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VELKOMMEN TIL PROGRAM FOR HISTORIE! 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student ved Program for historie. Vi håper at du vil finne et 

studietilbud som passer deg og at du vil finne deg til rette både faglig og sosialt.  

 

Å være fersk student kan være en forvirrende opplevelse. Overgangen fra videregående skole til 

universitet er stor. Med nesten 30 000 studenter og mange bygninger kan universitetet og Blindern 

virke både stort og uoversiktlig. Som student har du mange rettigheter, men du har også mange 

plikter, og det kan lønne seg å bruke litt tid på å sette deg inn i hva som forventes av deg som student. 

For å hjelpe deg litt på vei, har vi satt sammen dette heftet. Mye av det du lurer på, vil du kunne finne 

svar på her – i det minste hvor du kan henvende deg dersom du står fast. Ha derfor heftet tilgjengelig 

de første ukene, og ta godt vare på det utover høsten. 

 

På programmets hjemmesider finner du til en hver tid oppdatert informasjon: 

Bachelor: https://www.uio.no/studier/program/historie/  

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

Bruk denne siden aktivt – både nå i mottaksuken og videre i løpet av studiet. Programmets 

arrangementer skal hjelpe deg til å finne frem som ny student, hjelpe deg i de faglige valgene du må 

ta, og til å komme ordentlig i gang med studiene. Du bør derfor få med deg de orienteringsmøtene 

som er aktuelle for deg, og ellers delta på det du synes er interessant av våre arrangementer. 

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Odd Arvid Storsveen    Nora Birkeland 
programleder     studiekonsulent  

https://www.uio.no/studier/program/historie/
https://www.uio.no/studier/program/historie-aarsenhet/


3 
 

PROGRAM FOR STUDIESTARTSUKA 

 
Mandag 12. august 

10:15-12:00 Velkomstmøte med forventningsavklaring og faddertreff 
For alle nye studenter ved historieprogrammet. 
Sted: auditorium 1, Sophus Bugges hus 

12:15-14:00 «Icebreaker» 
Bli kjent med fagmiljøet på historie og medstudenter over lunsj. 
Sted: Ivar Aasens hage og P.A.Munchs hus, seminarrom 1-7 
 

15:00-16:00 Velkomstseremoni  
Høytidelig seremoni på Universitetsplassen.  
Sted: Universitetsplassen, Oslo sentrum 

 
 
Tirsdag 13. august 

 
10:15-15:00 
 
 
 
 
 
 

 
Studiestartsdag for nye bachelorstudenter (ikke årsenhet) 
På studiestartsdagen skal bachelorstudentene få en forståelse for hva som venter de 
neste tre årene. Dagen starter med et felles informasjonsmøte for bachelor. Deretter 
deles dere inn grupper, besøke 7 poster som tar for seg bachelorgraden – fra 
innføringsemner til fordypningsoppgaven. 
Sted: Auditorium 1, Sophus Bugges hus, så P.A.Munchs hus og Ivar Aasens hage 

17:00 Pub til pub med Historisk studentforening 

 
 
Onsdag 14. august 

 
11:15-12:00 

 
Informasjonsmøte for nye årsenhetstudenter  
På informasjonsmøte for årsenheten i historie blir det gitt viktig informasjon om 
studieprogrammet og høstens emner av studieadministrasjonen.  
Sted: oppmøte i auditorium 3, Sophus Bugges hus 
 

12:15-13:00 Smakebitforelesninger v/ Hilde Henriksen Waage og Ole-Albert Rønning 
Sted: auditorium 1, Sophus Bugges hus 
 

13:15-14:15 
 
 
 
 
 
14:00-18:00 
 
 
 

Humanist, javisst!  
Alumnipanel med tidligere historiestudenter - hva jobber de med i dag? 
Ta med det du måtte ha av spørsmål! 
Sted: auditorium 2, Sophus Bugges hus 
 
 
Humanist, javisst! (med en sporty twist!) Grilling i Ivar Aasens hage. 
Velkommen til årets Humanist, javisst! - grillfest med fokus på humaniora og felleskap! 
Sted: Ivar Aasens hage 
 

Torsdag 15. august 
 

12:15-13:00 Smakebitforelesninger v/ Einar Lie og Jonas Fossli Gjersø 
Sted: auditorium 1, Sophus Bugges hus 
 

