
Spansk Bachelor



Informasjon om koronasituasjonen ved UiO

Ressursside på uio.no

Viktig:

Obligatorisk smittevernkurs for å møte opp på Blindern

Spansk:

Forelesninger i hovedsak digitale. Noe valgfritt fysisk oppmøte. Men begrenset 

kapasitet grunnet blant annet 1-meters regelen. Blir en blanding av digitalt og fysisk 

oppmøte. Normalt fra våren 2022, også da med oppmøteplikt. Ikke obligatorisk 

oppmøte høsten 2021. 

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


Studieretning
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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 

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

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/eura

m/ex.fac./index.html

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

• 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.

• Oppbygging og gjennomføring - Spansk (studieretning) -

Universitetet i Oslo (uio.no)

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


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/

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


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


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

– Ta kontakt for mer informasjon

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, 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 kan søke om opptil 2 semester permisjon uten grunn.



Bruke utenlandsk utdanning eller annen norsk utdanning i 

graden

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

utdanningsplanen din. Kontakt studieskonsulent

• Annen tidligere utdanning? Søk om formell godkjenning på hf.uio.no

• 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 ASAP



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.



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

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/


Kontaktpunkter

• HF-studieinfo for generell informasjon om studier

• Student-IT ved HF for teknisk brukerstøtte

• På Instituttet:

– 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



Bruk biblioteket! 

• Fakultetets bibliotek ligger 

i 2. etasje av Sophus 

Bugges Hus

• Sjekk kurs

• Husk smittevern!

• UiO biblioteket Georg 

Sverdrup



Klar, ferdig, UiO!
• Tipsene som hjelper deg i gang med 

studiene!

• En dag fylt med korte 

foredrag om studieteknikk, skriving, 

motivasjon, karriere og mye mer. 

• Blant annet: «Kræsjkurs i 

studieteknikk», «Overgang fra VGS 

til UiO», «Kildebruk og referanser: 

Fra videregående til høyere 

utdanning»

Kurstilbud i august

Tid og sted kommer



Kildebruk og referanser

• For å skrive en god akademisk oppgave, er det viktig at du bruker kilder på riktig 

måte. Dersom du bruker andres materiale i din egen oppgave uten å opplyse om 

det, kan det bli regnet som fusk eller forsøk på fusk.

• Sett deg inn i reglene for kildebruk:

https://sokogskriv.no/

• Hvis du blir tatt i fusk på eksamen, kan du i verste fall 

bli utestengt fra universitetet: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/

https://sokogskriv.no/
https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/


Engasjer deg sosialt og benytt deg mulighetene for utveksling og 

studieturer

STUDIETUR TIL 

GRANADA
ILOS tilbyr hvert vårsemester 

muligheten til å ta et to ukers 

intensivkurs i Granada.

Dette er en gylden mulighet til 

å bli bedre i muntlig og skriftlig 

spansk, og til å oppleve 

spansk språk og kultur på 

nært hold!

Kurset holdes i regi av Centro

de Lenguas Modernas ved 

Universitetet i Granada.

Les mer om oppholdet på 

Granada-bloggen

https://www.clm-granada.com/es/esp/cile.html
https://www.hf.uio.no/ilos/studier/utland/granada/granadablogg/


Du er som en toppidrettsutøver!



Planlegg semesteret!

• Lag en god plan for hele semesteret, bruk kalenderne din.

• Realistisk plan viktig



Studievaner tilpasset deg

• Hvordan lærer DU best? 



Hvor lenge er du konsentrert?



Stress og motivasjon

• Du er din viktigste motivator!

• Unngå å lese for lenge

• Unngå å avlyse det som er gøy

• Les jevnt over hele semestret. 

• Læring over tid setter seg bedre enn intens kort lesing. Ikke glem at 

du må bruke endel tid på å tenke/reflektere/bearbeide.



Varier når du studerer: Les, skriv, snakk, lytt!



Hvordan lese effektivt:

– Finn et sted som du forbinder med konsentrasjon og lesing

– Ta pauser

– Begrens distraksjoner

– Følg planen



– Få oversikt over boken, innholdet og forfatter

– Ikke bare les for å gjenkjenne. «Du kan ikke noe, om du ikke kan 

forklare det til andre»

– Ta notater. Kort og presist, gjenkjennbart



Digital forelesning/seminar

• Bli godt kjent med Zoom/programmer, ha på kamera og ha hele navnet 

ditt synlig. Skru av mic! Tips og triks på youtube. 

• Finn et godt egnet sted.

• Still godt forberedt, ta notater og still spørsmål



Hvordan bli bedre til å skrive?

• Å skrive godt er en ferdighet som må øves! 

• Skriv sammendrag av kapitler eller bøker/artikler

• Gi tilbakemelding på andres skriftlige arbeider

• Ta kurs i skriving. 



Studieteknikk og studievaner

Kollokvie (studiegruppe): 

• Avtal å møtes til faste bestemte tider. 

• Sørg for at dere er effektive når dere studerer.





Hva ønsker arbeidsgivere at du kan/har?

• Kunne jobbe i team/samarbeid (kollokvie/studiegrupper/undervisning)

• Muntlig formidling (deltakelse i seminar/studiegrupper)

• Skriftlig formidling (obligatoriske oppgaver, eksamen og studieteknikk)

• Kunne planlegge, koordinere og gjennomføre (oppgaveskriving og 

planlegging av studiene/studiesemesteret)

• Evne til å knyte kontakter og bygge relasjoner (delta utenfor 

undervisningen i foreninger etc)

• Marked/bransje/organisasjonsforståelse (deltidsjobb?)

• Evne til å utvise fleksibilitet og være tilpasningsdyktig 

• Jobbe effektivt og holde tidsfrister (studievaner og teknikker)





Gode studievaner gir:

– motivasjon og trivsel

– mestring og (riktig) god samvittighet

– beskyttelse mot stress 

– positiv engasjement

– at du er godt rustet til arbeidslivet

– venner for resten av livet

– trygghet

– selvinnsikt

Studievaner blir jobbvaner!


