
Professor Odd Arvid Storsveen 

Monika Birkeland (Program- og 

studiekonsulent) 

Velkommen til 

masterprogrammet i historie 



Program: 

• Velkommen ved programleder Odd Arvid Storsveen 

• Informasjon ved programleder og studiekonsulent 

• Fagreferent Lars Lørdahl orienterer 

• Studentorganisasjonene har ordet 

• Veilederpresentasjon 

• Lunsj og mingling 

• I ettermiddag: Quiz og pizza med HSF 

 



 

 

Program for historie - organisering 
 

 

 

• Programleder: Odd Arvid Storsveen 

 

• Studieleder: Magne Rønningen 

 

• Studiekonsulent for masterprogrammet: Monika Birkeland 

 

• Førstekonsulent i ekspedisjonen: Anne Siri Wathne 

 

• Internasjonaliseringskonsulent: Helena Neumann 
 

 

 

 

 
. . 



Faggrupper i historie 

Eldre tids historie: Jon Vidar Sigurdsson (leder) 

 

Nyere tids historie: Odd Arvid Storsveen (leder) 

 

Samtidshistorie: Hilde Henriksen Waage (leder) 



Oppbygning og gjennomføring 
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Ved Odd Arvid Storsveen og Monika Birkeland 



Masterprogrammet i historie 

 
4. semester HIS4090 - Masteroppgave i historie  

3. semester HIS4090 - Masteroppgave i historie  

2. semester HIS4050  

Historieformidling 

HIS4040  

Skriveseminar 

 

Dybdeemne i historie* (Kan 

ikke knyttes til 

masteroppgaven) 

1. semester HIS4010  

 Historiske 

grunnlagsproblemer 

HIS4030  -Prosjektseminar 

Eller  

HIS4031 Project seminar, 

master thesis (kun høst) 

HIS4110   

Realhistorisk leseemne (Kan 

knyttes til masteroppgaven)  

10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

10 studiepoeng 

 



Lektorprogrammet med 60 sp oppgave 

3. semester HIS4090L - Masteroppgave i historie  

2. semester 

HIS4090L - Masteroppgave 

i historie for 

lektorprogrammet 

HIS4090L - Masteroppgave 

i historie for 

lektorprogrammet 

HIS4015L – Historie i 

praksis 

1. semester 

HIS4010  

 Historiske 

grunnlagsproblemer 

HIS4030 

Prosjektseminar 

 HIS4090L - Masteroppgave 

i historie for 

lektorprogrammet 

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

8 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html


Lektorprogrammet med 30 sp oppgave 

3. semester HIS4095L - Masteroppgave i historie  

2. semester 
HIS4050  

Historieformidling 

HIS4030  

Prosjektseminar 

Eller  

HIS4031 Project seminar, 

master thesis 

HIS4015L – Historie i 

praksis 

1. semester 

HIS4010  

 Historiske 

grunnlagsproblemer 

HIS4110   

Realhistorisk leseemne (kan 

knyttes til oppgaven)  

 HIS4120 eller  

Ett realhistorisk emne (kan 

ikke knyttes til oppgaven) 

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4015L/index.html


 

Praktisk informasjon 

 

 
Program- og studiekonsulent  

Monika Birkeland 

 



Det første semesteret  

HIS4010  

 Historiske grunnlagsproblemer 

 

HIS4030  - Prosjektseminar 

HIS4110   

Realhistorisk leseemne (kan 

knyttes til oppgaven)  

 

Masterprogrammet i historie 



Det første semesteret for lektorstudenter 

HIS4010  

 Historiske grunnlagsproblemer 

 

HIS4030   

Prosjektseminar 

 

HIS4090L – Masteroppgave i 

historie for lektorprogrammet 

Lektor – 60 studiepoengs masteroppgave 

HIS4010  

 Historiske grunnlagsproblemer 

 

HIS4110   

Realhistorisk leseemne (kan 

knyttes til oppgaven)  

 

HIS4120 

Realhistorisk leseemne (kan ikke 

knyttes til oppgaven)  

 

Lektor – 30 studiepoengs masteroppgave 



HIS4030 - prosjektseminar 

Obligatorisk oppmøte på: 

• Oppstartsseminar 14. Februar 

• Heldagsseminar 8. mai  

 

Obligatorisk aktivitet: 

• Gi og motta kommentarer på prosjektskisse 



Valg av veileder og tema for 

masteroppgaven 

• Oppgaver på 60 studiepoeng tilsvarer fulltids innsats i 2 semestre 

• Oppgaver på 30 studiepoeng tilsvarer fulltids innsats i ett semester 

• 60: Du velger tema og veileder i ditt første semester (1.2.2019) 

– Gjør deg kjent med veiledningstilbudet i masterkatalogen  

• 30: Du velger tema og veileder i ditt andre semester (1.9.2019) 