  

https://www.uio.no/studier/program/historie/studiestart/
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14:00-15:00 Forskerstemmen ved IAKH 2019 
Seks forskere ved IAKH skal presentere ett av sine prosjekter – på kun fem minutter! 
Klarer de å formidle forskningen sin på så kort tid? 
Sted: auditorium 1, Sophus Bugges hus 
 

Fredag 16. august 

Hele dagen 
 
 
 

Tur til “Øyenen” 

 
 

STUDIESTARTSDAGEN 13. AUGUST 

I løpet av studiestartsdagen skal bachelorstudentene få en forståelse for hva som venter de neste tre 
årene. Dagen starter med et felles informasjonsmøte for bachelor og årsenhet. Deretter deles dere 
inn faddergrupper, besøke 7 poster som tar for seg bachelorgraden – fra innføringsemner til 
fordypningsoppgaven.  
 

Plan for dagen:   

 
10:15-11:00 Plenumssesjon: Informasjonsmøte og inndeling i grupper. 

11:10-12:20 Poster (ca. 15-20 min per post) 

12:30-13:25 Lunsj i Ivar Aasens hage. 

13:30-14:50 Poster (ca. 15-20 min pr. post) 

17:00 Pub til pub med Historisk studentforening 

 
Oversikt over postene: 

 

Innføringsemner Norgeshis.no 2000-emner Her bor IAKH 

Utveksling/ 
internasjonalisering 

His3090 Studentforeninger   
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VIKTIGE FRISTER 

15. august 

 Frist for å fylle ut utdanningsplanen din og melde deg til emnene du skal ta høsten 2019 

 
1. september 

 Aller siste frist for undervisnings- og eksamenspåmelding. 

 Aller siste frist for å betale semesteravgift. 

 Aller siste frist for å søke om tilrettelagt eksamen. 

 Aller siste frist for å søke om utsatt studiestart, permisjon og deltidsstudier for 
høstsemesteret 2016. For utfyllende informasjon se: 
http://www.hf.uio.no/studier/admin/permisjon-og-deltid/.  

 
Fredag 15. september 

Frist for å søke opptak til delstudier i utlandet. Lurer du på hvordan du går frem for å søke om plass 
på en utvekslingsavtale? Les mer om utveksling her www.uio.no/studier/utland  og her: 
http://www.hf.uio.no/studier/utland  
 
01.-09. desember 

Første runde for å søke om undervisningsopptak for vårsemesteret 2018. 
 

UKE 34 og 35 

Mandag 19. august 

Fra denne dagen starter høstens undervisning, og du får svar på undervisningsopptaket i 
Studentweb.  
 
 
Tirsdag 20. august 

StudentWeb åpner igjen kl. 09.00 for påmelding til eksamen og undervisning i emner som fremdeles 
har ledig kapasitet. 
 
Onsdag 21. til 23. august  
Hyttetur til Studenterhytta 
 
Fredag 30. aug. 2019 09:30–14:15, Georg Sverdrups hus 
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. Du får svar på spørsmål som "Hvordan komme i gang 

med lesing, oppgaver og eksamensforberedelser?" og "Hva gjør en kollokviegruppe?" 
  

http://www.hf.uio.no/studier/admin/permisjon-og-deltid/
http://www.uio.no/studier/utland
http://www.hf.uio.no/studier/utland
https://www.uio.no/studier/program/historie/studiestart/hyttetur-for-nye-bachelorstudenter.html
https://www.uio.no/studier/studiestart/fellesarrangementer/klar-ferdig-uio.html
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OPPBYGNING AV BACHELORGRADEN 

En bachelorgrad er treårig og gir 180 studiepoeng. Bachelorgraden er satt sammen av følgende emnegrupper: 
80 studiepoeng fordypningsemner (80-gruppe), 40 studiepoeng støtteemner (40-gruppe), 40 studiepoeng frie 
emner og 20 studiepoeng ex.phil/ex.fac. 
 

Normal studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. 

