VEDLEGG 1 - Kvalifiserte førstepriorietssøkere 2014-2015
Programmer og

Studium

Studieretninger1

ÅRS

BA

2014

2015

Plasser

Kval 1.
pri2

Plasser

Kval 1.
pri

LIT

25

46

25

59↑

FRA

35

78

35

76↓

ENG

55

206

55

244↑

RUS

---

---

50

58

TYSK

35

72

45↑

55↓

POR

16

33

16

31↓

ITA

20

72

30↑

54↓

SPA

36

101

52↑

95↓

LIT

50

67

50

85↑

EST

49

60

49

47↓

ENG

70

109

70

126↑

FRA

35

43

35

35↓

ITA

20

6

15↓

16↑

LATAM

30

21

27↓

19↓

NORAM

30

18

25↓

18

POR

7

18

7

13↓

RUS

55

56

25↓

34↓

TYSK

25

13

17↓

22↑

1

Tall for årsenheter og bachelor er hentet fra Samordna opptak, SO45: Søkere per studium: antall tilbud per
studieplass
2

Kvalifiserte førsteprioritetssøkere

SPA

38

42

30↓

28↓

LEKT

Fremmedspråk 65

87

65

67↓

MA

LIT3

25

27

25

39↑

EUS

---

1674

190

122

LAMUSO

8

4

5

5↑

3

Tall for 2014 er for opptaket til Allmenn litteratur for masterprogrammet Estetiske studier og allmenn
litteraturvitenskap. Det var ikke opptak til studieretningen Estetiske studier det året. Tallene er
sammenlignbare med tallene for 2015.
4

Tallet beregnet på grunnlag at samlede tall for EAS, LIT, SPR-programmet (og inkluderer Oversettelsesstudier
på SPR)

Studieprogramkode

HF1-LIT
HFM2-LIV
HF1-ENG

HFB-EST

HFM2-EST

HFM2-LIT

HFM2-EAS

HFB-EURAM
HFM2-EUS
HFM2-SPR
HF1-FRA
CAENFRAG
HF1-ITA

Studieprogramnavn
Allmenn
litteraturvitenskap
Allmenn
litteraturvitenskap
Engelsk
Estetiske studier og
allmenn
litteraturvitenskap
Estetiske studier og
allmenn
litteraturvitenskap
Europeiske og
amerikanske
litteraturstudier
Europeiske og
amerikanske
områdestudier
Europeiske og
amerikanske studier:
språk, litteratur, område
Europeiske språk
Europeiske språk
Fransk
Fransk årskurs for
lærere, avlagt i Caen
Italiensk

2011
Studiepoeng per
heltidsekvivalent
(registrert høst)
33,45

2012
Studiepoeng per
heltidsekvivalent
(registrert høst)
33,53

2013
Studiepoeng per
heltidsekvivalent
(registrert høst)

2014
Studiepoeng per
heltidsekvivalent
(registrert høst)

37,86

2015
Studiepoeng per
heltidsekvivalent
(registrert høst)

37,93

27,06

32,33

36,33

30

23,17

26,11
27,8

35,28

37,94

39,74

39,95

39,6

30,42

30,71

47,6

42,67

19,29

36,18

43,58

36,06

15,18

45,21

40,14

30,91

39,27

28,07

28,7

30,17

31,64

17,32
39,66

35,88
24,72

44,19
30,88

34,44
31,61

31,17
21,96
28,53
26,6

60,67

47,78

70,62

77,22
15,48

57
24,29

HFM2-LAMS
HFB-LIT
HFM2-LIT
HF1-POR
HF1-RUS
HF1-SPA
HFB-SPR
HF1-TYSK
Sum

Linguistics and its
Applications for a
Multilingual Society
Litteraturstudier
Litteraturstudier
Portugisisk
Russisk
Spansk
Språk
Tysk

56,18
41,2

19,58
48,12
20,54
34,82

48,16
0

26,15
53,05
20,27
34,62

20

39

17,73

22
12,6
14,39
30
23,66
30,23

70

19,41
49,47
30,61
34,56

18,18
44
21,04
33,31

VEDLEGG 3: DBH-tall – studentmobilitet
DBH-tallene for 2015 er klare pr. 15.02.2016. Tallene viser at 55 færre studenter reiste på tellende
utveksling (minimum 3 mnd, eksamen ute) i 2015 enn i 2014. Trenden er den samme ved hele UiO, i
alt 75 færre studenter reiste ut i 2015 enn i 2014. Nedgangen på HF i år er sterkere enn trenden vi
har hatt med oppgang og nedgang annet hvert år, ca 20 studenter færre enn forventet.
Statistikken er knyttet til utreisende på en enhets avtaler, ikke til studieprogram.
Utreisende – med «individbasert» UiO
Universiteter

Universitetet i Oslo

Avdeling/Fakultet

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det odontologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det teologiske fakultet
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
UiO (uspesifisert underenhet)
Universitetsstyret

332
80
120
63
6
258
2
64
2

338
94
61
70
5
225
8
95
6

344
105
197
55
4
248
1
97
-

296
78
159
80
3
254
3
60
3

301
94
217
75
7
211
5
49
2

297
117
223
87
3
199
31
-

325
113
167
80
1
195
3
31
2
1

278
91
214
79
4
185
3
37
1

Sum

927

902 1 051

936

961

957

918

892

Utreisende – uten «individbasert» - UiO
Universiteter

Universitetet i Oslo

Avdeling/Fakultet

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det odontologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det teologiske fakultet
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
UiO (uspesifisert underenhet)
Universitetsstyret

191
71
35
63
6
229
2
63
2

195
85
37
67
5
197
8
90
6

188
93
70
49
4
227
1
90
-

177
75
78
79
3
236
3
58
3

185
93
84
74
7
203
5
46
2

171
113
106
87
3
191
31
-

210
110
43
80
1
180
3
31
2
1

155
87
40
79
4
180
3
37
1

Sum

662

690

722

712

699

702

661

586

1

På instituttnivå skyldes differansen mellom de to tabellene språkoppholdene på IKOS og studenter
på språk 5+6 som utveksles via sentrale HF-avtaler.
Fallet i antall studenter er brattest på IAKH (ned fra 37 til 16), IMV (6 til 1) og HF (62 til 26). HF sitter
på en del skolepenge-avtaler (Goldsmiths: 2014: 15 søkere, 2015: 4 søkere, 2016: 1 søker), SOAS,
American University of Washington/Paris/Cairo som alle betales i USD og der prisen nå har gått over
Lånekassens rammer pga valutakursen.
Utreisende – med «individbasert» pr. institutt
Universiteter

Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Total Total Total Total Total Total Total
t
t
t
t
t
t
t
t

Institutt
Institutt for arkeologi, konservering og historiske
studier
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistoriske og
klassiske språk
Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske
språk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for musikkvitenskap
Uspesifisert underenhet
Sum