– Gjør deg kjent med veiledningstilbudet i masterkatalogen for HIS4095L 

• Du treffer noen av veilederne etterpå 

• Du kan få økonomisk støtte til arkivreise 

 

http://www.uio.no/studier/program/historie-master/masterkatalog.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4095L/masterkatalog-for-his4095l.html


 

Vitenskapsbutikken 

 

• Vitenskapsbutikken formidler 

masteroppgaveprosjekter mellom arbeidslivet og 

studenter ved UiO  

 

• Søk på Vitenskapsbutikken på UiOs nettsider for mer 

informasjon 

 

 E-post: vitenskapsbutikken@sv.uio.no  

 

 

 

mailto:vitenskapsbutikken@sv.uio.no


Viktige frister 

1. Februar :  

• Frist for å betale semesteravgift 

• Frist for å søke om tilrettelagt eksamen, utsatt 

studiestart, permisjon og deltidsstudier for 

høstsemesteret 

• Siste frist for emne- og eksamenspåmelding 

• Frist for å søke veileder 

 

https://nettskjema.no/answer/veiledersoknad.html


Viktige frister 

15. februar:    

• Frist for å søke opptak til delstudier i utlandet 

• Frist for å levere pensumliste i HIS4120 

 

15. mars: 

• Frist for å levere pensumliste i HIS4110 

 
 



Gjør deg kjent med lesesalen 

 

Data- og lesesal i 3. etasje Niels 

Treschows hus 



Oppmelding til emner 

 

• Du skal melde deg til emnene du skal ta første 

semester 

 

• Skal du ikke følge anbefalt studieløp? Snakk med 

studiekonsulent. 

 

• Betinget tilbud? Da får du får ikke meldt deg opp i før 

betingelsene er oppfylt. 



Redusert studieprogresjon, permisjon og forsinkelse 

• Masterprogrammene ved Det humanistiske fakultet 

er normert til to år eller fire semestre 

 

• Det forventes at du bli ferdig til normert tid 

 

• Redusert progresjon (inntil 50%): 

– må søkes om så tidlig som mulig.  

– innvilges ikke med tilbakevirkende kraft.  

– kan ikke søkes om i fjerde semester.  

 

 

 

   

 

. . 



Du har ansvar for å holde deg orientert

  
Du er pliktig til å lese student-eposten din jevnlig.  

Viktig informasjon blir sendt til denne adressen 

 

Du er pliktig til å lese og holde deg oppdatert på 

program- og emnesider 

 

 

http://www.uio.no/studier/program/historie-master/
http://www.uio.no/studier/program/historie-master/
http://www.uio.no/studier/program/historie-master/
http://www.uio.no/studier/program/historie-master/


Studentkort 
 

Studiekort får du på SiOsenteret (ved Akademika) 

 

For å få studiekort må du ha: 

• Norsk fødselsnummer 

• Betalt semesteravgift til SiO ved UiO 

• Bekreftet utdanningsplan/semesterregistrert deg i StudentWeb 

 

• Husk gyldig legitimasjon: pass, norsk bankkort eller norsk førerkort 

 



Hjelp og veiledning  

Studiekonsulent: Monika Birkeland 

Treffetid etter avtale onsdag og torsdag kl.12.30–14.30, rom 412, NTs 

hus  

 

HF Studentinformasjon: 

1. etasje, P. A. Munchs hus. Åpent mandag–fredag kl. 11.00–15.00 

 

Student-IT:  

Orakeltjenesten P. A. Munchs hus, rom 260  

Åpent mandag-fredag kl. 10.00 – 14.00  

Epost: student-it@hf.uio.no 

 

 



Utenlandsopphold 



Utenlandsopphold 

 

• Vi håper du vurderer et utenlandsopphold i løpet av studiet, og vi vil 

hjelpe deg på veien! 

 

• Utveksling på masternivå bør foregå i samarbeid med veilederen din. 

 

• Flere vertsuniversiteter er fleksible med hvor mange studiepoeng du 

produserer.  

  

• Kortere opphold vil være mulig. 

. 



Hold deg oppdatert 

http://www.uio.no/studier/utland/ 

 

Informasjonsmøte om delstudier i utlandet vil 

bli arrangert, informasjon kommer. 

http://www.uio.no/studier/utland/


Kunne du tenke deg å utveksle? 

• Ta kontakt med Helena for: 

– Utvekslingsavtaler – hvor kan du reise? 

 

• Ta kontakt med Monika for: 

– Plan for når du bør utveksle 

– Innpassing av utvekslingsopphold i grad 

 

 

 



 

 

Spørsmål?  



