonær PC eller din egen datamaskin (BYOD) på eksamen? 

o Kommer på semestersidene 

o Låneordning for de som ikke har egen datamaskin 

• Forberedelser du må gjøre: 

o Ta demoeksamener på http://uio.inspera.no  

o Installere Safe Exam Browser på din maskin: 

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

• Safe Exam Browser låser din maskin for eksamen 

– Delta på infomøte/kurs 

– Lær deg tastekombinasjoner for spesialtegn dersom du studerer 

språk, så tidlig som mulig 

http://uio.inspera.no/
https://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
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Viktige frister: 

Torsdag 16. august (før klokken 24). 

-Påmelding emner   

 

Lørdag 1. september 

-  semesteravgift og semesterregistrering 

-  Søke om redusert studieprogresjon og   

tilrettelegging eksamen 



 

• Invitasjon til studieteknikk-kurs og skriveseminar kommer. 

 

• Oppfølgingsmøte senere i semesteret om utveksling, valg av 

40-gruppe og annen informasjon.  

 


