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VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG 
NORDISKE STUDIER 

 

Vi vil med dette få lov til å ønske deg hjertelig velkommen som ny bachelor-

student ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), og 

studieprogrammet i lingvistikk. Vi håper at studiet du har valgt svarer til 

forventningene dine, og at du vil finne deg til rette både faglig og sosialt ved 

instituttet vårt og Universitetet i Oslo. 

 

Overgangen fra videregående skole til universitet er stor, både friheten du får 

og ansvaret du må ta gjør studiene forskjellige fra skolehverdagen. Mange synes 

det er utfordrende å måtte begynne å styre sin egen arbeidshverdag. Som 

student har du ikke bare plikter, men også rettigheter og muligheter, og det er 

viktig å bruke litt tid på å sette seg inn både forventningene og mulighetene 

knyttet til studiene. 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. 

 

All informasjon finnes på våre nettsider. På lingvistikkprogrammets sider sider 

(www.uio.no/studier/program/lingvistikk) er all informasjon til enhver tid 

oppdatert. 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 arrangement. 
 
 

Andreas Sveen         Tore Fjetland Øgaard 
               undervisningsleder         programkonsulent 

http://www.uio.no/studier/program/lingvistikk
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PROGRAM FOR MOTTAKSUKEN 

 

MANDAG 10. AUGUST 

13.15 – 14.00      Faddertreff i Ivar Aasens hage 

14.00                  Avreise til sentrum med fadderne 

15.00 –               Velkomstseremoni 
Høytidelig seremoni på Universitetsplassen 

   Sted: Universitetsplassen, Oslo sentrum 
 

TIRSDAG 11. AUGUST 

12.15 – 13.10 Bibliotekkurs for alle nye studenter ved ILN  
Kurset gir en gjennomgang over tilbud ved hovedbiblioteket 
Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 

10.00 – 15.00 Treffetid 
Lurer du på noe? Her kan du få individuell veiledning av 
studie- og programkonsulent. 
Sted: Henrik Wergelands hus, 5. etg.  

12.00 – 19.00 Amazing Race Oslo 
Bli kjent med byen du skal studiere i! 
Arrangør: Fadderordningen. 
Sted: Oppmøte på Fredrikkeplassen. 

 
ONSDAG 12. AUGUST 

10.00 – 15.00 Treffetid 
Lurer du på noe? Her kan du få individuell veiledning av 
studie- og programkonsulent. 
Sted: Henrik Wergelands hus, 5. etg.  
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TORSDAG 13. AUGUST 

12.00 – 19.00  Stranddag 
Faddergruppene tar seg en tur opp til Sognsvann for å nyte 
Oslomarka om sommeren. 
Sted: Sognsvann  

10.00 – 15.00 Treffetid 
Lurer du på noe? Her kan du få individuell veiledning av 
studie- og programkonsulent. 
Sted: Henrik Wergelands hus, 5. etg.  

24.00   Frist for emnepåmelding. 
 

 

Fredag 14. AUGUST 

12.00-16.00  Hageleker og grilling for nye studenter   

Sol, gressplen og spill? 

Arrangør: Fadderordningn 

   Sted: Utenfor Villa Eika. 

10.00 – 15.00 Treffetid 
Lurer du på noe? Her kan du få individuell veiledning av 
studie- og programkonsulent. 
Sted: Henrik Wergelands hus, 5. etg.  
 

Lørdag 14. AUGUST 

12.00-16.00  Olympiaden  

Bli kjent med UiO gjennom morsomme sportslige aktiviteter! 

Arrangør: Fadderordningn 

   Sted: Ulike steder på campus 
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OPPBYGNING AV BACHELORGRADEN 
 

Et studieprogram er et sammenhengende studieløp bygget opp av emner og 
emnegrupper. Program for lingvistikk er et treårig studieløp som leder frem til 
bachelorgraden i kultur- og samfunnsfag. 
 

Studiepoeng er en måleenhet som angir normert studietid. Ett års heltidsstud-
ium regnes som 60 studiepoeng. Ett semester er 30 studiepoeng. Studiepoeng-
ene samsvarer med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer 
System). En bachelorgrad er på til sammen 180 studiepoeng. 
 

Et emne er en selvstendig studieenhet. Emnets omfang måles i studiepoeng. 
Ett emne gir vanligvis mellom 5 og 20 studiepoeng, som regel 10. Alle emnene 
ved UiO har en egen kode, som består av bokstaver og tall. Bokstavene angir 
emnets fagtilknytning. For eksempel betyr LING ‹‹lingvistikk››. Første tall i 
tallkoden angir nivået på emnet: 
 

 0000-nivå = støtte-, innførings- og oppfriskningsemner. 