19

15

24

14

17

27

37

16

2

6

6

9

3

4

6

10

135
9

127
7

142
5

124
6

122
3

107
12

100
15

122
9

65

67

54

50

41

45

55

61

8
94

10
2
104

21
2
90

12
3
78

15
100

15
1
86

15
6
91

13
1
46

332

338

344

296

301

297

325

278

Utreisende – uten «individbasert» pr. institutt
Universiteter

Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Total Total Total Total Total Total Total
t
t
t
t
t
t
t
t

Institutt
Institutt for arkeologi, konservering og historiske
studier
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistoriske og
klassiske språk
Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske
språk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for musikkvitenskap
Uspesifisert underenhet
Sum

2

19

14

21

14

17

27

37

16

2

4

5

7

3

4

6

10

23
9

22
7

20
5

30
6

33
3

7
12

17
14

24
9

59

59

50

46

34

44

55

58

8
71

10
1
78

17
2
68

11
3
60

11
84

10
1
66

13
6
62

11
1
26

191

195

188

177

185

171

210

155

Antallet innreisende studenter stiger fremdeles, mye på grunn av HFs asia-avtaler. Bl.a. Japan har en
målsetning om å øke antall utreisende studenter kraftig, og flere avtaler er reforhandlet for å gi dem
flere plasser (og oss flere gratisplasser).

Innreisende – uten «individbasert»* - UiO
Universiteter

Universitetet i Oslo
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Avdeling/Fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det odontologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det teologiske fakultet
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
UiO (uspesifisert underenhet)
Universitetsstyret

226
131
78
89
11
207
6
32
5
5

268
145
131
81
8
250
4
30
3

279
144
169
92
13
262
5
38
2
6

Sum

790

920 1 010

307
138
165
94
11
213
6
47
3
6

344
159
179
77
11
274
6
50
2
3

319
180
211
100
14
262
6
61
5

344
200
258
112
11
225
9
50
4

355
218
241
111
14
272
8
55
8

990 1 105 1 158 1 213 1 282

* Det er 4 individbaserte innreisende studenter for hele UiO i 2015.

Innreisende – uten «individbasert» - pr. institutt
Universiteter

Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Total Total Total Total Total Total Total
t
t
t
t
t
t
t
t

Institutt
Institutt for arkeologi, konservering og historiske
studier
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistoriske og
klassiske språk
Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske
språk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for musikkvitenskap
Senter for Ibsen-studier
Uspesifisert underenhet
Sum

3

28

19

23

21

24

31

32

37

7

14

13

20

18

11

26

22

11
43

11
42

21
46

25
33

23
29

28
38

28
56

41
38

47

54

50

51

66

54

46

44

26
2
3
59

22
7
4
95

12
1
113

21
1
135

16
1
167

18
2
137

16
3
137

14
3
156

226

268

279

307

344

319

344

355

VEDLEGG 4 – Eksamensenheter, meldte, møtt, stryk og klagesaker
Eksamen1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Totalt

Vår

Høst

Eksamensenheter 494

501

473

463

396

361

403

207

196

Eksamensmeldte

6922

6866

6792

6249

6065

5865

6087

2869

3218

Møtt

6172

6152

5961

5562

5371

5299

5496

2536

2960

Møtt%

89

90

88

89

89

90

90

Stryk

300

325

315

317

287

304

349

101

248

Stryk%

5,0

5,0

5,3

5,0

5,3

5,7

5,5

3,0

8,0

Klagesaker2

132

115

90

131

90

102

122

Emner m/klager

73

68

53

84

50

62

48

Klager % / antall
møtt

2,0

1,9

0,9

2,4

1,7

1,9

2,2

1

Tall fra FS582.001, Karakterstatistikk

2

Tall fra FS579.002, Klage og begrunnelse

Vedlegg 5: Sensurresultater klagesaker våren 2013 til høsten 2015
Informert sensur

Blind sensur

Semester

V13

H13

V14

H14

V15

H15

Saker
totalt

47

44

52

57

47

75

Uendret %

72

73

85

56

62

61

Til gunst %

21

27

15

29

23

35

Til
ugunst %

4

2

0

12

15

3

11

15

1

5

Fordeling av resultater til gunst og ugunst (karakterer opp og ned)1
1 opp

9

8

2 opp

6

15

1

3 opp

1

1

4 opp
1 ned

1
2

2 ned

1

6

6

2

1

3 ned
4 ned

1

FS Begrunnelse og klage

1

VEDLEGG 6 - Oppfølging underveis i studiene.
Oversikt per bachelorstudieretning og årsenhet.

Allmenn litteraturvitenskap, bachelor

6. semester

LIT3000 - Fordypningsemne med bacheloroppgave, LIT3462 -

Fritt emne

Kjønn og estetikk
Tilbakemelding på muntlig eller skriftlig innlegg. Individuell og
felles veiledning i skriving av semesteroppgave.
5. semester

LIT2300/2320/EST2000/LIT2340

40-gruppe/fritt emne/studier i utenlandet

4. semester

LIT2300/2320/EST2000/LIT2340

40-gruppe/fritt emne/studier i utenlandet

Individuell tilbakemelding på
kvalifiseringsoppgave (EST2000
har muntlig innlegg)

3. semester

LIT2000 -

40-gruppe

Litteraturvitenskapelige
grunnlagsproblemer
Individuell tilbakemelding på
muntlig innlegg
2. semester

1. semester

EXPHIL03 - Examen

LIT1302 - Vestens litteratur

LIT1303 - Vestens litteratur

philosophicum

fra 1700 til 1900

fra 1900 til i dag

Individuell tilbakemelding

Individuell tilbakemelding

på kvalifiseringsoppgave

på kvalifiseringsoppgave

EXFAC03-LIT - Examen
facultatum, tekst og tolkning
Studentene får skriftlig og/eller

LIT1301 - Vestens litteratur fra antikken til 1700
Gruppelærer gir individuell tilbakemelding på to
mappeoppgaver.

muntlig tilbakemelding på utkast
til tre forskjellige oppgaver som
skal inngå i mappevurderingen.
10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Allmenn litteraturvitenskap, årsenhet

2. semester

LIT2000 -

LIT1302 - Vestens litteratur

LIT2320 - Litterært

Litteraturvitenskapelige

fra 1700 til 1900 eller

fordypningsemne:

grunnlagsproblemer

LIT1303 - Vestens litteratur

epokestudium

fra 1900 til i dag
Individuell tilbakemelding på
muntlig innlegg

1. semester

Individuell tilbakemelding på
kvalifiseringsoppgave

LIT1301 - Vestens litteratur fra antikken til 1700

Individuell tilbakemelding på
kvalifiseringsoppgave

LIT1302 - Vestens litteratur
fra 1700 til 1900 eller

Gruppelærer gir individuell tilbakemelding på to

LIT1303 - Vestens litteratur

mappeoppgaver.

fra 1900 til i dag
Individuell tilbakemelding på
kvalifiseringsoppgave

Engelsk bachelor
ENG3100/3300/3501 –
oppfølging og
tilbakemelding på
6. semester
semesteroppgaven i løpet
av hele semesteret,
minimum 2,5 time

Valgfritt språklig emne
på 2000-nivå

Emne fra 40-gruppe

5. semester

Fritt emne /
studieopphold i utlandet

Fritt emne /
studieopphold i utlandet

Fritt emne/ studieopphold
i utlandet

4. semester

Fritt emne /
studieopphold i utlandet

Emne fra 40-gruppe /
studieopphold i utlandet

Emne fra 40-gruppe /
studieopphold i utlandet

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

Valgfritt språklig emne
på 2000-nivå – - På
emnene på 2000 nivå gis
det normalt
tilbakemeldinger i form
av veiledning til
semesteroppgave eller
deler av en mappe.
Alle
kvalifiseringsoppgaver
gis det tilbakemelding på

Emne fra 40-gruppe

ENG1505 - Britisk
kulturkunnskap,
innføring –
tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

ENG1303 - Britisk
litteratur, innføring –
tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave.