Anbefalt studieløp 

6. semester HIS3090 – 
Fordypningsoppgav
e  

Støtteemne (40-
gruppe) 

Frie emner 

5. semester Frie emner/Utenlandsopphold 

4. semester Støtteemne (40-
gruppe) / Utenlands
opphold 

Støtteemne (40-
gruppe) / Utenlandsop
phold 

Historieemne på 
2000-
nivå/Utenlandsopph
old 

3. semester EXFAC03-HARK – 
Examen facultatum 
for historie, 
arkeologi og 
konservering  

Støtteemne (40-
gruppe) 

Historieemne på 
2000-nivå 

2. semester EXPHIL03 – 
Examen 
philosophicum  

HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid  

1. semester HIS1000 – Innføring 
i historiefaget 

HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800 

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

 
 
OPPBYGNING AV ÅRSENHETEN 
 

Årsenheten består av 60 studiepoeng: 50 obligatoriske studiepoeng på 1000-nivå og 10 valgfrie studiepoeng 

på 2000-nivået. Normal studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. 

 

Anbefalt studieløp 

2. semester Historieemne på 
2000-nivå  

HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår 
tid  

1. semester HIS1000 – Innføring 
i historiefaget 

HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS3090/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS3090/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS3090/index.html
http://www.uio.no/studier/program/historie/utlandet/
http://www.uio.no/studier/program/historie/utlandet/
http://www.uio.no/studier/program/historie/utlandet/
http://www.uio.no/studier/program/historie/utlandet/
http://www.uio.no/studier/program/historie/utlandet/
http://www.uio.no/studier/program/historie/utlandet/
http://www.uio.no/studier/program/historie/utlandet/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HARK/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HARK/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HARK/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HARK/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HARK/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1000/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1000/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1200/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1400/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1000/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1000/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1200/index.html
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  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 
Dette er anbefalte planer, og det er noe fleksibilitet i når du kan ta de forskjellige emnene. 
 
Detaljerte undervisningsplaner finnes på emnesidene på nett. I tillegg kommer undervisningen for særemnene 

dere skal velge. Når dere har fått plass på undervisningen finner dere oversikt over emner og timeplan for 

undervisning under «Mine studier» på UiO.no 

ØNSKER DU Å TA DELER AV STUDIET I UTLANDET? 

I et stadig mer globalt samfunn er internasjonale erfaringer en viktig og etterspurt kompetanse i arbeidslivet. 
Historie har svært gode utvekslingsavtaler med universiteter i blant annet Italia, Frankrike, Tyskland og 
Storbritannia.  
 
Du finner informasjon om våre utvekslingsavtaler på følgende nettside: 
http://www.uio.no/studier/utland/avtaleeier/hf/iakh  
 
Internasjonaliseringkonsulent på instituttet er Helena Neumann. Hun holder til i Blindernveien 11 og 
kan nås på telefon: 22 84 19 56 eller  
e-post: helena.neumann@iakh.uio.no.  
Studiekonsulent for bachelorprogrammet kan kontaktes om planlegging av utenlandsopphold og 
utdanningsplan. 
 
 
STUDIEVEILEDNING. HVEM SVARER PÅ HVA? 
 
Veiledningstilbud i mottaksuka 

Du får teknisk hjelp til emnepåmelding og svar på generelle spørsmål i HF-Studieinfo, som er i 1. etasje i P.A. 
Munch hus.  
 
Veiledning knyttet til emnevalg og andre programrelaterte spørsmål vil bli gitt av studieadministrasjonen ved 
IAKH.  
 
Da det er mange møter og arrangementer kan det være tidspunkt hvor vi ikke vil være tilgjengelige. Utenom 
drop-in tiden, er det derfor best at du sender oss en e-post: historie-student@iakh.uio.no. 
 
Det er mange som kan hjelpe deg med å svare på spørsmål, men husk at det lønner seg å søke gjennom 
nettsidene først for å se om du kan finne svaret selv. Som student er du pliktig til å følge med på din e-post 
ved UiO. Viktig informasjon vil bli formidlet her.  
 
 
Ekspedisjonskontor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) 
Førstelinje for studenthenvendelser på historie. Svarer på generelle studiehenvendelser om eksamen, 
undervisning og programmet. 
 
Åpningstider: 12.30–14.30 mandag, onsdag og fredag 
Kontor: 409 i Niels Treschows hus, 4. etasje 
Telefon: 22 85 49 00 
E-post: historie-student@iakh.uio.no 
 
Studiekonsulent for bachelor og årsenhet: Nora Birkeland 
Studiekonsulenten kan hjelpe deg med følgende: 

 spørsmål om oppbygning av grad 

 permisjon, redusert studieprogresjon og utsatt studiestart 

 spørsmål om undervisning og eksamen 

 studieveiledning og kompetansesamtale 
 

E-post: nora.birkeland@iakh.uio.no  
Tlf: 22854605 
Treffetid etter avtale: onsdag og  torsdag  
Kontor: 409 Niels Treschows hus 

http://www.uio.no/studier/utland/avtaleeier/hf/iakh
mailto:helena.neumann@iakh.uio.no
mailto:historie-student@iakh.uio.no
mailto:nora.birkeland@iakh.uio.no
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HF-Studieinfo 
HF-studieinfo gir generell studieveiledning og informasjon om studier ved Det humanistiske fakultet (HF).  
 
