
Informasjonsmøte 

for bachelor i russisk



Å studere ved UiO

• Ansvar

• Heltid = 37,5 timer

• Still forberedt, jobb jevnt

• Kollokviegrupper

• Krav til studieprogresjon

• Student-e-posten din



Emner og undervisning

• 0000-nivå, 1000-nivå, 2000-nivå, 3000-nivå og 4000-nivå

• Hva er forelesninger, seminarundervisning og 

gruppeundervisning?

• Hva med emner som har flere grupper/seminarer?



• Hvilke emner skal du ta i 1. semester?

Se studieløpet for russisk bachelor

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


Meld deg opp i Studentweb

• Sjekk hva du skal ta, og at eksamen og undervisning ikke 

krasjer

• Logg inn med brukernavn og passord

• Trykk «Start registreringen», og følg instruks på nett.

• Teknisk hjelp? Tirsdag til torsdag 10.00-15.00 i PC-stuen i 1. 

etasje i Sophus Bugges hus

• Siste frist: Torsdag kl. 15. august kl. 23.59!

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


Eksempeltimeplan: undervisning

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15-09.00 RUS1001

Sem.gr. 4
09.15-10.00

10.15-11.00 Exfac språk 

forelesning

RUS1001 

sem.gr. 4

Exfac språk 

gruppe 1 (7 

uker)
11.15-12.00

12.15-13.00 RUS1501

forelesning

RUS1501 

sem.gr 2 (5 

uker)

RUS1001 

forelesning
13.15-14.00

14.15-15.00 RUS1001 

forelesning

Exfac språk

Forelesning 

(5 uker)
15.15-16.00



Eksempeltimeplan: selvstendig arbeid

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15-09.00 RUS1001

Sem.gr. 4
09.15-10.00

10.15-11.00 Exfac språk 

forelesning

RUS1001 

sem.gr. 4

Exfac språk 

gruppe 1
11.15-12.00

12.15-13.00 RUS1501

forelesning

RUS1501 

sem.gr 2

RUS1001 

forelesning
13.15-14.00

14.15-15.00 RUS1001 

forelesning

Exfac språk

Forelesning 
15.15-16.00



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/


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



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)

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

• Skal aldri lånes bort

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


Student-IT på HF

• Bemannet helpdesk

Drifter PC-stuene

Hjelper med gjennomgang av egne maskiner til digital 

eksamen

Svarer på spørsmål om brukernavn og passord

Skranke: P.A. Munchs hus, rom 260 (2. etasje)

Åpningstid: Mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00

E-post: student-it@hf.uio.no

Telefon:(+47) 22 84 00 04

mailto:student-it@hf.uio.no


Livet rundt studiene

• SiO

• Karrieresenteret

• Studentforeninger

• Si fra!

https://www.uio.no/livet-rundt-studiene/
https://www.uio.no/studier/karriere/


Neste møte, for bachelorstudenter

• Nytt infomøte senere i høst

• Invitasjon kommer til student-eposten din

• Vi snakker om:

– emnevalg til våren og videre

– 40-gruppe/støttegruppe og frie emner

– utveksling



Kontakt:

• Studiekonsulent: Maria Øderud Danielsen

• Eksamenskonsulent: Stein Stølen Bjerkaker

https://www.hf.uio.no/ilos/personer/adm/mariaod/
https://www.hf.uio.no/ilos/personer/adm/steinsbj/index.html


Velkommen til russisk på UiO!