ENG1100 - Engelsk
grammatikk, innføring –
tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver.

ENG1304 - Amerikansk
litteratur, innføring –
tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave.

3. semester

ENG1103 - Engelsk
fonetikk og intonasjon,
innføring
2. semester
tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave og
muntlig uttaleprøve.

1. semester

EXFAC03-EURA Examen facultatum for
Europeiske og
amerikanske studier:
språk, litteratur, område

Tabellen viser studieløp per nå. Studieløpet endres fom. høsten 2016.

Engelsk årsenhet

2. semester

ENG1303 - Britisk
litteratur, innføring tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

ENG1505 - Britisk
kulturkunnskap,
innføring tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

ENG1103 - Engelsk
fonetikk og intonasjon,
innføring tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave og
muntlig uttaleprøve.

1. semester

ENG1506 - American
Civilization, an
introduction tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

ENG1304 - Amerikansk
litteratur, innføring tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

ENG1100 - Engelsk
grammatikk, innføring tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Estetiske studier, bachelor

6. semester

EST3010 - Tverrestetisk

Emne fordypningsfag 1

Fritt emne

prosjektarbeid
Studenten får felleveiledning
i arbeidet med utvikling og
skriving av
semesteroppaven.

5. semester

4. semester

Frie emner (eventuelt utenlandsopphold)

EST2000 - Moderne estetisk

Emne(r) fordypningsfag 1

teori
Studenten skal holde en
muntlig presentasjon og
levere en skriftlig versjon av
denne til faglærer. Faglærer
gir tilbakemelding på denne.

3. semester

KUN2000 - Estetikkens

Emne(r) fordypningsfag 2

historie

2. semester

1. semester

Emne(r) fordypningsfag 1

EXFAC03-EST - Examen

EST1000 - Introduksjon til

EXPHIL03 - Examen

facultatum, kunst og tolkning

estetikk

philosophicum

Faglæreren gir individuell

Individuell tilbakemelding på

respons på tre forskjellige

kvalifiseringsoppgave

mappeoppgaver både
skriftlig og muntlig.

Fransk Årsenhet
FRA1501 - Fransk
FRA1301 - Fransk
kulturkunnskap 1
litteratur 1 (prosa) 2. semester
- tilbakemelding på
tilbakemelding på to
skriftlig førsteutkast
skriftlige
til mappeeksamen kvalifiseringsoppgaver
FRA1103 - Fonologi og
muntlig fransk FRA1110 - Fransk grammatikk 1
tilbakemelding på
1. semester - tilbakemelding på to skriftlige
skriftlig
kvalifiseringsoppgaver
kvalifiseringsoppgave
og muntlig uttaleprøve.
10 studiepoeng
10 studiepoeng

FRA1101 - Fransk
grammatikk 2 tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver
FRA1000 Fransk
språkbruk –
tilbakemelding på en
klasseromsprøve og en
lytteprøve
10 studiepoeng

Fransk bachelor
6. semester

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

Fritt emne

5. semester

Emne fra 40-gruppe/
studieopphold i utlandet

Emne fra 40-gruppe/
studieopphold i utlandet

Fritt emne /
studieopphold i utlandet
Valgfritt 2000-emne jfr.
fordypning /
studieopphold i
utlandet /EXPHIL03 Examen philosophicum –

4. semester

Fritt emne /
studieopphold i utlandet

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

3. semester

Fritt emne /
studieopphold i utlandet

På emnene på 2000 nivå
gis det normalt
tilbakemeldinger i form
av veiledning til
semesteroppgave eller
deler av en mappe.
Alle
kvalifiseringsoppgaver
gis det tilbakemelding på

Obligatorisk emne i valgt Obligatorisk emne i valgt
fordypning:
fordypning:
Språk:
FRA2110 - Moderne
fransk språk A /
FRA2111 - Moderne
fransk språk B/

Språk: FRA2100
Avansert fransk
språkbruk tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver

FRA2112 - Moderne

Litteratur/

fransk språk C/

områdekunnskap:

FRA2113 - Moderne
fransk språk D

FRA1502 - Fransk
kulturkunnskap 2 tilbakemelding på tre
Alle fordypningsemner i skriftlige
moderne fransk språk har kvalifiseringsoppgaver
tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver
Litteratur:
FRA2303 - Fransk
litteratur 2 –
tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

Dette semesteret kan du
også tilbringe i Caen

Områdekunnskap:
FRA2509 - La société
française - –
tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave
Dette semesteret kan du
også tilbringe i Caen

Dette semesteret kan du
også tilbringe i Caen

2. semester

FRA1101 - Fransk
grammatikk 2 tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver

FRA1301 - Fransk
litteratur 1 (prosa) tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver

FRA1501 - Fransk
kulturkunnskap 1 tilbakemelding på
skriftlig førsteutkast til
mappeeksamen

1. semester

EXFAC03-EURA Examen facultatum for
Europeiske og
amerikanske studier:
språk, litteratur, område

FRA1110 - Fransk
grammatikk 1 tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver

FRA1103 - Fonologi og
muntlig fransk tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave og
muntlig uttaleprøve.

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Italiensk - studieløp med forkunnskaper, bachelor
6. semester Fritt emne

Fritt emne

Fritt emne

5. semester

Emne fra 40-gruppe /
studieopphold i utlandet

Emne fra 40-gruppe /
studieopphold i utlandet

Fritt emne /
studieopphold i utlandet

4. semester

Emne fra 40-gruppe /
studieopphold i utlandet

Emne fra 40-gruppe /
studieopphold i utlandet

Emne i italiensk språk
eller litteratur /
studieopphold i utlandet

EXPHIL03 - Examen
philosophicum
3. semester På seminarvarianten:
tilbakemelding på
semesteroppgave

Emne i italiensk språk
eller litteratur

ITA2110 - Italiensk
morfosyntaks
Tilbakemelding på to
skriftlige oppgaver

ITA1101 - Italiensk
språk
2. semester
Tilbakemelding på to
skriftlige oppgaver

ITA1100 - Praktisk
italiensk
Tilbakemelding på
muntlig innlegg

ITA1301 - Italiensk
litteratur, innføring
Tilbakemelding på to
skriftlige mappeoppgaver

