
Velkommen til historie!

Studieåret 2019-2020



Åpningsmøte for historie H 2019

• Odd Arvid Storsveen, programleder for 
historieprogrammet, informerer om faget, 

programmet, oppbygging av grad og 
enhet, studiepoeng og emnegrupper

• Programkonsulent Nora Birkeland gir 
praktisk informasjon



Hva studerer vi i historiefaget?

Helt sikkert dette:

• ÅRSTALLENE….

• MAKTHAVERNE…

• DE LANGE LINJER…



Hva bør studeres i historiefaget?

Jo, også:

• DE ENKELTE MENNESKERS LIV…

• HISTORIKERNES SYN (& LIV)…

• ALT SOM FORSVANT…



Faget dyrker jubileer!!

• Av mer kjente: 1519 • Av mindre kjente: 1869



For 50 år siden: STORT… og smått

• Året var slik: • Men også slik:



Historiefaget er blitt til

...fordi «gamle dager» var komplekse, 
fargerike og farlige ?

…fordi det som er fjernt eller ukjent, 
også er tiltrekkende på oss ?

… fordi vi leter etter sammenhenger 
som vi ikke lenger kan erfare direkte ?



Historiestudiet er nyttig

…fordi du lærer fagkritisk vurdering 
av ulike påstander om fortiden

…. fordi du lærer å skille mellom løgn 
og sannhet, fakta og myter



Historiestudiet er utviklende

…fordi du får øve deg som historiker i praksis og 
vil lære å ta og begrunne egne standpunkter 

…fordi god historisk innsikt blir stadig viktigere 
i et arbeidsliv som krever fantasi, nytenkning

og omstillingsevne 



Hva er så historieprogrammet?

Programmet er summen av våre faglige og 
undervisningsmessige tilbud for å ta en 

bachelorgrad (BA), en mastergrad (MA) eller en 
årsenhet 

Programmet tilhører instituttet IAKH og styres 
av et programråd, der studentene er med

Programleder H 2019: Odd Arvid Storsveen 



Studieemner angis i studiepoeng

Hva er studiepoeng?

• Emner angis i studiepoeng

• Ett emne =  normalt 10 studiepoeng

• Ett semester = 30 studiepoeng

Hele programmet = 180 studiepoeng (tre år)

Årsenheten = 60 studiepoeng (ett år)



Emnegrupper

Hva er emnegrupper?
Emnegruppe = en strukturert sammensetning av emner

Vanlige emnegrupper:

– 80-gruppe (fordypning) 

– 40-gruppe (støttefag/støtteemner)

80-gruppen i historie består av :

1000-emner (grunnemner) = 50 studiepoeng, 

2000-emner (fordypningsemner) = 20 studiepoeng

3000-emner (HIS3090) = 10 studiepoeng



Hvordan er BA-grad i historie 
sammensatt?

180 studiepoeng:

80-gruppe -

Fordypning

i historie

(80 sp)

40-frie

(40 sp)

40-gruppe  

Støttefag

(40 sp) Ex.phil. og

Ex.fac.  

(20 sp)



BA i historie

13.08.2019 Program for historie 



Årsenhet i historie



Hvem er vi på historie? (1)
• Historieprogrammet er en del av Institutt for 

arkeologi, konservering og historie (IAKH), 1 av 
7 institutter ved Humanistisk Fakultet (HF)

• Staben på historie består av vitenskapelige 
ansatte og en administrasjon, og har ulike 

ansvarsområder

• Vitenskapelige ansatte - professorer, 
førsteamanuenser og lektorer - treffer 
dere i undervisningen: I forelesninger, 
seminarer og gruppeundervisning, og 

som veiledere av oppgaver



Hvem er vi på historie? (2)

• De administrativt ansatte møter dere særlig gjennom 
studieadministrasjonen, med ansvar for det administrative 

ved studiene
• Denne tar seg av alt vedrørende undervisning som ikke 

handler om selve læringssituasjonen, som timeplaner, 
emnesider, nettsider, pensumbestilling og 

undervisningsopptak.
• Under studieadministrasjonen ligger også av planlegging og 

gjennomføring av eksamen, herunder sensur, samt klager og 
begrunnelser 

• Tilrettelegging av studier, saksbehandling av permisjon, 
utsettelser, sykemeldinger og annet, samt utveksling, er også 

studieadministrasjonens oppgaver.



