
Professor Odd Arvid Storsveen  

Monika Birkeland (studiekonsulent) 

Velkommen til 

masterprogrammet i historie 



Program for dagen: 
10:15-11: Informasjonsmøte 

– Velkommen ved Odd Arvid Storsveen 

– Informasjon ved programleder og studiekonsulent 

– Fagreferent Lars Lørdahl orienterer 

– Studentorganisasjonene har ordet 

– Inndeling i grupper 

 

11:15-12:20: Tour de Master – hva består masterløpet av? Seminarrom 

2, 4 og 5 

12:30-13:30: Lunsj og mingling i Ivar Aasens hage  

13:30-50: Omvisning på data- og lesesal med fadderne  

14:00-15: Forskerstemmen: Hva forsker vi på ved IAKH? Sophus 

Bugges hus, aud. 1 

 



Program forts. 

Seminarrom 1 i Sophus Bugges hus: 

 

• 15:30: «Oppløpet» : Hvordan er det å skrive 

masteroppgave i historie og hvordan er 

veilederforholdet?  

– Med Hilde Henriksen Waage og Magnus Seland 

Andersson 

– HSF byr på pizza 
 

• 16:30: Quiz med HSF  
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Yes! Du er på Master nå! 



Det nye MA-studiet 

• H 2019: Omlegging fra gammelt masterløp 

• Vi har fjernet «tomme» emner uten 

undervisning / veiledning 

• Vi innfører undervisning / veiledning i alle 

HIS-emner 

• Vi tilbyr mer bredde i utdanningsløpet 

• Vi øker studentaktiviteten 

• Vi gir mulighet for «kort» masteroppgave 

 



Masterløpet første studieår 

1. semester:  

2 tematiske emner (dybdeemner) + 1 emne 

om teori, metode og historiografi  

2. semester:  

1 tematisk emne, 1 emne om formidling og        

1 emne om utvikling av masteroppgaven, 

valg av tema og arbeidsformer  

+ tildeling av veileder 

 



Faggrupper i historie 

Eldre tids historie: Ildar Garipzanov (leder) 

Nyere tids historie: Odd Arvid Storsveen (leder) 

Samtidshistorie: Hilde Henriksen Waage (leder) 

https://www.hf.uio.no/forskning/phd/oppbygging/iakh/faggrupper/


Studieløp med 30 studiepoengs 

masteroppgave 

4. semester HIS4095 - Masteroppgave i historie 

3. semester Utveksling/Språk/Statistikk/Annet 

2. semester HIS4050 – Historieformidling HIS4035 - Prosjektutvikling og 

arbeidsmetodikk i historiefaget* 

HIS42XX - Dybdeemne i historie 

1. semester HIS4010 – Historiske 

grunnlagsproblemer: teori og 

historiografi 

  

HIS42XX - Dybdeemne i historie HIS42XX - Dybdeemne i historie 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 
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https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4050/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4050/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4050/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4050/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4010/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4010/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4010/index.html
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https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4010/index.html


Studieløp med 60 studiepoengs 

masteroppgave 

4. semester HIS4090 – Masteroppgave i historie 

3. semester HIS4090 – Masteroppgave i historie/ 

Utenlandsopphold i kombinasjon med oppgaveskriving 

2. semester HIS4050 – Historieformidling HIS4035 - Prosjektutvikling og 

arbeidsmetodikk i historiefaget* 

HIS42XX - Dybdeemne i historie 

1. semester HIS4010 – Historiske 

grunnlagsproblemer: teori og 

historiografi 

  

HIS42XX - Dybdeemne i 

historie 

HIS42XX - Dybdeemne i historie 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 
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Programspesialisering, lektor 

11 



 

Praktisk informasjon 

 

 
Studiekonsulent Monika Birkeland 

 



 

 

Program for historie 
 

 

• Programleder: Odd Arvid Storsveen 

 

• Studieleder: Magne Rønningen 

 

• Studiekonsulent for masterprogrammet: Monika Birkeland 

 