Examen facultatum
1. semester Avhengig av hvilken
exfac som velges

ITA1501 - Italiensk
kulturkunnskap
Tilbakemelding på
muntlig innlegg

ITA1102 - Italienske
tekster
Tilbakemelding på to
skriftlige oppgaver og ett
muntlig innlegg

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Italiensk - Studieløp uten forkunnskaper i italiensk bachelor
6. semester

Emne i italiensk språk
eller litteratur

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

ITA2110 - Italiensk
morfosyntaks /
studieopphold i utlandet
Tilbakemelding på to
skriftlige oppgaver
(ITA2110)

Emne fra 40-gruppe /
studieopphold i utlandet

ITA1301 - Italiensk
litteratur, innføring /
studieopphold i utlandet Fritt emne /
4. semester
Tilbakemelding på to
studieopphold i utlandet
skriftlige mappeoppgaver
(ITA1301)

Emne fra 40-gruppe /
studieopphold i utlandet

Emne i italiensk språk
5. semester eller litteratur /
studieopphold i utlandet

ITA1102 - Italienske
tekster
3. semester Tilbakemelding på to
skriftlige oppgaver og ett
muntlig innlegg

Examen facultatum
Avhengig av hvilken
exfac som velges

Fritt emne

ITA1101 - Italiensk
språk
2. semester
Tilbakemelding på to
skriftlige oppgaver

ITA1100 - Praktisk
italiensk
Tilbakemelding på
muntlig innlegg

EXPHIL03 - Examen
philosophicum
På seminarvarianten:
tilbakemelding på
semesteroppgave

ITA1501 - Italiensk
kulturkunnskap
1. semester
Tilbakemelding på
muntlig innlegg

ITA1000 - Innføring i italiensk
Tilbakemelding på tre obligatoriske prøver (to
skriftlige og én muntlig)

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Årsenhet i italiensk
Studieløp uten sommerkurs:
ITA1301 - Italiensk
litteratur, innføring

ITA1101 - Italiensk språk

2.semester

Tilbakemelding på to
skriftlige oppgaver

Tilbakemelding på to
skriftlige mappeoppgaver

ITA1000 - Innføring i italiensk
1.semester

Tilbakemelding på tre obligatoriske prøver (to
skriftlige og én muntlig)
10 studiepoeng

10 studiepoeng

Studieløp med sommerkurs
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i
Roma
Sommerkurs
Ikke tilbakemelding

2. semester

1. semester

ITA1301 - Italiensk
litteratur, innføring

ITA1101 - Italiensk
språk

Tilbakemelding på to
skriftlige mappeoppgaver

Tilbakemelding på to
skriftlige oppgaver

ITA1000 - Innføring i italiensk
Tilbakemelding på tre obligatoriske prøver (to

ITA1100 - Praktisk
italiensk
Tilbakemelding på muntlig
innlegg
ITA1501 - Italiensk
kulturkunnskap
Tilbakemelding på muntlig
innlegg
10 studiepoeng

skriftlige og én muntlig)
10 studiepoeng

10 studiepoeng

Latin-Amerika-studier bachelor med spansk

6. semester

Emne fra 40-gruppe i kultur-

Emne fra 40-gruppe i kultur-

/samfunnsfag

/samfunnsfag

LATAM2504 -

Emne fra 80-gruppen i

Emne fra 40-gruppe i kultur-

Latinamerikanske

Latin-Amerika-studier,

/samfunnsfag,

demokratier

eller studier i Latin-Amerika

eller studier i Latin-Amerika

LATAM3501 Oppgaveemne –
Latinamerikansk
områdekunnskap
På BA-oppgaven er det 2
timer aktiv veiledning
Tilbakemelding i form av
veiledning til
semesteroppgave

5. semester

eller
LATAM2509 - Venstresiden i
Latin-Amerika
eller studier i Latin-Amerika
På LATAM2504 gis
veiledning til deler av en
mappe. På LATAM 2509 er
det ingen form for

På emnene på 2000 nivå gis
det normalt tilbakemeldinger
i form av tilbakemelding på
skriftlig eller muntlige
kvalifiserings oppgaver,
veiledning til
semesteroppgave eller deler
av en mappe.

tilbakemelding.
4. semester

Emne fra 80-gruppen i Latin-

Emne fra 80-gruppen i Latin-

Emne fra 80-gruppen i Latin-

Amerika-studier, eller studier

Amerika-studier, eller studier

Amerika-studier, eller studier

i Latin-Amerika

i Latin-Amerika

i Latin-Amerika

På emnene på 2000 nivå gis

På emnene på 2000 nivå gis

På emnene på 2000 nivå gis

det normalt tilbakemeldinger

det normalt tilbakemeldinger

det normalt tilbakemeldinger

i form av tilbakemelding på

i form av tilbakemelding på

i form av tilbakemelding på

skriftlig eller muntlige

skriftlig eller muntlige

skriftlig eller muntlige

kvalifiserings oppgaver,

kvalifiserings oppgaver,

kvalifiserings oppgaver,

veiledning til

veiledning til

veiledning til

3. semester

semesteroppgave eller deler

semesteroppgave eller deler

semesteroppgave eller deler

av en mappe.

av en mappe.

av en mappe.

EXPHIL03 - Examen

Emne fra 40-gruppe i kultur-

LATAM2504 Latinamerikanske
demokratier
eller
LATAM2509 - Venstresiden i

philosophicum

/samfunnsfag

På seminarvarianten:
tilbakemelding på en
semesteroppgave.

Latin-Amerika
På LATAM2504 gis
veiledning til deler av en
mappe. På LATAM 2509 er
det ingen form for
tilbakemelding.

2. semester

IBER1501 - Den iberiske

SPA1102 - Spansk

SPA1300 - Spanskspråklig

verden - en historisk

språkkunnskap B

litteratur, innføring

innføring

Tilbakemelding på to

Tilbakemelding på minst tre

Tilbakemelding på en skriftlig

skriftlige oppgaver.

innlegg på SPA1300bloggen.

kvalifiseringsoppgave

1. semester

EXFAC03-EURA - Examen

SPA1101 - Spansk

SPA1100 - Praktisk spansk

facultatum for Europeiske og

språkkunnskap A

Tilbakemelding på et

amerikanske studier: språk,

Tilbakemelding på en

obligatorisk muntlig innlegg

litteratur, område

kvalifiseringsoppgave på

og én obligatorisk

maksimalt 5 sider (à 2300

innlevering.

tegn).
10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Latin-Amerika-studier bachelor med portugisisk

6. semester

LATAM3501 -

Emne fra 40- gruppe i kultur-

Emne fra 40- gruppe i kultur-

/samfunnsfag

/samfunnsfag

LATAM2504 -

Emne fra 80-gruppen i Latin-

Emne fra 40-gruppe i kultur-

Latinamerikanske

Amerika-studier, eller studier

/samfunnsfag,

Oppgaveemne –
Latinamerikansk
områdekunnskap
På BA-oppgaven er det 2
timer aktiv veiledning.
Tilbakemelding i form av
veiledning til
semesteroppgave.