Åpningstid: mandag-fredag klokken 11.00–15.00 
Sted: 1. etasje i P. A. Munchs hus 
Telefon: 22 85 62 93 (telefontid mellom klokken 9.00 og 15.00) 
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no  
 
Studentrådgivningen  
Du kan snakke med studentrådgivningen om alt fra følelsesmessige og økonomiske problemer til spørsmål 
om rettigheter under sykdom, trygdeytelser, rusproblemer og ikke-faglige studieproblemer. Ingen av 
problemene dine er for store eller små. Det er helt ok å komme med et lite problem. Det er å forebygge et 
større. Alle tjenestene er gratis. 
 

 Les mer på: www.sio.no/studentradgivning 

 E-post: radgivning@sio.no 
 
 

STUDENTENGASJEMENT 

Historisk Studentforening 

Historisk Studentforening er historiestudentenes talerør overfor program- og instituttledelse. I tillegg står 
foreningen for arrangementer av sosial og faglig art gjennom semesteret. I begynnelsen av hvert semester 
holder fagutvalget allmøte, hvor det informerer om sin virksomhet, tar inn ny medlemmer, og holder valg. 
Har du spørsmål til, eller vil du være med i foreningen? Ta gjerne kontakt: hsf-styret@iakh.uio.no eller se 
nettsiden:  
http://www.uio.no/studier/program/historie/programutvalg/ 
 
HSF arrangerer også den tradisjonsrike historiequizen, Ride Ranke. De siste semestrene har det vært 
arrangert tre quizer i semesteret. 
 
 
FORTID – historisk studenttidsskrift 

Fortid er historiestudentenes fagtidsskrift ved UiO. Tidsskriftet 
har eksistert siden høsten 2004, og kommer ut fire ganger årlig med historiefaglige artikler, essays og 
bokmeldinger forfattet av studenter så vel som etablerte forskere. Fortid er et faglig seriøst, men åpent 
tidsskrift hvis profil befinner seg mellom Historisk Tidsskrift og populærvitenskapelige blader som Levende 
Historie. Fortid ønsker å speile bredden i det norske historiefaget ved å rette søkelys mot nye stemmer, 
synspunkter og strømninger. 
Henvendelser angående tekstbidrag, abonnement og generell interesse rettes til redaksjonen@fortid.no. 
Se for øvrig www.fortid.no. 
 
Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU) 

HFSU er det øverste studentorganet ved HF og arbeider med å forbedre kvaliteten på studietilbudet ved HF. 
Overordnede faglige spørsmål er retningslinjer for undervisning og eksamen, strukturen på 
studieprogrammene, prioriteringer mellom fagmiljøene og instituttene og bruk av vitenskapelig ansattes 
forskning i undervisningen. HFSU samarbeider med fagutvalgene, programutvalgene og studentene i 
instituttstyrene om å skape en best mulig tilværelse for studenter på HF. Ta kontakt på e-post: 
hfsu@hf.uio.no  
 
Studentforeninger 

Universitetet i Oslo har et utall foreninger som dekker ethvert behov. På http://www.uio.no/livet-rundt-
studiene/foreninger/ finner du en oversikt over samtlige foreninger registrert ved UiO. Medlemskap i en 
studentforening er sosialt og gøy. Du får anledning til å tilegne deg kunnskap du ikke får på lesesalen, og 
erfaringen kan vise seg å være gull verdt når du en gang i fremtiden skal søke jobb.   
 
Studentarrangement 

Følg med på oppslag om studentforeninger, -lag og -fester. 

mailto:hf-studieinfo@hf.uio.no
http://www.sio.no/studentradgivning
mailto:hsf-styret@iakh.uio.no
http://www.uio.no/studier/program/historie/programutvalg/
mailto:redaksjonen@fortid.no
http://www.fortid.no/
mailto:hfsu@hf.uio.no
http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger/
http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger/
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Se også: http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/ 
 

http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/