• Studiekonsulent, pensum m.m.: Anne Siri Wathne 

 

• Internasjonaliseringskonsulent: Helena Neumann 
 

 

 

 

 
. . 

https://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/fast/odarvid/
https://www.hf.uio.no/iakh/personer/adm/magneor/
https://www.hf.uio.no/iakh/personer/adm/monikabi/
https://www.hf.uio.no/iakh/personer/adm/annewat/
https://www.hf.uio.no/iakh/personer/adm/tovehne/


Det første semesteret 
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HIS4010  

 Historiske grunnlagsproblemer: 

teori og historiografi 

HIS42X0 – Dybdeemne i historie HIS42X0 – Dybdeemne i historie 

Du melder deg til emnene i StudentWeb 

Dybdeemner høsten 2019: 

 
HIS4210 – Den lange senantikken. Transformasjonen av den romerske verden (ca. 250-

750) 

 

HIS4220 – Emosjoner i historisk perspektiv 

 

HIS4230 – Introduction to International History: readings and perspectives 

 

https://www.uio.no/studier/registrering/studentweb/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4210/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4210/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4210/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4210/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4210/index.html
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https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4220/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4220/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4220/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4220/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4230/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4230/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4230/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4230/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4230/index.html


Det første semesteret 

Gjør deg kjent med lesesalen! 

•Data- og lesesal i 3. etasje Niels Treschows hus 

 

For å få adgang må du ha studentkort: 

•Fås på SiO-senteret (ved bokbutikken Akademika) 

– Ta med gyldig legitimasjon! 

•For å få studiekort må du ha: 

– Norsk fødselsnummer 

– Betalt semesteravgift til SiO ved UiO for høsten 2019 

– Bekreftet utdanningsplan/semesterregistrert deg i StudentWeb for 

høsten 2019 

 
15 

https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl08/


Viktige frister 

1. September : 

 

• 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 
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Viktige frister 

15. september:    

 

• Frist for å søke opptak til delstudier i utlandet 
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Masteroppgaven 

• Oppgaver på 60 studiepoeng tilsvarer fulltids innsats i 2 

semestre 

 

• Oppgaver på 30 studiepoeng tilsvarer fulltids innsats i 1 

semester 

 

• Du velger tema og veileder i ditt andre semester, i 

sammenheng med HIS4035 - Prosjektutvikling og 

arbeidsmetodikk i historiefaget* 

 

• Du kan søke og få økonomisk støtte til arbeidet med 

masteroppgaven (arkivreise etc.) 
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https://www.hf.uio.no/iakh/studier/diverse/midler.html
https://www.hf.uio.no/iakh/studier/diverse/midler.html


Redusert studieprogresjon, permisjon og forsinkelse 

• Masterprogrammet er normert til to år eller fire semestre 

 

• Det forventes at du bli ferdig til normert tid 

 

• Du kan søke om redusert studieprogresjon (inntil 50%): 

– må søkes om så tidlig som mulig.  

– innvilges ikke med tilbakevirkende kraft.  

– kan ikke søkes om i fjerde semester.  
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https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/permisjon/hf-permisjon/master.html


Forsinkelse  

• Blir du forsinket, må du søke om et ekstra 

semester. Dette skal godkjennes av veileder.  

 

Du kan søke om maksimalt to semestre ekstra: 

• Søknad om 1. ekstra semester behandles av instituttet 

• Søknad om 2. ekstrasemester behandles av fakultetet 

 

https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/permisjon/hf-permisjon/master.html
https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/permisjon/hf-permisjon/master.html
https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/permisjon/hf-permisjon/master.html


Du har ansvar for å holde deg orientert

  
Du er pliktig til å lese student-e-posten din jevnlig.  

Viktig informasjon blir sendt til denne adressen 

 

Du er pliktig til å lese og holde deg oppdatert på 

program- og emnesider 

 

 

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/tjenester/it/e-post-kalender/lese.html
https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/lese.html
https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/lese.html
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/


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 

 

I HF-Studieinfo finner du også Student-IT, som har de samme 

åpningstidene.  