5. semester

demokratier
eller
LATAM2509 - Venstresiden i
Latin-Amerika
eller studier i Brasil
På LATAM2504 gis
veiledning til deler av en
mappe. På LATAM 2509 er
det ingen form for

i Brasil

eller studier i Brasil

På emnene på 2000 nivå gis
det normalt tilbakemeldinger
i form av tilbakemelding på
skriftlig eller muntlige
kvalifiserings oppgaver,
veiledning til
semesteroppgave eller deler
av en mappe.

tilbakemelding.
4. semester

3. semester

Emne fra 80-gruppen i Latin-

Emne fra 80-gruppen i Latin-

Emne fra 80-gruppen i Latin-

Amerika-studier, eller studier

Amerika-studier, eller studier

Amerika-studier, eller studier

i Brasil

i Brasil

i Brasil

På emnene på 2000 nivå gis

På emnene på 2000 nivå gis

På emnene på 2000 nivå gis

det normalt tilbakemeldinger

det normalt tilbakemeldinger

det normalt tilbakemeldinger

i form av tilbakemelding på

i form av tilbakemelding på

i form av tilbakemelding på

skriftlig eller muntlige

skriftlig eller muntlige

skriftlig eller muntlige

kvalifiserings oppgaver,

kvalifiserings oppgaver,

kvalifiserings oppgaver,

veiledning til

veiledning til

veiledning til

semesteroppgave eller deler

semesteroppgave eller deler

semesteroppgave eller deler

av en mappe.

av en mappe.

av en mappe.

LATAM2504 Latinamerikanske

EXPHIL03 - Examen

demokratier

philosophicum

eller

På seminarvarianten:

POR1102 - Portugisisk
grammatikk med vekt på
nominalsystemet eller emne

LATAM2509 - Venstresiden i

tilbakemelding på en

Latin-Amerika

semesteroppgave.

fra 40-gruppe i
kultur/samfunnsfag.

På LATAM2504 gis

Tilbakemelding på en skriftlig

veiledning til deler av en

kvalifiseringsoppgave.

mappe. På LATAM 2509 er
det ingen form for
tilbakemelding.
2. semester

POR1300 IBER1501 - Den iberiske

POR1101 - Portugisisk

Portugisiskspråklig litteratur,

verden - en historisk

grammatikk med vekt på

innføring eller emne fra 40-

innføring

verbalsystemet

gruppe i kultur-/samfunnsfag

Tilbakemelding på en skriftlig
kvalifiseringsoppgave.

Tilbakemelding på en skriftlig
kvalifiseringsoppgave.

Tilbakemelding på to
oppgaver på 2 sider (à 2300
tegn).

1. semester

EXFAC03-EURA - Examen
facultatum for Europeiske og

POR1000 - Innføring i portugisisk

amerikanske studier: språk,

Tilbakemelding på tre obligatoriske, interne prøver (to

litteratur, område

skriftlige og én muntlig presentasjon).

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk bachelor
SEU3010 - Polsk,
tsjekkisk,
bosnisk/kroatisk/serbisk:
6. semester
Oppgaveemne
Tilbakemelding på utkast
til semesteroppgave

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

5. semester

SEU2310 - Nasjonale
symboler i Polen,
Tsjekkia og på Balkan
Tilbakemelding på to
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver
og ett muntlig innlegg

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

4. semester

fritt emne

fritt emne

fritt emne

3. semester

Obligatorisk
utenlandsopphold

Obligatorisk
utenlandsopphold

Obligatorisk
utenlandsopphold

2. semester

SEU1300 - Polen,
Tsjekkia og Balkan:
Litteratur og samfunn
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

Fritt emne

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

1. semester

POL1001 - Polsk
grammatikk, TSJ1001 Tsjekkisk grammatikk,
BKS1001 Bosnisk/kroatisk/serbisk
grammatikk
Tilbakemelding på
skriftlige
kvalifiseringsoppgaver

POL1002 - Polsk
språkbruk 1, TSJ1002 Tsjekkisk språkbruk,
BKS1002 Bosnisk/kroatisk/serbisk
språkbruk 1
Tilbakemelding på
skriftlig og muntlig
kvalifiseringsoppgave

Examen facultatum

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Portugisisk bachelor uten forkunnskaper
Nedenfor er nye studieløp fom høsten 2016 angitt.
6. semester

5. semester

Fritt emne

Fritt emne

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe
Fritt emne

4. semester
Utenlandsopphold eller Utenlandsopphold
POR2104 - Portugisisk
eller POR2102 Utenlandsopphold eller språkhistorie (Ett muntlig
Portugisisk
POR2105 grammatikk med vekt
fremlegg på portugisisk
Oversettelsesvitenskap
på korpusbaserte
midtveis i semesteret)
i et portugisiskspråklig
lingvistiske
perspektiv (opprettes) eller LATAM25XX På
undersøkelser
Vurderingsordning ikke LATAM2504 gis veiledning til
deler av en mappe. På
To skriftlige
bestemt

3. semester

POR1102 - Portugisisk
grammatikk med vekt
på nominalsystemet
Én skriftlig
kvalifiseringsoppgave med
tilbakemelding

2. semester

LATAM 2509 er det ingen

kvalifiseringsoppgaver med

form for tilbakemelding.

tilbakemelding

POR1104 - Praktisk
portugisisk: oversettelse
og grammatikk

Vurderingsordning
ikke bestemt

POR1101 - Portugisisk
grammatikk med vekt
på verbalsystemet
Én skriftlig

Emne fra 40-gruppe

Fritt emne

kvalifiseringsoppgave med

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

tilbakemelding

1. semester
POR1001 - Innføring i
portugisisk
Vurderingsordning ikke
bestemt

IBER1501 - Den
iberiske verden - en
historisk innføring
Én skriftlig

EXFAC

kvalifiseringsoppgave med
tilbakemelding

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Portugisisk bachelor med forkunnskaper
6. semester

Fritt emne
Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

5. semester
Emne fra 40-gruppe

Fritt emne

4. semester
Utenlandsopphold eller
POR2105 Oversettelsesvitenskap
i et portugisiskspråklig
perspektiv (opprettes)
Vurderingsordning ikke
bestemt
3. semester

POR2102 - Portugisisk
grammatikk med vekt
på korpusbaserte
lingvistiske
undersøkelser
To skriftlige
kvalifiseringsoppgaver med

Utenlandsopphold
eller POR2104 Portugisisk
språkhistorie (Ett
muntlig fremlegg på
portugisisk midtveis i
semesteret)

POR1104 - Praktisk
portugisisk:
oversettelse og
grammatikk

Fritt emne

Utenlandsopphold
eller
LATAM25XX På
LATAM2504 gis veiledning
til deler av en mappe. På
LATAM 2509 er det ingen
form for tilbakemelding.

