
Informasjonsmøte 

for bachelor i russisk 

høsten 2021



Informasjon om koronasituasjonen 

ved UiO

Ressursside på uio.no

Viktig:

Gjennomfør smittevernkurs for å møte opp på Blindern

Både digital undervisning og fysisk oppmøte høsten 2021.

Ikke obligatorisk oppmøte høsten 2021. 

https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html


Å studere ved UiO

• Ansvar

• Heltid = 37,5 timer

• Still forberedt, jobb jevnt

• Kollokviegrupper

• Krav til studieprogresjon

• Student-e-posten din

UiOs tips til hvordan komme i gang med studiene dine! 

https://www.uio.no/studier/studiestart/tips/


Første semester består av 3 emner

• RUS1001-Russisk grammatikk 1

• RUS1501-Russisk politikk, kultur og 

samfunn

• Exfac (Anbefalt exfac-språk)

Se studieløpet for russisk bachelor

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


Du skal melde deg til disse 3 emnene selv

• Det gjør du i Studentweb

• Fristen for å melde seg er 19. august ved

midnatt

• Husk også å betale semesteravgiften innen 

1. september

Huskeliste for nye studenter ligger her.

Generell informasjon om frister ligger her.

https://www.uio.no/studier/registrering/studentweb/
https://www.uio.no/studier/studiestart/sjekkliste/index.html
https://www.uio.no/studier/registrering/melding/


Mye undervisning dette semesteret er planlagt 

digitalt, kan bli endret til fysisk/ordinær 

undervisning

• Det er heller ikke obligatorisk oppmøte, men 

det forventes at du deltar 

• Det betyr stor frihet, og stort ansvar

• Husk at hvert emne har obligatoriske 

oppgaver

• Gjør deg godt kjent med de digitale 

plattformene denne uka



Vi kommuniserer med deg!

Student-e-posten din:

• Logg deg inn med brukernavn og passord

• Vi forventer at du sjekker e-posten din 

jevnlig. 

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


Canvas

• I Canvas legger lærerne ut 

undervisningsmateriale og informasjon om 

oppgaver

• Canvas kan også være nyttig for å komme i 

kontakt med medstudenter

• Du får tilgang til emner du skal ta høsten 

2021 i Canvas etter 20. august. 

https://uio.instructure.com/


Semestersida

• På semestersida finner du pensumlista.

• Skaff deg pensum, og en oversikt over 

pensum denne uka.

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS1001/h21/index.html


Mine studier

• I Mine Studier finner du timeplanen din.

• Det er noen ledige hull i den. Det betyr at du 

selv lager en plan for: 

 å lese pensum

 å skrive oppgaver

 å ha kollokvier med andre studenter

• Å studere ved et universitet innebærer å lære 

seg å strukturere arbeidshverdagen sin selv.

https://minestudier.uio.no/nb/index.html


Eksempeltimeplan: undervisning

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15-09.00

09.15-10.00

10.15-11.00 RUS1501 

digital 

forelesning

RUS1001 

seminar 2

RUS1501 

seminar 2

RUS1001 

seminar 1

RUS1501 

seminar 1
11.15-12.00

12.15-13.00 RUS1001 

seminar 1 

og 3

RUS1001 

seminar 2

Exfac språk 

forelesning

RUS1001 

seminar 3
13.15-14.00

14.15-15.00 RUS1001 

digital 

forelesning

Exfac språk 

forelesning

RUS1001 

digital 

forelesning
15.15-16.00



Bytt seminargruppe selv:

https://www.uio.no/studier/registrering/semesterregistrering/bytte-seminargruppe/

Har du kommet på en gruppe som ikke passer og ingenting annet ledig? 

http://www.uio.no/studier/admin/semesterregistrering/bytte-seminargruppe/hf-ilos.html

Ved ikke gyldig grunn: Bytt gjerne internt med annen student. Men husk å gi beskjed til studiekonsulent

Gyldige grunner for 

søknad:

Kollisjon med annen 

undervisning ved UiO

Omsorgsplikt (nær familie)

Ikke gyldig grunn:

Jobb

Fritidsaktiviteter

Etc

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


Studiegrupper høsten 2021

• Dette semesteret får dere tilbud om å delta 

på studiegrupper ledet av en 

læringsassistent: fysiske og digitale møter

• Vi håper dere griper sjansen til å møtes 

fysisk!



