
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 bachelorstudiet i 

medievitenskap!



1. Studiet og studiets oppbygning



Noen grunnbegreper

• Studiepoeng = et mål som brukes for å 

beskrive hvor omfattende et emne er.

• Emne = Kursene du tar i løpet av et program

• Emnegruppe: 80-gruppe, 40-gruppe, frie 

emner



uio.no/studier/program/medievitenskap

http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/index.html


Fordeling av studiepoeng – totalt 180

80

20

40

40

80-gruppe i medievitenskap

EXFAC03 og EXPHIL03

40-gruppe/støttegruppe

Frie emner



- Husk å melde til undervisning på alle emner –

det holder ikke at emnet bare ligger i planen. 

- Du meldes automatisk til eksamen i emner du 

får opptak til, så lenge du er meldt innen fristen 

(13. august).

- Åpen dag for oppmeldingshjelp torsdag 13. 

august kl. 10:00-15:00, rom 202 i IMKs

lokaler (alternativt Teams eller Zoom)

- Påmelding her:https://nettskjema.no/a/156744

https://nettskjema.no/a/156744


Studentweb

• https://studentweb.uio.no/

• Lite kjennskap til Studentweb? Se 

veiledningen: 

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

gistrering/registrering-studentweb.html

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




- Du må bestå en 

variant av Examen 

facultatum for å få 

godkjent 

bachelorgrad

- Alle ex.fac-varianter 

er likestilte og alle 

varianter kan 

godkjennes i vår 

bachelorgrad

- Vi anbefaler ex.fac 

for medievitenskap –

EXFAC03-MVIT



Semesterregistering og semesteravgift

• NB! Hvert semester!

Høsten 2020:

• Første frist: 13. august kl. 23:59

• Endelig frist: 1. september

Våren 2021: påmelding tidlig i desember

• studentweb.uio.no



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


studieinfo@media.uio.no

mailto:studieinfo@media.uio.no


Husk at studietiden er morsom!

• Meld deg inn i en forening

• Bli med på studentfester (med 1 meters 

avstand)

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




Læringsplattformen Canvas

• Brukes på UiO f.o.m. H18

• Logg inn med brukernavn og 

passord

• Alle emnene dine ligger på 

dashbordet

• 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

http://uio.inspera.no/


Tilrettelegging Kontakt:

tilrettelegging@hf.uio.no

•Lesesalsplass

•Hvilerom

•Hjelpemidler

•Veiledning 

•Informasjon til foreleser 

og veileder ved behov

•Tilrettelegging ved 

eksamen; ekstra tid og 

eget rom

•Søknadsfrist: 1. 

september

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


Utveksling

Vi anbefaler å dra 

på utveksling!

Studier i utlandet

Informasjonsmøte 

om utveksling: 

28. August 13:15-

15:00

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


Du har både plikter og rettigheter

• Sjekk studentepost 

• 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

• Du har krav på veiledning. Vi tilrettelegger 

ved behov – kom og snakk med oss

mailto:studieinfo@media.uio.no