Emne fra 40-gruppe

Vurderingsordning
ikke bestemt

tilbakemelding

2. semester

POR1101 - Portugisisk
grammatikk med vekt
på verbalsystemet
Én skriftlig
kvalifiseringsoppgave med

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

Fritt emne

tilbakemelding

1. semester

POR1102 - Portugisisk
grammatikk med vekt
på nominalsystemet

IBER1501 - Den
iberiske verden - en
historisk innføring

Én skriftlig

Én skriftlig

kvalifiseringsoppgave med

kvalifiseringsoppgave med

tilbakemelding

tilbakemelding

10 studiepoeng

10 studiepoeng

EXFAC

10 studiepoeng

Studietilbud: Årsenheten i Portugisisk
Gis ikke 2015-2016
2. semester

POR1101 - Portugisisk

POR1300 -

POR2104 – Portugisisk

grammatikk med vekt på

Portugisiskspråklig litteratur,

språkhistorie

verbalsystemet

innføring

Tilbakemelding på en skriftlig
kvalifiseringsoppgave.

Tilbakemelding på to
oppgaver på 2 sider (à 2300

Tilbakemelding på en
muntlig presentasjon.

tegn).

1. semester

POR1000 - Innføring i portugisisk

IBER1501 - Den iberiske

Tilbakemelding på tre obligatoriske, interne prøver (to

verden - en historisk

skriftlige og én muntlig presentasjon).

innføring
Tilbakemelding på en skriftlig
kvalifiseringsoppgave.

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Russisk bachelor med fordypning i språk
6. semester

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

5. semester

Examen facultatum

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

RUS2150 - Innføring i
slavisk og russisk
språkhistorie
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

Enten RUS1503 Russisk historie
eller RUS1310 - Russisk
litteratur I

RUS2102 - Russisk
språkbruk II
Tilbakemelding på 12
skriftlige oversettelser og
muntlig fremførelse

Fritt emne

RUS1102 - Russisk
språkbruk I
Tilbakemelding på
muntlig
kvalifiseringsoppgave

Enten RUS1310 Russisk litteratur I
Tilbakemelding på
skriftlig
prøve/oversettelse
eller RUS1503 - Russisk
historie
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1001 - Innføring i
russisk grammatikk
Tilbakemelding på to
kvalifiseringsoppgaver

RUS1002 - Innføring i
russisk språkbruk
Tilbakemelding på
muntlig
kvalifiseringsoppgave

Fritt emne (anbefalt:
RUS1501 - Russisk
politikk, kultur og
samfunn )
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

RUS2130 - Russisk
grammatikk og språkbruk
4. semester
III
Tilbakemelding på essay

3. semester

2. semester

1. semester

RUS2101 - Russisk
grammatikk II
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1101 - Russisk
grammatikk I
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

Russisk bachelor med fordypning i litteratur

6. semester

RUS3310 - Russisk
litteratur, oppgaveemne
Tilbakemelding på
muntlig presentasjon av
essay

Emne fra 40-gruppe

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

5. semester

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

Examen facultatum

4. semester

RUS2301 - Russisk
litteratur II
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1503 - Russisk
historie
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

Emne fra 40-gruppe

RUS2102 - Russisk
språkbruk II
3. semester
Tilbakemelding på 12
skriftlige oversettelser og
muntlig fremførelse

2. semester

1. semester

RUS1101 - Russisk
grammatikk I
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

RUS2302 St.Petersburgmyten i
russisk litteratur
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1102 - Russisk
språkbruk I
Tilbakemelding på
muntlig
kvalifiseringsoppgave

fritt emne

RUS1310 - Russisk
litteratur I
Tilbakemelding på
skriftlig
prøve/oversettelse

RUS1001 - Innføring i
russisk grammatikk
Tilbakemelding på to
kvalifiseringsoppgaver

RUS1002 - Innføring i
russisk språkbruk
Tilbakemelding på
muntlig
kvalifiseringsoppgave

Fritt emne (anbefalt:
RUS1501 - Russisk
politikk, kultur og
samfunn )
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Russisk bachelor med fordypning i områdekunnskap

6. semester

RUS3010 - Russlandstudier, oppgaveemne
Tilbakemelding på
muntlig presentasjon av
utkast til
semesteroppgave

Emne fra 40-gruppe

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

5. semester

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

Examen facultatum

4. semester

RUS2504 - Russiske
idéhistoriske tekster
Tilbakemelding på
muntlig presentasjon

RUS1310 - Russisk
litteratur I
Tilbakemelding på
skriftlig
prøve/oversettelse

RUS2102 - Russisk
språkbruk II
3. semester
Tilbakemelding på 12
skriftlige oversettelser og
muntlig fremførelse

Emne fra 40-gruppe

fritt emne

fritt emne

2. semester

RUS1101 - Russisk
grammatikk I
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1102 - Russisk
språkbruk I
Tilbakemelding på
muntlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1503 - Russisk
historie
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

1. semester

RUS1001 - Innføring i
russisk grammatikk
Tilbakemelding på to
kvalifiseringsoppgaver

RUS1002 - Innføring i
russisk språkbruk
Tilbakemelding på
muntlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1501 - Russisk
politikk, kultur og
samfunn
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Russisk årsenhet

2.
semester

RUS1101 - Russisk
grammatikk I
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1001 - Innføring i
1.
russisk grammatikk
semester Tilbakemelding på to
kvalifiseringsoppgaver
10 studiepoeng

RUS1102 - Russisk
språkbruk I
Tilbakemelding på
muntlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1310 - Russisk
litteratur I
Tilbakemelding på
skriftlig
prøve/oversettelse

RUS1002 - Innføring i
russisk språkbruk
Tilbakemelding på
muntlig
kvalifiseringsoppgave

RUS1501 - Russisk
politikk, kultur og
samfunn
Tilbakemelding på
skriftlig
kvalifiseringsoppgave

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Spansk bachelor med fordypning i litteratur
Fritt emne

Fritt emne

Emne fra 40-gruppe,

Emne fra 40-gruppe,

eller studier i Spania eller

eller studier i Spania eller

eller studier i Spania eller

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Emne fra 40-gruppe,

Emne fra 40-gruppe,

Kulturmøter i Latin-Amerika -

eller studier i Spania eller

eller studier i Spania eller

litteratur og historie,

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Fritt emne

EXPHIL03 - Examen

Fritt emne
6. semester

5. semester

SPA2302 - Spanskspråklig
litteraturkunnskap (16. - 18.
århundre),

Tilbakemelding på en
obligatorisk oppgave (skriftlig
eller muntlig).
4. semester

SPA2301 - Spanskspråklig
litteraturkunnskap (19. - 21.
århundre) eller LATAM2503 -

eller studier i Spania eller
Latin-Amerika
Tilbakemelding på en skriftlig
kvalifiseringsoppgave.
3. semester

SPA1302 - Spanskspråklige
tekster og kontekster
eller studier i Spania eller

philosophicum
eller studier i Spania eller

eller studier i Spania eller

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Tilbakemelding på en
obligatorisk muntlig
presentasjon og én
obligatorisk innlevering.
2. semester

SPA1300 - Spanskspråklig
litteratur, innføring

SPA1102 - Spansk

IBER1501 - Den iberiske

språkkunnskap B

verden - en historisk

Tilbakemelding på minst tre

Tilbakemelding på to

innføring

innlegg på SPA1300-

skriftlige oppgaver.

Tilbakemelding på en skriftlig

bloggen.

1. semester

kvalifiseringsoppgave.