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/


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 (mindre enn 50%), 

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. 



Bruke utenlandsk utdanning eller 

annen norsk utdanning i graden

• Emner tatt ved UiO tidligere er registrert

• Annen tidligere utdanning? Søk om formell godkjenning

• Legg ved vitnemål og emnebeskrivelse/pensum

• Kan ta flere måneder!

• Ex.fac eller Ex.phil fra alle læresteder Norge godkjennes

• Studier som kan tilsvare emner i første semester? Send 

scannet dokumentasjon til studiekonsulenten ASAP

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


Student-IT ved UiO

• Brukernavn og passord brukes for alle våre tjenester:

o Datamaskinene på PC-salene

o E-post

o Trådløst nett - Eduroam

o Utskrift

o Canvas

o Inspera (digital eksamen)

• Passord byttes på http://brukerinfo.uio.no

https://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/lokal-it/student-it.html
https://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/
https://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/
http://brukerinfo.uio.no/


Fortsatt spørsmål? Send en e-post:

• Spørsmål om emnevalg, veien videre og 

undervisning og eksamen: HF-studieinfo eller 

ILOS

• Teknisk hjelp: Student-IT

https://www.hf.uio.no/studier/kontakt/hfstudieinfo.html
https://www.hf.uio.no/ilos/studier/kontakt/index.html
https://www.hf.uio.no/tjenester/it/kontakt/


Bruk biblioteket! 

• Fakultetets bibliotek 

ligger i 2. etasje av 

Sophus Bugges 

Hus

• Sjekk kurs

• Husk smittevern!

• UiO biblioteket 

Georg Sverdrup

https://www.ub.uio.no/bibliotekene/uhs/soph/index.html
https://www.ub.uio.no/bibliotekene/uhs/uhs/index.html


Studentkort

• Alle må 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.

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


Program for studiestart

• Velkomst- og infomøter

• Miniforelesninger

• Studentfestivalen UiO

• Studentforeninger

• Idrettsforeninger

• Livet rundt studiene

https://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/russisk/studiestart/?view=allupcoming
https://www.uio.no/livet-rundt-studiene/


Husk

• Det er mye informasjon på nett

• Det er likevel ingen skam å spørre

• Ta gjerne kontakt med en medstudent –

enten et digitalt hei eller ta initiativ til et møte

• Føles livet for vanskelig, ikke nøl med å søke 

hjelp. SiO gir gratis rådgivning:

 SiO - Gratis kurs for en bedre 

studiehverdag

 Selvhjelp for vanlige utfordringer

• Jobben vår er å hjelpe dere!

https://sio.no/
https://www.sio.no/helse/kurs#kalender
https://www.sio.no/helse/selvhjelp


Senter for slaviske og østeuropeiske studier

• Arrangementer som er åpne både for studenter, ansatte og 

andre interesserte

• Gjesteforelesninger, filmvisninger, boklanseringer, artikler

• https://www.hf.uio.no/ilos/forskning/senter-slavisk-osteuropa/

https://www.hf.uio.no/ilos/forskning/senter-slavisk-osteuropa/


Programutvalget for russisk

• Russisk-studentenes egen forening

• Studieturer, faglige og sosiale arrangementer

• Kan søke om midler fra instituttet

• Engasjer deg i ditt eget studiemiljø!



Neste møte, for bachelorstudenter

• Nytt infomøte i oktober

• Invitasjon kommer til student-eposten din

• Vi snakker om:

– Eksamen høsten 2021

– emnevalg til våren og videre

– 40-gruppe/støttegruppe og frie emner

– utveksling



Velkommen til russisk på UiO!

Spørsmål?


