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 Test dine språkferdigheter i spansk

 Denne testen måler om dine kunnskaper i spansk er 
på Nivå II (eller B1 i henhold til Det felles 
europeiske rammeverket for språk), som er anbefalt 
for studier i spansk på UiO.

 Har du mindre enn 75% riktige svar må du være 
forberedt på å jobbe ekstra hardt dette semesteret

https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/diagnostisk/


Meld deg til emner innen fristen 

18.08.22 kl. 23.59 [ÅRS]

Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk

SPA1100 

Praktisk spansk

Ved å jobbe med autentiske 

tekster og lydopptak på spansk 

skal du reflektere over språket 

og utvide den språklige 

kompetansen i spansk. 

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

/ilos/SPA1100/index.html

SPA1500

Hvordan har historien formet 

kultur, politikk og samfunn i 

dagens spansktalende verden?

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

/ilos/SPA1500/index.html

SPA1000

Grunnemne i spansk

En innføring i å studere spansk på 

universitetsnivå. Teoretisk og praktisk 

undervisning i spanskstudiets tre 

disipliner: språk, litteratur og kultur.

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

/ilos/SPA1000/

• Du tar tre emner per semester. Dette semesteret velger du følgende emner: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1100/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1500/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1000/


Meld deg til emner innen fristen 

18.08.22 kl. 23.59 [BA]

Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk

SPA1100 

Praktisk spansk

Ved å jobbe med autentiske 

tekster og lydopptak på spansk 

skal du reflektere over språket 

og utvide den språklige 

kompetansen i spansk. 

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

/ilos/SPA1100/index.html

SPA1500

Hvordan har historien formet 

kultur, politikk og samfunn i 

dagens spansktalende verden?

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

/ilos/SPA1500/index.html

Ex. fac. 

Examen facultatum

Flere varianter – blant annet: 

Språkvitenskap. Emnet gir en 

innføring i studiet av språk 

som struktur og system på 

lydplanet, ordplanet og 

setningsplanet.
https://www.uio.no/studier/program/

euram/ex.fac./index.html

• Du tar tre emner per semester. Dette semesteret velger du følgende emner: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1100/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1500/index.html
https://www.uio.no/studier/program/euram/ex.fac./index.html


Eksempeltimeplan: undervisning

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15-09.00 SPA1100

seminar
09.15-10.00

10.15-11.00

11.15-12.00 Ex.fac

12.15-13.00 SPA1100

seminar

SPA1500 

seminar

Ex.fac

13.15-14.00

14.15-15.00 SPA1500 

forelesning
15.15-16.00



Eksempeltimeplan: selvstendig arbeid

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15-09.00 SPA1100 

seminar
09.15-10.00

10.15-11.00

11.15-12.00 Ex.fac

12.15-13.00 SPA1100

seminar

SPA1500 

seminar

Ex.fac

13.15-14.00

14.15-15.00 SPA1500 

forelesning
15.15-16.00



Spansk årsenhet og Spansk BA

 Oppbygging og gjennomføring – les og sett deg inn i kravene til graden.

 Emneoversikt – les emnebeskrivelse og sjekk semestermappen med lenke til 

Canvas, pensum og timeplan.

 Årsenhet: https://www.uio.no/studier/program/spansk-aarsenhet/oppbygging/

 Bachelor: 

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

https://www.uio.no/studier/program/spansk-aarsenhet/oppbygging/
https://www.uio.no/studier/program/euram/studieretninger/spansk/oppbygging/


Obligatorisk oppmøte på alle emner ved 

ILOS

 Absolutt oppmøtekrav til seminarene på 60 %. 

 Fraværsgrensen på 40 % skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du 

får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest.

 I emnebeskrivelsene er oppmøtekravet formulert som et konkret antall 

ganger du må være til stede.

 Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over ditt eget fravær til enhver tid.



