
Velkommen som masterstudent ved 

IMK!



Dagens agenda

1. Studiet og studiets oppbygging

2. Praktisk informasjon

3. Livet rundt studiene



1. Studiet og studiets oppbygging



Oppbygning og 

gjennomføring:

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

program/medievitenskap-

master/studieretninger/med

ievitenskap/oppbygging/

Medievitenskap

https://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-master/studieretninger/medievitenskap/oppbygging/


Infomøte om 

utveksling 29. 

august kl. 11.15-

13.00

Husk: Hvis du skal 

på utveksling 2. 

semester må du ta 

metode ved det 

utenlandske 

lærestedet eller 

OsloMet.

Medievitenskap
Alternativt studieløp 

for utveksling

Studieløp for 

internasjonalt 

prosjektsemester

https://www.hf.uio.no/imk/studier/aktuelt/arrangementer/2019/informasjonsmote-om-utveksling-og-interpro.html


Oppbygning og 

gjennomføring:

https://www.uio.no/studie

r/program/journalistikk-

master/oppbygging/

Journalistikk

https://www.uio.no/studier/program/journalistikk-master/oppbygging/


Studieløp for internasjonalt 

prosjektsemester

Alternativt studieløp for 

utveksling
Husk: Hvis du 

skal på utveksling 

2. semester må 

du ta metode ved 

det utenlandske 

lærestedet eller 

OsloMet.

Journalistikk



Political Communication: Nordic Perspectives

Alternativt studieløp 

for utvekslingHusk: Hvis du skal på 

utveksling 2. semester må du 

ta metode ved det utenlandske 

lærestedet eller OsloMet + et 

emne innenfor politisk 

kommunikasjon

Oppbygning og 

gjennomføring:

https://www.uio.no/english/s

tudies/programmes/media-

studies-master/programme-

options/political-

communication/structure/

https://www.uio.no/english/studies/programmes/media-studies-master/programme-options/political-communication/structure/


For Norwegian Citizens only: Alternative study structure with 

"JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester i medievitenskap og 

journalistikk" and 30 ECTS Master's thesis



Andre emnetyper

• Emner ved andre institutter: studieinfo@media.uio.no

• Emner uten undervisning 

– vitenskapelig assistent, selvvalgt emne, 

konferansedeltakelse

• Utveksling og/eller JOUR4900 – Internasjonalt 

prosjektsemester
– Vi snakker om utveksling og JOUR4900 på infomøtet om utveksling.

Emner som tilbys ved IMK: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/

mailto:studieinfo@media.uio.no
https://www.hf.uio.no/imk/studier/utland/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/JOUR4900/
https://www.hf.uio.no/imk/studier/aktuelt/arrangementer/2019/informasjonsmote-om-utveksling-og-interpro.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/


https://www.hf.uio.no/imk/studier/

Her finner 

alt relatert 

til master-

oppgaven

https://www.hf.uio.no/imk/studier/


Masteroppgaven

• MEVIT/JOUR4000 – Masteroppgaveseminar 

for medievitenskap

• Prosjektbeskrivelse

• Veileder

• Innlevering: Mai 2021

Du jobber med masteroppgaven i alle fire semestre.
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Læringsplattformen Canvas

• Brukes på UiO f.o.m. H18

• Logg inn med brukernavn 

og passord

• Alle emnene dine ligger på 

dashbord

• canvas.uio.no

Last ned appen (google play og app store) i dag, og husk å aktivere 

varslinger under innstillinger på mobilen.



Digital eksamen i Inspera

• Følg med på semestersidene til emnene du tar, all 

informasjon legges ut her

• Digital skoleeksamen på UiOs datamaskiner i 

Silurveien – hjemmeeksamen på egen datamaskin

• Forberedelser du må gjøre:

o Ta demoeksamener på http://uio.inspera.no

o Delta på infomøte / kurs

http://uio.inspera.no/


Tilrettelegging Kontakt:

tilrettelegging@hf.uio.no

Tilrettelegging i 

studiehverdagen:

• Lesesalsplass

• Hvilerom

• Hjelpemidler

• Veiledning 

• Informasjon til foreleser/ 

veileder ved behov

•Tilrettelegging ved 

eksamen: ekstra tid, eget 

rom

•Søknadsfrist: 1. september

https://www.uio.no/studier/tilretteleggin

g-permisjon/

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


Utdanning fra annet lærested?

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

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


Studierett

• 2 års studierett på programmet

Unntak:

• Søke om redusert progresjon (deltid)

• Utsatt studiestart / permisjon

• FRIST 1.september / 1. februar

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

permisjon/permisjon/hf-permisjon/

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


Semesterregistering og semesteravgift

• NB! Hvert semester!