 1000-nivå = grunnemner på bachelornivå. 

 2000- og 3000-nivå = videregående emner på bachelornivå. 

 4000- og 5000-nivå = avanserte emner, reservert for mastergraden. 
 

En emnegruppe er en kombinasjon av emner som er definert til å utgjøre en 
faglig enhet. Emnegruppene er som regel på 80 studiepoeng (80-gruppe) og 40 
studiepoeng (40-gruppe). Som student på program for lingvistikk skal du ta den 
programdefinerende fordypningsgruppen 80LING, samt en støttegruppe på 40 
studiepoeng.  
 
Grovt sett ser derfor bachelorgraden ved program for lingvistikk slik ut: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
På side 8 finner du forslag til anbefalt rekkefølge på når de ulike emnene bør 
tas. 

 
 

80-gruppe 
(fordypning) 

studieret-
ningsemner 

40-gruppe 
(støtte-
gruppe) 

40-gruppe 
(frie 

emner) 
ex.phil/ 
ex.fac. 
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Den programdefinerende 80-gruppen 
 

Den programdefinerende emnegruppen ved program for lingvistikk består av 
fire obligatoriske emner: 
 
LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1 (10 studiepoeng)  
 Emneside: www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING1100/  
LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 (10 studiepoeng)  
 Emneside: www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING1111/  
LING1112 – Morfologi og syntaks 1 (10 studiepoeng) 
 Emneside: www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING1112/ 
LING1113 – Psykolingvistikk og sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 
 Emneside: www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING1113/  
 
I tillegg velger du 40 studiepoeng for å få en godkjent fordypning. Oversikt her: 
http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/80LING1/ 
 
Støttegruppe på 40 studiepoeng 
På program for lingvistikk velger du en støttegruppe på 40 studiepoeng i tillegg 
til fordypningsgruppen. Du velger støttegruppe fra enten Det humanistiske 
fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) eller Det utdannings-
vitenskapelige fakultet (UV).  
 
Frie emner (40 studiepoeng) 
Frie emner velger du helt fritt, så sant du tilfredsstiller krav om forkunnskap og 
det er ledig plass på emnet. Du kan også ta frie emner ved et universitet i 
utlandet. 
 
Ex.phil og ex.fac (20 studiepoeng) 
Examen philosophicum og Examen facultatum (totalt 20 studiepoeng) er 
obligatoriske for å oppnå bachelorgraden. Dersom du allerede har avlagt 
eksamen i ett av disse emnene eller begge, behøver du ikke å avlegge ny 
eksamen. 

 
Emner 1. semester 
Programmet anbefaler at du avlegger eksamen i de obligatoriske emnene i løpet 
av første studieår. I første semester anbefaler vi at du tar LING1100 og 
LING1111, samt ‹‹Examen facultatum, språkvitenskap›› (EXFAC03-SPR), som 
gir en generell innføring i språk og språkvitenskap. Du lager utdanningsplan 
samt melder deg til undervisning og eksamen i StudentWeb: 
www.uio.no/studier/admin  

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING1100/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING1111/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING1112/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/LING1113/
http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/80LING1/
http://www.uio.no/studier/admin
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ANBEFALT STUDIELØP 

Tabellen under viser forslag til anbefalt studieløp ved program for lingvistikk. 
Det vil være noe fleksibilitet med tanke på når de forskjellige emnene og emne-
gruppene tas, men vi anbefaler at man følger denne modellen. 

 

 

Du finner modellen på programsiden 
www.uio.no/studier/program/lingvistikk under lenken ‹‹Oppbygging og 
gjennomføring››. 

 

 



 9 

STUDENTENGASJEMENT 

 
Studentutvalget ved ILN 
Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser og er 
representert i instituttstyret. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du 
har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud 
eller sosiale arrangementer. Studentutvalget tar også gladelig imot nye 
medlemmer. Ta kontakt på e-post: studentutvalg@iln.uio.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 
www.uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger finner du en oversikt over 
samtlige foreninger registrert ved UiO. Medlemskap i en studentforening er 
som et kinderegg: det 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. Ikke nøl med å melde deg til tjeneste! 
Lingvistisk Studentforening er et knippe engasjerte ling-studenter som stadig 
arrangerer spennende ting for medstudenter. 
 