Meld deg opp i Studentweb

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

 Logg inn med brukernavn og passord

 Trykk «Start registreringen», og følg instruks lenket opp i brosjyren 

jeg laster opp etter møtet.

Hjelp?

 https://www.uio.no/studier/registrering/semesterregistrering/ eller 

stikk innom registreringshjelp i PA Munchs hus, seminarrom 12 denne 

uka - onsdag eller torsdag mellom 12.00 og 14.00. Ta med 

smarttelefon, laptop e.l.

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


Bytt seminargruppe selv

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

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

Har du behov for å bytte seminargruppe?

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


Behov for tilrettelegging i studiehverdagen?
https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/

 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

 Ta kontakt for mer informasjon

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, 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. 

 Du trenger ikke å søke hvis studieprogresjonen er på 50% eller mer

 Du kan søke om opptil 2 semester permisjon uten grunn



Bruke utenlandsk utdanning eller annen norsk utdanning i 

graden [bachelor]

 Emner tatt ved UiO tidligere er registrert, men kanskje ikke med i 

utdanningsplanen din. Kontakt studiekonsulent

 Annen tidligere utdanning? Søk om formell godkjenning fra HF

 Legg ved vitnemål og emnebeskrivelse/pensum

 Ganske lang saksbehandlingstid

 Ex.fac. eller ex.phil. fra alle læresteder i Norge godkjennes, men 

du må søke

 Studier som kan tilsvare emner i første semester? Send scannet 

dokumentasjon til studiekonsulent så raskt som mulig

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


Viktig!

 Sjekk e-posten din jevnlig, helst hver dag

 Følg med på nettsidene for programmet og emnene dine

 Mine Studier er et nyttig verktøy

 Personlig timeplan

 Beskjeder fra emner og studieprogram

 Lenker til studieprogram og emner

 Canvas – lenke fra semestersiden til emner. Hovedverktøyet i undervisningen
og det du vil bruke mest!

 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.



Demo av Mine studier

https://minestudier.uio.no/?demo=1


Studieteknikk og informasjon

 Det er viktig å finne gode vaner og rutiner i studiene tidlig

 Klar, ferdig, UiO! 

 En dag fylt med korte foredrag om studieteknikk, skriving, motivasjon, karriere og 

mye mer. 

 Viktig å kunne referanseteknikk og kildebruk

 Søk og Skriv: Oppgaveskriving fra A til Å

 Akademisk Skrivesenter

 Universitetsbiblioteket

https://www.uio.no/studier/studiestart/fellesarrangementer/klar-ferdig-uio.html
http://sokogskriv.no/
https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/skrivesenter/
https://www.ub.uio.no/bibliotekene/uhs/


IT-tjenester ved UiO

 Brukernavn og passord brukes for alle våre tjenester:

o Datamaskinene på PC-salene

o E-post

o Trådløst nett – veiledning for oppsett

o Utskrift

o Canvas

o Inspera (digital eksamen)

 Skal aldri lånes bort

 Problemer med brukernavn/passord? 

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/
https://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/


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/


Kontaktpunkter

 HF-studieinfo for generell informasjon om studier

 Student-IT ved HF for teknisk brukerstøtte

 På Instituttet:

 Studenthenvendelser sendes til studentinfo@ilos.uio.no

 Studiekonsulent: 

 Emnepåmelding

 Oppbygging/gjennomføring av programmet

 Permisjon, redusert progresjon

 Andre administrative spørsmål rundt studiet

 Eksamenskonsulent:

 Spørsmål rundt fravær og obligatoriske aktiviteter

 Administrative spørsmål rundt eksamen

mailto:studentinfo@ilos.uio.no


Det humanistiske fakultet

Jobbklar 

- din vei til arbeidslivet

 Gå til Mine studier [app eller desktop]

 Velg snarveien til Canvas og logg deg på

 Finn Jobbklar på dashboardet ditt

Fra første dag på studiene kan du forberede deg 

på arbeidslivet gjennom Jobbklar-sidene i Canvas.


