
 

 

 
 
 

VELKOMMEN TIL RUSSISK! 
 

 

Vi er glade for at du har valgt å studere hos oss. Denne guiden 

forteller deg det meste du trenger å vite i de aller første ukene 

på Blindern – for eksempel når du må huske å gjøre hva. 

 

Guiden er en miniversjon av våre nettsider, der du finner all 

informasjon om ditt studium: hf.uio.no/ilos/. Disse sidene må du 

gjøre deg godt kjent med. 

 

Vi håper du vil finne deg vel til rette hos oss, både faglig og sosialt. 

 

Velkommen til ILOS! 

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hf.uio.no/ilos/
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STUDIESTART PÅ ILOS 

Hvordan vet du hva som skjer i studiestartsuka og senere? 
Les her om studiestart ved Det humanistiske fakultet (HF). I tillegg er det et eget 
program for russisk bachelor. Følg også med på epostene du får til student-
epostadressen din. 

 

KORONASITUASJONEN VED UIO 

Før du kommer til UiO, må du ta et e-læringskurs i smittevern. Se UiOs nettside for 
informasjon om koronasituasjonen ved UiO. 
 
Som følge av koronasituasjonen skal du kontakte oss på telefon eller epost. Personlig 
oppmøte i instituttets lokaler i Niels Treschows hus skal kun skje etter avtale med 
studiekonsulent eller faglærer. 
 
Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av 
koronasituasjonen. Dette innebærer blant annet at kapasiteten i alle 
undervisningsrom er sterkt redusert. 
 
Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden om 
undervisning tilbys digitalt eller i klasserom. En blanding av undervisningsformer kan 
også forekomme, og tilbudet kan endre seg i løpet av semesteret som følge av en 
endret smittesituasjon. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon. 
Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all 
undervisning. 
 

EMNEPÅMELDING 
 
Når melder du deg på undervisning og eksamen? 
Innen torsdag 13. august kl. 23.59 må du melde deg på undervisning og eksamen 
for emner du vil ta i høstsemesteret. 
 
Hvilke emner skal du ta? 
Dette sjekker du på nettsiden for oppbygging og gjennomføring av bachelorgraden i 
russisk. 
 
Hvor melder du deg på undervisning og eksamen? 
Det gjør du i Studentweb. 

https://www.hf.uio.no/studier/studiestart/
https://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/russisk/studiestart/?view=allupcoming
https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/lese.html
https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/lese.html
https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html
https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl08/
https://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/russisk/oppbygging/
https://studentweb.uio.no/studentweb/login.jsf?inst=FSPROD
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Hvordan melder du deg på til undervisning og eksamen? 
Du sjekker hvilke emner du skal ta og hvilke seminargrupper du ønsker deg plass på, 
og så følger du bruksanvisningen du finner her. 
 

Når du har fått plass på emner, kan du se timeplanen din på Mine studier. 
 
Hva kan du bruke Studentweb til? 
Blant annet: 

 sette sammen din utdanningsplan 

 melde deg til undervisning og eksamen 

 trekke deg fra undervisning og eksamen du ikke skal ta 

 finne betalingsopplysninger for semesteravgiften 
[OBS: Du får ikke giro for betaling av semesteravgiften i posten!] 

 

GRUPPEBYTTE 
 
Hvordan bytter du seminargruppe? 
Du er selv ansvarlig for at ikke undervisningstidene dine kolliderer. Men hvis du 
likevel trenger å bytte seminargrupper, kan du gjøre det selv i Studentweb. Hvis det 
ikke er flere ledige plasser, og du har gyldig grunn (se under) kan du gjøre det ved å 
følge instruksjonene for gruppebytte på ILOS. 

 

HVOR FINNER DU MER INFORMASJON? 

 
På hf.uio.no/ilos/ finner du informasjon om: 

 hvilke emner du skal ta og når de undervises 

 tid og sted for undervisning og eksamen i emnene dine 

 hvordan du planlegger utveksling 

 hva du lærer på studiet 

 og mye mer! 
 
Student-IT ved Humanistisk fakultet 
Student-IT ved HF gir deg nyttig informasjon om IT-tjenestene ved UiO, f.eks. hvis 
du har spørsmål om passord og brukernavn.  
  

http://www.uio.no/studier/registrering/semesterregistrering/
https://minestudier.uio.no/nb/index.html
https://www.uio.no/studier/registrering/semesterregistrering/utdanningsplan.html
https://www.uio.no/studier/admin/semesterregistrering/bytte-seminargruppe/hf-ilos.html
http://www.hf.uio.no/ilos/
https://www.hf.uio.no/tjenester/it/kontakt/
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HVA KAN JEG GJØRE SELV? 
 
 
Du administrerer studiene dine selv på uio.no/studier 
Her kan du: 

 se hvordan du søker om permisjon, deltid og utsatt studiestart 

 søke om godkjenning av annen norsk eller utenlandsk utdanning 

 lese om eksamen og søke om tilrettelegging 

 sjekke hvordan du kan få karakterutskrift 

 lese om hva du kan velge som frie emner i graden din 

 og mye mer! 
  