Studentmedia 

 Universitas er studentenes egen avis. Denne finner du gratis på campus, 
samt på http://universitas.no 

 Radio Nova er en radiokanal drevet av og for studenter. Du finner den på 
frekvens 99.3 og på www.radionova.no 

 Ved UiO drives det en rekke tidsskrifter. Disse er ofte knyttet til 
spesifikke fagfelt. Du finner en samlet oversikt her:  
www.uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger/tidsskrift  

 
 
 
 

mailto:studentutvalg@iln.uio.no
mailto:hfsu@hf.uio.no
http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger/
http://universitas.no/
http://www.radionova.no/
http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/foreninger/
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Få informasjon om faglig-sosiale hendelser ved ILN 
 
Dersom du ønsker å få tilsendt e-post om faglig-sosiale hendelser ved ILN, må 
du melde deg på en eller flere av e-postlistene våre. Dette kan du gjøre på siden  
 

http://www.hf.uio.no/iln/livet-rundt-studiene/studentaktiviteter 

http://www.hf.uio.no/iln/livet-rundt-studiene/studentaktiviteter
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STUDIEVEILEDNING: HVEM SVARER PÅ HVA? 

 
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. 
 
En oversikt over kontaktpunkter og hvem som svarer på hvilke spørsmål, 
finner du på programsiden www.uio.no/studier/program/lingvistikk. Her 
finner du også et beskjedfelt. Der vil alle viktige meldinger som angår din 
studiehverdag bli annonsert. Dette kan være beskjeder av både faglig og sosial 
art, tilbud om deltakelse på ulike arrangementer, jobber og så videre. Vær 
innom denne siden jevnlig for å forsikre deg om at du får med deg all relevant 
informasjon! 
 
Hvis du lurer på hvem du skal spørre, se: 
http://www.hf.uio.no/iln/studier/kontakt-oss/ 
 
 
Programkonsulent Tore Fjetland Øgaard 
Programkonsulenten svarer på spørsmål om programmet og om emnegrupper 
som inngår i programmet. Han svarer også på spørsmål om utsatt studiestart, 
permisjon og deltidsstudier. 

 E-post: henvendelser@iln.uio.no  

 Telefon: 22 85 60 89 

 Treffetid: tirsdager og torsdager kl.13–14 

 Rom 523, 5. etasje i Henrik Wergelands hus. 
 

 
Studiekonsulent Britt Marie Forsudd 
Studiekonsulenten er knyttet til et fag. Studiekonsulenten for lingvistikk svarer 
på spørsmål knyttet til undervisningstilbud, tilrettelegging av undervisning, 
eksamen og eksamensavvikling. 

 E-post: henvendelser@iln.uio.no 

 Telefon: 22 85 69 53 

 Treffetid: tirsdager og torsdager kl.13–14 

 Rom 516, 5. etasje i Henrik Wergelands hus 

 

http://www.uio.no/studier/program/lingvistikk
mailto:henvendelser@iln.uio.no
mailto:henvendelser@iln.uio.no
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Hvis du kontakter oss på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi 
sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernshensyn svare på 
følgende kontrollspørsmål: 

 Fullt navn 

 Fødselsdato 

 Semesterregistrert adresse 

 Studieprogram 
 

Det er fint om du i emnefeltet angir hvilket fagfelt det gjelder, eller 
studieprogram. 

 
 

 
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-brev: 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  
  

mailto:hf-studieinfo@hf.uio.no
http://www.sio.no/studentradgivning
mailto:radgivning@sio.no
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VIKTIGE NETTSTEDER 

 
Nettveiviser for nye studenter ved Universitetet i Oslo 
På denne siden finner du all informasjon du trenger som ny student ved UiO: 
www.uio.no/studier/studiestart 
 
Universitetet i Oslo og Det humanistiske fakultet 
Fra denne siden finner du all mulig informasjon om Universitetet: www.uio.no 
Her finner du informasjon om alle fagfelt og enheter ved HF: www.hf.uio.no 
 
Programmets hjemmeside 
Som programstudent bør du være innom programmets nettside jevnlig. Denne 
finner du å på følgende adresse: www.uio.no/studier/program/lingvistikk 
 
StudentWeb 
På StudentWeb søker du om plass på emner og melder deg til eksamen, samt 
bekrefter utdanningsplanen din. Du finner også betalingsinformasjon for 
semester- og kopiavgift: www.uio.no/studier/admin 
 
Student-IT  
Nyttig informasjon om IT-tjenestene ved UiO:  
http://www.hf.uio.no/tjenester/it/hjelp/studentit/ 
 
Planlegg karrieren din underveis i studiene 
Forbered deg på jobb og karrierevalg gjennom arbeidslivsarrangementer, 
veiledning, utenlandsopphold, praksis og kurs. Følg med på nettsiden: 
www.hf.uio.no/studier/karriere  
 
Bibliotek 
Fra www.ub.uio.no får du tilgang til Universitetsbibliotekets databaser. Via 
BIBSYS finner du bøker, tidsskrifter, artikler et cetera. 
 