 

 

Fagreferent for historie 
 

 

Lars Lørdahl 
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Studentengasjement 

• Historietidsskriftet Fortid 

 

• Historisk Studentforening 

 

 



• Studentdrevet tidsskrift 

• Stiftet i 2004 

• Fire temanumre i året 

• Kontor: Niels Treschows hus 

rom 316 

• Redaktører, verv og 

medlemmer 

11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 31 www.fortid.no 

redaksjonen@fortid.no 

 

 



• Bidrag fra både studenter og 

forskere, ved og utenfor UiO 

• Artikler, bokmeldinger, essay, 

intervju 

• Profesjonell redaksjonsprosess 

• God lese- og skrivetrening 

• Øving i å gi tilbakemeldinger 

11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 32 www.fortid.no 

redaksjonen@fortid.no 

 

 



• Ønsker du å bidra i Fortid? 

• Send mail til 

redaksjonen@fortid.no 

– Navn 

– Studieprogram 

– Ditt bidrag (tekst eller 

redaksjonsdeltakelse) 

11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 33 www.fortid.no 

redaksjonen@fortid.no 

 

 

mailto:redaksjonen@fortid.no




Hva er Historisk studentforening HSF? 

● Først og fremst historiestudentenes “tillitsvalgte” 

● Har diverse faglige og sosiale arrangement som quiz, 

gjesteforelesninger, semesteravslutninger, kandidatfest, 

hjelper til med fadderordningen for nye studenter og mye 

mer.  

● Historiestudentenes representanter ovenfor 

programledelse og instituttledelse 

● Stiller representanter i programledelsen og 

instituttledelsen 

 



Hvorfor burde dere være med på HSF? 

Mulighet til å bli kjent med nye mennesker, lære 

organisasjonsarbeid og bidra til et bedre 

studentmiljø! 

 

Som styremedlem i HSF har du en reell mulighet 

til å påvirke din studiehverdag! 

 



Hvordan kan du holde deg oppdatert med 

HSFs aktiviteter? 

Søk etter “historisk studentforening uio” og gi oss en LIKE 

Bli med på facebookgruppen “masterlesesalen på historie” 

Bli med på facebookgruppen “historiestudenter ved UiO” 

Bli med på fredagsøl på pauserommet :) 

Og viktigst!  

Bli med på allmøtet til HSF og bli styremedlem! Vi sender mer info på 

student e-postene deres om ikke så lenge.  



Kontakt 
 

Lik oss på Facebook: 

Historisk studentforening UiO:  

www.facebook.com/HSF.UIO 

 

E-post: hsf-styret@iakh.uio.no  

 

Vårt kontor: 

3. etasje på Niels Treschows hus 

http://www.facebook.com/HSF.UIO
mailto:hsf-styret@iakh.uio.no
mailto:hsf-styret@iakh.uio.no
mailto:hsf-styret@iakh.uio.no


Inndeling i grupper 



Gruppe 1 

Fadder: Hans Westberg Aas 
 

Navn: 

• Brumoen, Maren Drolsum 

• Børset, Karl Helge 

• Gisnås, Mari 

• Herseth, Aleksander Breiby 

• Jæger, Aleksander 

• Kallevik, Matias 

• Korpberget, Vegard 

• Marken, Snorre Johann 

• Meziani, Zaynab el 

• Olsen, Mari Baukhol 

• Reffhaug, Jonas 

• Rønningen, Alexander 

• Røyneberg, Ingvild 

• Tofik, Helat 

• Tverbakk, Martin Monsen 

• Vangen, Albertine 

 

2019 



Gruppe 2 

Fadder: Hildegunn Fallang 

 
Navn: 

• Aasan, John Otto 

• Aavatsmark, Terje 

• Breines, Kristine Olsen 

• Imad, Hoda 

• Kristoffersen, Marius 

Gullvik 

• Løvstad, Tor Hadrian 

• Moen, Heidi-Cathrine 

• Nypan, Nicolai William 

Peder Haga 

• Oltramari, Arthur 

• Rasmussen, Trond 

• Skramstad, Charlotte 

• Sunde, Kai Andre 

• Sveinsson, Lena Kristine 

• Sylte, Turid 

• Tveiten, Gunhild 

• Øverland, Signy Alvsåker 

 



Gruppe 3 

Fadder: Jørgen Sandnes 

 
Navn: 

• Aass, Mari 

• Almoala, Michael 

• Breines, Kristine Olsen 

• Ekholt, Thea Kristine 

• Evensen, Michael 

• Fagermoen, Vilde 

• Fiveland, Vera Raudberget 

• Folland, Miriam Angela 

• Harstad, Egil Elverheim 

• Haug, Ola Nygård 

• Helljesen, Sigurd Strand 

• Holten, Julie Lovise Green 

• Høgberg, Tatiana 

• Kjebekk, Alexander Sordal 

• Lillegaard, Bork 

• Syrstad, Isak 


