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Informasjon på nett

• Institutt for kriminologi og rettssosiologi

www.jus.uio.no/ikrs/ 

• Programsidene

http://www.uio.no/studier/program/rettssosiologi

-master/

• Emnesider og semestersider: Eks. 

www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM4101/

http://www.jus.uio.no/ikrs/
http://www.uio.no/studier/program/rettssosiologi-master/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM1000/


Informasjon på nett

• Digital undervisning i Zoom: 

https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-

sanntid/videokonf/zoom/

• Ta i bruk Zoom: 

https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-

sanntid/videokonf/zoom/student.html

https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/
https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/student.html


• Må semesterregistrere dere i studentweb hvert 

semester, betale semesteravgift og melde dere opp 

til aktuelle emner

• Frist for masterstudenter å melde seg til 

undervisning/eksamen er i høstsemesteret er 1. 

september, men….

• Lånekassen betaler ikke ut lån før dere har betalt 

semesteravgiften og semesterregistrert dere.

Semesterregistrering



Studentkort

• ..kan du få på SIO-senteret på Blindern (i 

bokhandelen Akademika). Husk å ta med 

legitimasjon

• Ta i bruk mobilappen Studentbevis/Student 

ID for å vise at du er student. 

• Studentkortet gir deg blant annet tilgang til 

bygg og lesesaler (som Domus Juridica), 

fungerer som lånekort ved UiO bibliotekene, 

mens mobilappen gir studierabatter på 

månedskort o.l.

http://www.uio.no/studier/admin/kort/


Pensum

• Finner du i Akademika Jus (1. etg. Domus Juridica). 

Kan kjøpes i den bokhandelen dere ønsker eller på 

nett.

• Noe av pensum er samlet i kompendier, men det 

meste er bøker og elektroniske artikler på nett eller i 

Canvas 

• PS: UiO har abonnement på en rekke elektroniske 

tidsskrifter, som dere kan lese via UiO

• Også mye litteratur i biblioteket i 2. etg.

• Husk å ta med studiebevis når du skal kjøpe 

kompendier. 



Husk!

• Å sjekke student-eposten jevnlig – viktig 

informasjon kommer her (..og det forventes 

at dere leser/får med dere dette) 

• Webmail: mail.uio.no

• Å betale semesteravgift/semesterregistrere 

dere før 1. september/1. februar hvert 

semester. 



Husk smittevernreglene!

• Hold avstand 

• Ha god håndhygiene 

• Hold deg hjemme hvis du har 

forkjølelsessymptomer 



Hvis du lurer på noe….

• Infosenteret for juridisk fakultet: 22859500

info@jus.uio.no

• Knutepunktet, Administrasjonsbygget 

Blindern 22858200

studentinfo@admin.uio.no

mailto:info@jus.uio.no
mailto:studentinfo@admin.uio.no


IKRS i sosiale medier

• Instagram: @ ikrs_uio

• Facebook: @ ikrsuio