Personer dere vil ha kontakt med

• Program- og studiekonsulent for bachelor og 
årsenhet i historie: Nora Birkeland

• Studiekonsulent ansvarlig for pensum, klager, 
begrunnelser og eksamen: Anne Siri Wathne

• Internasjonal koordinator: Helena Neumann



Hvem er vi? (3)

• Studentmiljøet på historie er aktivt og 
inkluderende. 

• Du kan engasjere deg i Historisk Studentforening 
(HSF) eller tidsskriftet Fortid. 

• Det er lurt å ha et fagligsosialt supplement ved 
siden av studiene. Her treffer du andre studenter 

på både bachelor, årsenhet og master.



Hvor er vi?
• Historie holder til på  Niels Treschows hus, 3.-5.etg. 

Her finner du både administrasjonen og lærerstaben.

• Vi har stort sett 
undervisning på øvre 
Blindern, i P.A. Munchs 
hus, Sophus Bugges hus 
(her) og noe i Eilert 
Sundts hus.

• Noe av undervisningen 
kan forgå andre steder 
også, bl.a. Georg 
Sverdrups hus, Georg 
Morgenstiernes hus m.fl.

• Det er en stor, fin og moderne lesesal 
på Sophus Bugges hus, hvor dere også 
finner «Uglebo», HF’s studentcafé i 
kjelleren.

Niels Treschows hus

P.A. Munchs hus

Sophus Bugges hus



Orientering ved studiekonsulenten

Nora Birkeland



Meld dere til emner 

• Skjer i Studentweb – logg inn med UiO brukernavn og 

passord

• Du finner Studentweb på førstesiden til www.uio.no

• Registreringshjelp i Studentweb:

PC-stuen i Sophus Bugges hus er åpen tirsdag, onsdag og 
torsdag kl. 10-15 i uke 33.

http://www.uio.no/


Hva vi forventer

• Dere har nå fått et lite innblikk i hva dere kan forvente 
av oss, jeg skal nå si litt om hva vi forventer av dere:

• Ansvar for egen læring

• Holder dere oppdatert
– Lese emne/semesterside

– E-post 

– Bruker Canvas

• «Mine studier» er et fint verktøy, MEN erstatter ikke de 
over!



Nettsteder du MÅ sjekke jevnlig
• E-post:

https://mail.uio.no/ Dersom denne eposten ikke sjekkes jevnlig må det settes opp 
videresending til privat epost: https://brukerinfo.uio.no/

• Canvas

https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/canvas/hjelp/student/

• Dine studier

http://www.hf.uio.no/iakh/studier/

• Les emnesiden og semestersiden 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1000/
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Viktige frister
• Torsdag 15. august

Frist for melde seg til emner i ordinær opptaksrunde. 

• Mandag 19. august
Fra denne dagen starter høstens undervisning, og du får svar på 
undervisningsopptaket i StudentWeb

NB! De ulike forelesningene og særemnegruppene har undervisning på 
forskjellige tidspunkt. Se semestersiden for når din(e) gruppe(r) har 
oppstart.

• Tirsdag 20. august
StudentWeb åpner kl. 09 igjen for påmelding til eksamen og 
undervisning i emner som fremdeles har ledig kapasitet. Siste frist for 
å melde seg til emner er 1. september



1. september

• Siste frist for undervisnings- og eksamenspåmelding og 
semesterregistrering

• Betale semesteravgift

• Søke om tilrettelagt eksamen

• Søke om utsatt studiestart, permisjon og redusert 
studieprogresjon for høstsemesteret

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


Resten av uka
Videre i dag:
• Forventningsavklaring (11-12)
• Inndeling i faddergrupper 
• Ice-breaker-arrangement (12-14)
• Offisiell velkomstseremoni

Tirsdag:
• Informasjonsmøte og opplegg for BA-studenter hele dagen/m lunsj (10:15-15:00)
• Pub-til-Pub med HSF (17:00)

Onsdag:
• Informasjonsmøte for ÅE-studenter (11:15-12)
• Smakebitsforelesninger i historie (12.15-13.00)
• Alumnipanel (13:15-14:15)
• Grilling i Ivar Aasens hage (15-19)

Torsdag:
• Smakebitsforelesninger i historie (12.15-13.00)
• Forskerstemmen (14.00-15.00)
• Ride Ranke-quiz (16.30)
Fredag:
• Tur til Hovedøya

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