Om Studentbiblioteket Sophus Bugge 
Studentbiblioteket Sophus Bugge er bibliotek og lesesal for bachelorstudenter 
ved Det Humanistiske fakultet. Der finner du leseplasser og grupperom, 
stasjonære PC-er og trådløst nett. Biblioteket har både fysiske og digitale 
hjelpemidler – bøker, tidsskrifter, ordbøker, oppslagsverk, databaser, etc  - som 
du kan benytte ved lesing og oppgaveskriving. Bibliotekpersonalet er der for å 
svare på dine spørsmål. 
 

http://www.uio.no/
http://www.hf.uio.no/
http://www.uio.no/studier/program/lingvistikk
http://www.hf.uio.no/tjenester/it/hjelp/studentit/
http://www.hf.uio.no/studier/karriere
http://www.ub.uio.no/
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I studieåret 2015/2016 er hele Sophus Bugges hus stengt p.g.a. oppussing. I 
denne perioden vil biblioteket flytte til lesesalen i Eilert Sundts hus (2. etasje).  
Lesesalen vil fungere som et midlertidig bibliotek i byggeperioden og åpner 
mandag 10. august. Tjenester som veiledning og utlån av pensumbøker vil være 
som normalt. Bøker som står i lukket magasin kan bestilles for hjemlån.  
 
Biblioteket har egen hjemmeside hvor du vil finne nyttig og nødvendig 
informasjon.  
 
Se: http://www.ub.uio.no/om/organisasjon/uhs/soph/ 
 
Du kan også følge biblioteket på Facebook hvor de legger ut aktuell 
informasjon og nyheter om hva som skjer i biblioteket. 
Biblioteket tilbyr kurs til alle nye bachelorstudenter som hjelper deg å finne den 
litteraturen du trenger. Disse blir holdt i Georg Sverdrups hus.  
 
Se: http://www.ub.uio.no/kurs/ 
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GA01 Domus Medica   
GA02  Domus Odontologica 
GA04  Informatikkbygningen 
GA10  Domus Athletica 
GA11  Forskningsparken 
GA14  Forskningsveien 3B 
GA17  Harald Schjelderups hus 

1. Administrasjonsbygningen    
2. Lavblokka     
3. Frederikke 
4. Idrettsbygningen 
5. Sophus Bugges hus 
6. Henrik Wergelands hus 
7. P.A. Munchs hus 
8. Niels Treschows hus 
9. Eilert Sundts hus A 
10. Eilert Sundts hus B 
11. Harriet Holters hus C  
13. Vilhelm Bjerknes' hus 
14. Niels Henrik Abels hus 
15. Sophus Lies auditorium 
16. Preklinisk odontologi 
17. Pennalet 
18. Kristine Bonnevies hus 
19. Geologibygningen 
20. Helga Engs hus 
21. ZEB-bygningen 
23. Kjemibygningen 
24. Fysikkbygningen  
25. Farmasibygningen 
26. Svein Rosselands hus 
27. Georg Sverdrups hus 
28. Villa Eika 
29. Domus Theologica 
30. Blindernveien 11      
42. Ragnar Frischs auditorium 
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VIKTIGE DATOER FREMOVER 

 
Torsdag 13. august (før klokken 24) 

Denne dagen er det siste frist for å søke om plass på emner via 
utdanningsplanen i StudentWeb for høsten 2015. Du kan få teknisk hjelp 
til oppmeldingen tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokken 11.00 og 
16.00 i seminarrom 5 P.A. Munchs hus. 

 
Mandag 17. august 

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

 
Tirsdag 18. august 

StudentWeb åpner igjen for påmelding til eksamen og undervisning i 
emner som fremdeles har ledig kapasitet. 

 
Tirsdag 1. september 

 Aller siste frist for å søke plass på undervisning og melde deg til eksamen. 

 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 2015.  

Se www.hf.uio.no/studier/admin/permisjon-og-deltid for utfyllende 
informasjon. 
 
Tirsdag 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/ 

 
Tirsdag 1. desember 

Start for søknad om undervisningsopptak for våren 2016 for studenter 
underveis i studiet. 

 
Torsdag 10. desember 

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet 
– første runde. Husk også på at giro for betaling av semesteravgift ikke 
kommer i posten, men i StudentWeb. Frister tilsvarende 1. september-
fristene i høstsemesteret, er for vårsemesteret 1. februar.  

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