SPA1100 - Praktisk spansk

SPA1101 - Spansk

EXFAC03-EURA - Examen

Tilbakemelding på et

språkkunnskap A

facultatum for Europeiske og

obligatorisk muntlig

Tilbakemelding på en

amerikanske studier: språk,

innlegg og én obligatorisk

kvalifiseringsoppgave på

innlevering.

maksimalt 5 sider (à 2300

litteratur, område

tegn).
10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Spansk bachelor med fordypning i språk.

6. semester

SPA3101 - Bacheloroppgave

Fritt emne

Fritt emne

Fritt emne

Emne fra 40-gruppe,

Emne fra 40-gruppe,

eller studier i Spania eller

eller studier i Spania eller

eller studier i Spania eller

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Emne fra 40-gruppe,

Emne fra 40-gruppe,

eller studier i Spania eller

eller studier i Spania eller

i spansk språk
På BA-oppgaven er det 2,5
timer aktiv veiledning
Tilbakemelding i form av
veiledning til
bacheloroppgave

5. semester

4. semester

Fordypningsemne på 2000nivå i spansk språk,
eller studier i Spania eller

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Latin-Amerika

Fritt emne

EXPHIL03 - Examen

På emnene på 2000 nivå gis
det normalt tilbakemeldinger
i form av tilbakemelding på
skriftlig eller muntlige
kvalifiserings oppgaver,
veiledning til
semesteroppgave eller deler
av en mappe.

3. semester

Fordypningsemne på 2000nivå i spansk språk,

philosophicum

eller studier i Spania eller

eller studier i Spania eller

Latin-Amerika

Latin-Amerika

-På seminarvarianten:

På emnene på 2000 nivå gis

tilbakemelding på en

det normalt tilbakemeldinger

semesteroppgave

i form av skriftlig eller
muntlige kvalifiserings
oppgaver, veiledning til
semesteroppgave eller deler
av en mappe.
2. semester

SPA1300 - Spanskspråklig

SPA1102 - Spansk

IBER1501 - Den iberiske

litteratur, innføring

språkkunnskap B

verden - en historisk

Tilbakemelding på minst tre

Tilbakemelding på to

innføring

innlegg på SPA1300-

skriftlige oppgaver.

Tilbakemelding på en skriftlig

bloggen.
1. semester

kvalifiseringsoppgave.

SPA1100 - Praktisk spansk

SPA1101 - Spansk

EXFAC03-EURA - Examen

Tilbakemelding på et

språkkunnskap A

facultatum for Europeiske og

obligatorisk muntlig

Tilbakemelding på en

amerikanske studier: språk,

innlegg og én obligatorisk

kvalifiseringsoppgave på

litteratur, område

innlevering.

maksimalt 5 sider (à 2300
tegn).

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Årsenhet i Spansk
2. semester

SPA1300 - Spanskspråklig

SPA1102 - Spansk

SPA2101 - Spansk språk:

litteratur, innføring

språkkunnskap B

Syntaks med oversettelse

Tilbakemelding på minst tre

Tilbakemelding på to

innlegg på SPA1300-

skriftlige oppgaver.

bloggen.
1. semester

Tilbakemelding på en skriftlig
kvalifiseringsoppgave

SPA1100 - Praktisk spansk

SPA1101 - Spansk

IBER1501 - Den iberiske verden

Tilbakemelding på et

språkkunnskap A

- en historisk innføring

obligatorisk muntlig

Tilbakemelding på en

Tilbakemelding på en skriftlig

innlegg og én obligatorisk

kvalifiseringsoppgave på

kvalifiseringsoppgave.

innlevering.

maksimalt 5 sider (à 2300
tegn).

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Årsenhet i tysk

TYSK1300 - Tyskspråklig

TYSK1104 - Tysk språk:

litteratur, innføring (1890-

Syntaks I

2. semester

2000)

TYSK1504 - Tysk
områdekunnskap: Ny
begynnelse og endring Tyskland fra 1945-1989 eller

I løpet av semesteret skriver
studenten to oppgaver, og

Tilbakemelding på to

får veiledning av læreren i

skriftlige oppgaver.

TYSK1505 - Tysk
områdekunnskap: Det
gjenforente Tyskland i

oppgaveformulering og selve

Europa siden 1990

oppgaven

1. semester

TYSK1100 - Tysk språk: Ord

TYSK1105 - Tysk språk: Lyd

TYSK1110 - Tysk språk:

og form

og tale

tekst og samtale

Respons på en skriftlig
oppgave på 4 sider.



Alle studenter inviteres til en

Tilbakemelding på to

samtale i begynnelsen av

skriftlige og to muntlige

semesteret for å kartlegge

arbeider.

nivået. I midten av semesteret
får studenten tilbakemelding på
to skriftlige arbeider: en
hjemmeoppgave og en
transkripsjonstest.

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Tysk bachelor med fordypning i språk
6. semester

Emne fra 40-gruppe

Fritt emne

Fritt emne

5. semester

Emne fra 40-gruppe

Emne fra 40-gruppe

EXPHIL03 - Examen
philosophicum eller Examen
facultatum

4. semester

Emne fra 40-gruppe eller

TYSK2100 - Tysk språk:

TYSK2117 - Tysk språk: Det

studier i utlandet

Syntaks, semantikk og

tyske ordforrådet - strukturer

oversettelse eller studier i

og prosesser eller studier i

utlandet

utlandet

Tilbakemelding på de to

Tilbakemelding på

utkastene til mappen.

førsteutkastet til
semesteroppgave.

3. semester

EXPHIL03 - Examen

TYSK1103 - Tysk

Fritt emne eller studier i

philosophicum, Examen

middelalder og tidlig nytid –

utlandet

facultatum eller studier i

språk, litteratur og kultur

utlandet

(innføring) eller studier i
utlandet
Tilbakemelding på to kortere
og én lengre oppgave.

2. semester

TYSK1104 - Tysk språk:

TYSK1504 - Tysk

TYSK1300 - Tyskspråklig

Syntaks I

områdekunnskap: Ny

litteratur, innføring (1890-

begynnelse og endring -

2000)

Tilbakemelding på to

Tyskland fra 1945-1989 eller

skriftlige oppgaver.

TYSK1505 - Tysk

I løpet av semesteret skriver

områdekunnskap: Det

studenten to oppgaver, og

gjenforente Tyskland i

får veiledning av læreren i

Europa siden 1990

oppgaveformulering og selve
oppgaven

Tilbakemelding på muntlig
innlegg og
kvalifiseringsoppgave.

1. semester

TYSK1110 - Tysk språk:

TYSK1100 - Tysk språk: Ord

TYSK1105 - Tysk språk: Lyd

tekst og samtale

og form

og tale

Tilbakemelding på to

Respons på en skriftlig
oppgave på 4 sider.

skriftlige og to muntlige



Alle studenter inviteres til
en samtale i begynnelsen

arbeider.

av semesteret for å
kartlegge nivået. I midten
av semesteret får
studenten tilbakemelding
på to skriftlige arbeider: en
hjemmeoppgave og en
transkripsjonstest.

