
Trenger du trådløst nett/wifi?

• Wifi på UiO heter «eduroam» - dekker hele 

campus (samt flyplasser og andre 

universiteter i Norge og utlandet)

• Logg inn med UiO-brukernavn 

(<brukernavn>@uio) og UiO-passord 

• Ikke laget passord? Gå til passord.uio.no og 

velg «ny bruker»



Velkommen til årsenheten i medievitenskap!



Dagens agenda

1. Studiet og studiets oppbygging

2. Praktisk informasjon

3. Livet rundt studiene



1. Studiet og studiets oppbygging



Noen grunnbegreper

• Emne = Kursene du tar i løpet av et program

• Studiepoeng = et mål som brukes for å beskrive hvor 

omfattende emnet er

IMKs ABC:

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

imk/abc-imk/

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




Oppbygging av årsenheten



Emnesider og semestersider

Emnebeskrivelse:

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1210/

Semesterside:

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1210

/h19/index.html

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1210/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1210/h19/index.html


Emner høsten 2019
Obligatoriske emner:

– MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner

– MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics

Velg ett av følgende:

- MEVIT1700 – Digital kultur

- MEVIT2610 – Politisk kommunikasjon: makt, aktører og 

prosesser

- MEVIT3510 – Medieestetikk

- MEVIT3520 – Mediated Faces and Identities

- MEVIT3526 – Alternativ film



Studentweb

• http://studentweb.uio.no/

• Lite kjennskap til Studentweb? Se 

veiledningen: 

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

gistrering/registrering-studentweb.html

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




Semesterregistering og semesteravgift

• NB! Hvert semester!

Høsten 2019:

• Første frist: torsdag 15. august kl. 23:59

• Endelig frist: 1. september

Våren 2020: påmelding tidlig i desember

• studentweb.uio.no



• Husk å melde til undervisning på alle emner 

– det holder ikke å bare legge emnet i 

planen!

• Du meldes automatisk til eksamen i emner 

du får opptak på hvis du søker innen fristen 

(15. august). 

Åpen dag for oppmeldingshjelp torsdag 

15. august kl 12:00-14:00, rom 202 i IMKs

lokaler



Tilrettelegging Kontakt:

tilrettelegging@hf.uio.no

• Lesesalsplass

• Hvilerom

• Hjelpemidler

• Veiledning 

• Informasjon til foreleser 

og veileder ved behov

• Tilrettelegging ved 

eksamen: ekstra tid, eget 

rom

Søknadsfrist: 1. 

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

g-permisjon/

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


Læringsplattformen Canvas

• Ble tatt i bruk på UiO høsten 2018

• Logg inn med brukernavn og 

passord

• Alle emnene dine ligger på 

dashbord

• canvas.uio.no



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

o Vanlige spørsmål før og under eksamen

http://uio.inspera.no/
https://www.hf.uio.no/imk/studier/ressurser/oppgave/oppgaveskriving/index.html


2. Praktisk informasjon

• Studentkort

• IT-tjenester

• Rettigheter og plikter



Studentkort

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 UiO epost – levere i tide - hold deg 

oppdatert

• Hvis du blir syk (undervisning / eksamen)

– Si ifra til studiekonsulent for ditt emne senest 

samme dag.  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!

• Følg med på instituttets nyhetsbrev (sendes 

til din UiO e-post)

• IMK på Facebook: 

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

• Kontakt oss: studieinfo@media.uio.no

https://www.facebook.com/UniOsloIMK/
mailto:studieinfo@media.uio.no


3. Livet utenfor studiene



Husk at studietiden er morsom!

• Meld deg inn i en forening

• Bli med på studentfester

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYloLG-bvOAhUMDZoKHeQeBWkQjRwIBw&url=http://www.emojistickers.com/collections/objects&bvm=bv.129422649,d.bGs&psig=AFQjCNGd6lajJ5z2sNDCmYbE7Ue7IGAnyw&ust=1471093746356784


Engasjér deg i studentmiljøet

• Studentutvalget

• Rosebud

• Den medievitenskapelige 

linjeforening

• Studentparlamentet

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

mk/livet-rundt-

studiene/

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




studieinfo@media.uio.no

mailto:studieinfo@media.uio.no


En siste ting!

• https://nettskjema.uio.no/a/121964

Vi ønsker at alle svarer på dette nettskjemaet

https://nettskjema.uio.no/a/121964