 

 

 



Utenlandsopphold 



Utenlandsopphold 

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

vil hjelpe deg på veien! 

 

• Flere vertsuniversiteter er fleksible med hvor mange studiepoeng 

du produserer. Dette gjør det mulig å kombinere oppgaveskriving 

og utenlandsopphold 

  

• Kortere opphold vil være mulig, f.eks. ved institusjoner i utlandet 

som drives av UiO i samarbeid med de andre norske 

universitetene (som f.eks. ved instituttene i Athen og Roma) 

  

. 



Hold deg oppdatert på utveksling 

 

Tirsdag 27. august, kl. 12:15 – 13:30 

Informasjonsmøte om delstudier i utlandet.  

• i Blindernveien 11 Seminarrom 1. 

 

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

 

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


Kunne du tenke deg å utveksle? 

• Ta kontakt med Helena for: 

– Utvekslingsavtaler – hvor kan du reise? 

– Emnetilbud ved vertsuniversitet 

 

• Ta kontakt med Monika for: 

– Plan for når du bør utveksle 

– Innpassing av utvekslingsopphold i grad 
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https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/hf/iakh/


Fagreferent i historie 

• Lars Lørdahl 
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https://www.ub.uio.no/om/ansatte/uhs/uhsfagstudier/larselo/


Studentengasjement 

• Historietidsskriftet Fortid 

 

• Historisk Studentforening 
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http://www.fortid.no/tidsskrift/
https://www.uio.no/studier/program/historie/programutvalg/


• Studentdrevet tidsskrift 

• Stiftet i 2004 

• Fire temanumre i året 

• To på papir, to på nett 

• Kontor: Niels Treschows hus 

rom 316 

11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 29 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 30 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 31 www.fortid.no 

redaksjonen@fortid.no 

 

 

mailto:redaksjonen@fortid.no


• Møter ca. annenhver uke 

• Du kommer når du kan 

• Bli med i 

redaksjonsgruppa på face 

for arrangement 

 

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

redaksjonen@fortid.no 

 

 



• Abonnere på Fortid? 

– Send mail til 

redaksjonen@fortid.no med navn, 

adresse, e-post og telefonnummer 

• Priser: 

– Studentabonnement: 50,- 

– Ordinært abonnement: 150,- 

– Løssalg: 100,- per nummer 

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

redaksjonen@fortid.no 

 

 

mailto:redaksjonen@fortid.no
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Hva er Historisk studentforening? 

• Historiestudentenes representanter ovenfor programledelse og 

instituttledelse 

• Stiller representanter i programledelsen og instituttledelsen 

• Er historiestudentenes “tillitsvalgte” 

• Har diverse faglige og sosiale arrangement 
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Valg og organisering 

• Styret velges ved allmøte hvert semester.  Alle historiestudenter kan 

stemme, og stille til valg. 

• Styret skal bestå av en leder, en nestleder, og en økonomiansvarlig.  

Andre verv gis ved behov. 

• Styret har maks 12 medlemmer, men alle historiestudenter kan 

observere styremøter, og komme med forslag til agenda. 

• Møtes cirka annenhver uke.  
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Arrangementer 

• Historisk pub til pub for nye bachelorstudenter, samt quiz for 

master/mitra i studiestartsuken. 

• “Ride-Ranke”  quiz tre ganger i semesteret. Vanligvis med pizza. 

• Faglunsj med en interessant foredragsholder. Kom gjerne med forslag! 

• Andre arrangementer som semesteravslutningsfest etc. 

• Studieturer ut i den store verden. Forhåpentligvis ny allerede i høst! 

• Andre ting som studentene ønsker, så kom med forslag. 
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Bli med/Følg med? 

• Lik vår facebookside for å følge med på våre arrangementer 

• Vi henger også opp plakater, og informerer i forelesninger om hva som 

skjer. 

• Vil du engasjere deg i styret, møt opp på allmøtet, og still til valg! 

 

Spørsmål? 

https://www.facebook.com/HSF.UiO/