 
Har du annen utdanning fra før? 
Hvis du har utdanning fra før som kanskje overlapper med emner du skal ta i det 
første semesteret ditt, må du gjøre to ting: 

 søk om å få denne utdanningen godkjent ved UiO (se over) så snart som 
mulig 

 scan inn og send dokumentasjon på utdanningen (karakterutskrift og 
emnebeskrivelser) til studiekonsulenten din så snart som mulig 

 

ANNEN PRAKTISK INFORMASJON 

Studiekort og semesterkort 
Studiekortet er et plastkort med navn og bilde, som blant annet brukes som 
tilgangskort og lånekort ved bibliotekene på UiO. Studiekortet får du på SiO-
senteret, hvis du har med deg gyldig legitimasjon og semesterkort. 
Sammen med semesterkvitteringen er studiekortet gyldig som studentbevis. 
Semesterkvittering får du i posten etter at du har registrert deg i Studentweb og 
betalt semesteravgiften. Du kan også bruke appen Studentbevis. 
uio.no/studier/admin/kort/ 
 
Biblioteket 
Fakultetets studentbibliotek ligger i Sophus Bugges Hus. Her finner du stille 
leseplasser og grupperom, stasjonære PC-er og trådløst nett. Biblioteket har både 
fysiske og digitale hjelpemidler – bøker, tidsskrifter, ordbøker, oppslagsverk, 
databaser, etc. – som du kan bruke når du leser og skriver oppgaver. 
 
Les mer om kurs og annen nyttig informasjon om biblioteket på 
ub.uio.no/bibliotekene/uhs/soph/. 

https://www.uio.no/studier/
https://www.uio.no/studier/admin/kort/
https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl05/
http://www.ub.uio.no/bibliotekene/uhs/soph/
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Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) 
SiO gir deg et bredt spekter av tjenester du trenger i studiehverdagen: studentbolig, 
treningssentre, barnehager, helsetjenester, studentrådgivning, kafeer og 
karriereveiledning på Karrieresenteret: sio.no 
 
Studentrådgivningen er en gratis SiO-tjeneste der du kan snakke om alt fra 
følelsesmessige og økonomiske problemer til spørsmål om rettigheter under 
sykdom, trygde-ytelser, rusproblemer og ikke-faglige studieproblemer. Det er helt 
ok å komme med et lite problem – det er å forebygge et større. 
 
Planlegg karrieren din underveis i studiene 
Forbered deg på jobb og karrierevalg gjennom arbeidslivsarrangementer, 
veiledning, utenlandsopphold, praksis og kurs: hf.uio.no/studier/karriere 

 

STUDIEVEILEDNING: HVEM SVARER PÅ HVA? 

Husk at du som følge av koronasituasjonen bør kontakte oss på telefon eller epost. 
Personlig oppmøte i våre lokaler skal kun skje etter avtale. 
 
 

KNUTEPUNKTET 
 
Knutepunktet gir generell informasjon om opptak til bachelor og årsenhet og om 
semesteravgift. 
 

HF STUDIEINFO 
 

HF-studieinfo gir generell studieveiledning og informasjon om studier ved Det 
humanistiske fakultet (HF). 
 

STUDIEINFO PÅ INSTITUTTET 
 

En oversikt over hvem som svarer på hvilke spørsmål, finner du i vår kontaktvelger: 
hf.uio.no/ilos/studier/kontakt/ 
 
På minestudier.uio.no, i student-innboksen din og i Canvas finner du meldinger som 
angår din studiehverdag.  
 

http://www.sio.no/
http://www.hf.uio.no/studier/karriere/
https://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet/
https://www.hf.uio.no/studier/kontakt/hf-studieinfo.html
http://www.hf.uio.no/ilos/studier/kontakt/
https://minestudier.uio.no/nb/index.html
https://mail.uio.no/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.uio.no%2fowa
https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/canvas/
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Informasjon om utlysninger, utvalgte arrangementer på ILOS og andre ILOS-
relaterte nyheter finner du også på Facebook-siden vår! 

 

  

STUDENTENGASJEMENT 

 
Studentutvalget ved ILOS 
Studentutvalget arrangerer filmkvelder, gjesteforelesninger og andre faglige og 
sosiale arrangementer for studenter på ILOS. I tillegg representerer de dine 
interesser i instituttstyret. Ta kontakt med Studentutvalget på e-post 
studentutvalgetilos@gmail.com eller finn utvalget på Facebook. Bli med! 
 
Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU) 
HFSU er det øverste studentorganet ved Humanistisk fakultet og arbeider med å 
forbedre kvaliteten på studietilbudet. HFSU samarbeider med studentutvalgene på 
instituttene. Ta kontakt på e-post hfsu@hf.uio.no. 
 
Studentforeninger 
Universitetet i Oslo har et stort utvalg studentforeninger som dekker de fleste 
interesser. På uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger/ finner du en oversikt over alle 
foreninger registrert ved UiO. Det er sosialt og gøy, du får anledning til å tilegne deg 
kompetanse du ikke får på lesesalen. Erfaringen er også nyttig når du skal søke jobb.  
 
Finner du ikke en studentforening som passer for deg? Start en! SiO hjelper gjerne til 
i startfasen. 
 
Studentmedier 

 Universitas er studentenes egen avis. Denne finner du gratis på campus, samt 
på universitas.no 

 Radio Nova er en radiokanal drevet av og for studenter. Du finner den på 
radionova.no eller på frekvens 99.3. 

 Ved UiO finnes det en rekke studentdrevne tidsskrifter. Noen er knyttet til 
spesifikke fagfelt, andre er allmennkulturelle. Vil du bli med i en redaksjon? 
Ta kontakt! Du finner en samlet oversikt over studenttidsskrifter på HF her: 
hf.uio.no/livet-rundt-studiene/ 

 
 
 

 

https://nb-no.facebook.com/Institutt-for-litteratur-omr%C3%A5destudier-og-europeiske-spr%C3%A5k-ILOS-708069005972886/
mailto:studentutvalgetilos@gmail.com
https://www.facebook.com/studentutvalgilos/?fref=ts
mailto:hfsu@hf.uio.no
http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger/
https://www.sio.no/foreninger/start-forening
https://www.sio.no/foreninger/start-forening
http://www.hf.uio.no/livet-rundt-studiene/