• Endelig frist: 1. september / 1. februar (frist 

for semesterregistrering og betaling av 

semesteravgift)

• studentweb.uio.no



Hvordan registere seg i StudentWeb?

http://studentweb.uio.

no/

Veiledning: 

https://www.uio.no/stu

dier/admin/semesterr

egistrering/registrerin

g-studentweb.html

http://www.uio.no/
https://www.uio.no/studier/admin/semesterregistrering/registrering-studentweb.html


2. Praktisk informasjon

• Lesesal

• Vitenskapsbutikken

• Studentkort

• IT-tjenester

• Rettigheter og plikter



Lesesaler og bokskap på IMK

For informasjon og søknadsskjema:

https://www.hf.uio.no/imk/studier/student-ved-

imk/lesesal-skrivestuer/

Søknadsfrist 25. august

https://www.hf.uio.no/imk/studier/student-ved-imk/lesesal-skrivestuer/


Vitenskapsbutikken (VB) formidler masteroppgaveprosjekter 

mellom arbeidslivet og studenter ved UiO 

Les om dine muligheter på: 

uio.no/vitenskapsbutikken

Følg VB på Facebook og få info om nye prosjekter:

facebook.com/vitenskapsbutikken

E-post: vitenskapsbutikken@sv.uio.no

http://www.uio.no/vitenskapsbutikken
http://www.facebook.com/vitenskapsbutikken


Student- og semesterkort

1. StudentWeb + semesteravgift = semesterkort

2. Semesterkort i app på telefon – gratis i App 

Store/Google Play/Windows store – søk etter 

Student ID

https://www.uio.no/studier/registrering/kort/digitalt-

studentbevis.html

3. Ta med semesterkort + legitimasjon til SiO-

senteret = studentkort

SiOsenteret er i Kristian Ottosens hus (Akademika)

https://www.uio.no/studier/registrering/kort/digitalt-studentbevis.html


Adgangskort Forskningsparken

Studentkortet fungerer som nøkkelkort. Kortet ditt registreres 

automatisk. 

Du må ha kort for å komme inn – og ut!

Om du møter på problemer, send e-post til info@media.uio.no

Ta med følgende informasjon:

• navnet ditt 

• kortnummeret bak på studentkortet ditt 

• informasjon om at du er bachelorstudent

mailto:info@media.uio.no


Vakt- og alarmsentralen på UiO

• Døgnåpen vektertjeneste – hele døgnet, hele 

året

• Lagre nummeret på mobilen: 22 85 50 07

– ring hvis inne/utelåst eller hvis du opplever noe 

ubehagelig

• Kontaktes ved nødstilfelle (brann, uhell, 

overfall..) – ring også nødetatene (110, 112, 

113) 



IT-tjenester og informasjon

• HF Student-IT og HF Studieinfo

– Bemannet helpdesk i 1. etg. P.A. Munchs hus

• Åpningstider:

Mandag-fredag kl. 11:00-15:00

• E-post:

– student-it@hf.uio.no

– hf-studieinfo@hf.uio.no

• IT-tjenester på nett: https://www.uio.no/tjenester/it/

mailto:student-it@hf.uio.no
mailto:hf-studieinfo@hf.uio.no
https://www.uio.no/tjenester/it/


Du har både plikter og rettigheter

• Sjekk epost – levere i tide - hold deg 

oppdatert

• Hvis du blir syk (undervisning / eksamen)

– Si ifra til studiekonsulent for ditt emne senest 

samme dag, til studieinfo@media.uio.no

– Skaff erklæring/attest fra lege eller sakkyndig

• Du har krav på veiledning. Vi tilrettelegger 

ved behov – kom og snakk med oss! 

mailto:studieinfo@media.uio.no


• Les UiO e-posten din: mail.uio.no

• Følg med på instituttets nyhetsbrev (sendes 

til din UiO e-post)

• media.uio.no 

• IMK på Facebook: 

https://www.facebook.com/UniOsloIMK/

• Kontakt oss: studieinfo@media.uio.no

https://mail.uio.no/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.uio.no%2fowa
https://www.hf.uio.no/imk/
https://www.facebook.com/UniOsloIMK/
mailto:studieinfo@media.uio.no


3. Livet utenfor studiene



Engasjér deg i studentmiljøet

• Studentutvalget

• Rosebud

• IMKom

• Den medievitenskapelige 

linjeforening

https://www.hf.uio.no/i

mk/livet-rundt-

studiene/

https://www.hf.uio.no/imk/livet-rundt-studiene/




studieinfo@media.uio.no

www.media.uio.no

mailto:studieinfo@media.uio.no
http://www.media.uio.no/