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Tysk bachelor fordypning i litteratur og områdekunnskap
6. semester

Fritt emne

Fritt emne

Fritt emne

5. semester

Emne fra 40-gruppe

EXPHIL03 - Examen

Emne fra tysk litteratur eller

philosophicum eller Examen

kultur på 2000- eller 3000-

facultatum

nivå

Emne fra 40-gruppe eller

Emne fra 40-gruppe eller

Emne fra tysk litteratur eller

studier i utlandet

studier i utlandet

kultur på 2000-nivå eller

4. semester

studier i utlandet

3. semester

EXPHIL03 - Examen

Emne fra 40-gruppe eller

Emne fra tysk litteratur eller

philosophicum, Examen

studier i utlandet

kultur på 2000-nivå eller

facultatum eller studier i

studier i utlandet

utlandet

2. semester

TYSK1104 - Tysk språk:

TYSK1504 - Tysk

TYSK1300 - Tyskspråklig

områdekunnskap: Ny

litteratur, innføring (1890-

Syntaks I

begynnelse og endring -

2000)

Tyskland fra 1945-1989 eller
Tilbakemelding på to

TYSK1505 - Tysk

I løpet av semesteret skriver

skriftlige oppgaver.

områdekunnskap: Det

studenten to oppgaver, og

gjenforente Tyskland i

får veiledning av læreren i

Europa siden 1990

oppgaveformulering og selve
oppgaven

Tilbakemelding på muntlig
innlegg og
kvalifiseringsoppgave.

1. semester

TYSK1110 - Tysk språk:

TYSK1100 - Tysk språk: Ord

TYSK1105 - Tysk språk: Lyd

tekst og samtale

og form

og tale

Tilbakemelding på to

Respons på en skriftlig

skriftlige og to muntlige

oppgave på 4 sider.

arbeider.



Alle studenter inviteres til
en samtale i begynnelsen
av semesteret for å
kartlegge nivået. I midten
av semesteret får
studenten tilbakemelding
på to skriftlige arbeider: en
hjemmeoppgave og en
transkripsjonstest.

VEDLEGG 7 – Oppfølging underveis i studiene.
Oversikt per masterstudieretning

Allmenn litteratur
4.

LIT4390 - Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap

semester

3.

LIT4392 - Oppgaveseminar 2

semester

LIT4390 - Masteroppgave i allmenn
litteraturvitenskap

Studenten presenterer sitt prosjekt i
seminaret. Prosjektet diskuteres i
felleskap under veiledning av faglærer.
Studenten får særlig ansvar for å
kommentere prosjektet til en annen
student.

2.

LIT4391 - Oppgaveseminar 1

semester

LIT4390 - Masteroppgave i
allmenn litteraturvitenskap

Studentene utvikler en prosjektskisse som
de legger frem i ett av seminarene.
Studentene skal også kommentere
prosjektbeskrivelsen til en annen student.

Valgfrie emner

Individuell veiledning gis av faglærer
gjennom semesteret og
prosjektbeskrivelsen skal vurderes av
faglærer før endelig innlevering. Veileder
tildeles deretter på bakgrunn av skissen.

1.

LIT4301 - Faghistorisk innføring – allmenn

LIT4000 -

semester

litteraturvitenskap

Litteraturvitenskapelig

Valgfrie emner

forskningspraksis
Ingen spesiell tilbakemelding

Utkast til
Studentene løser to

semesteroppgave

oppgaver, én individuelt og

kommenteres av

én i gruppe. Faglærer gir

faglærer.

tilbakemelding på begge.

1

Literature in English
4. semester

ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English / ENG4394 - Master's Thesis
in Literature in English
ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English

3. semester

2. semester

1. semester

Elective courses / study abroad / EAS4900 - The International Project term
Europe - America
ENG4393 - Thesis
Writing for Literature in
English / study abroad –
studenter får oppfølging
av deres prosjektskisse,
minimum 2,5 timer.

Elective course / study
abroad

Elective course / study
abroad

ENG4301 - Literary
Theory in English –
oppfølging

Elective course - På
emnene på 4000 nivå gis
det normalt
tilbakemeldinger i form
av veiledning til
semesteroppgave eller
deler av en mappe.
Alle
kvalifiseringsoppgaver
gis det tilbakemelding på.

Elective course

10 ECTS credits

10 ECTS credits

10 ECTS credits

American and British Studies
4. semester

ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English / ENG4394 - Master's Thesis
in Literature in English
ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English

3. semester

Elective courses / study abroad / EAS4900 - The International Project term
Europe - America

ENG4550 / study abroad
– studenter får
2. semester
oppfølging av deres
prosjektskisse, minimum
2,5 timer.

1. semester

ENG4500 – oppfølging

Elective course / study
abroad

Elective course / study
abroad

Elective course - På
emnene på 4000 nivå gis
det normalt
tilbakemeldinger i form
av veiledning til
semesteroppgave eller

Elective course

2

deler av en mappe.
Alle
kvalifiseringsoppgaver
gis det tilbakemelding på.
10 ECTS credits

10 ECTS credits

10 ECTS credits

Literary Translation
4. semeste ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English / ENG4394 - Master's Thesis
r
in Literature in English

3. semeste
r

2. semeste
r

1. semeste
r

TRANS4401 Oversetterens oppgave.
Teoriemne for litterær
oversettelse –
individuell oppfølging og
veiledning av
semesteroppgave

TRANS4300 - Litterært
oversetterseminar 2 –
oppfølging av
oversettelser individuelt
og i fellessamlinger

TRANS4131 - Skriftlig
norsk i et kontrastivt
perspektiv – oppfølging
av oversettelser

ENG44491 / study
abroad – studenter får
mye individuell
oppfølging på deres
oversettelser

Elective course / study
abroad

Elective course / study
abroad

ENG4301 – oppfølging

Elective course - På
emnene på 4000 nivå gis
det normalt
tilbakemeldinger i form
av veiledning til
semesteroppgave eller
deler av en mappe.
Alle
kvalifiseringsoppgaver
gis det tilbakemelding på.

Elective course

10 ECTS credits

10 ECTS credits

10 ECTS credits

3

English language
4. semester

ENG4191 - Master's Thesis in English Language
ENG4191 - Master's Thesis in English Language

3. semester

Elective courses / study abroad / EAS4900 - The International Project term
Europe - America

ENG4112 - Theories and
methods in English
language research /
2. semester study abroad – studenter
får oppfølging av deres
prosjektskisse, minimum
2,5 timer.

1. semester

ENG4111 - Corpora in
English Language
Research –

Elective course / study
abroad

Elective course / study
abroad

Elective course På emnene på 4000 nivå
gis det normalt
tilbakemeldinger i form
av veiledning til
semesteroppgave eller
deler av en mappe.
Alle
kvalifiseringsoppgaver
gis det tilbakemelding på.

Elective course

4

Fransk
4. semest
er

Masteroppgave 60 eller 30 studiepoeng
Masteroppgave 60 studiepoeng
Emner i litterær oversettelse

3. semest
er
EAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Europa - Amerika eller
utenlandsopphold
Emne i fransk
litteratur,
språk eller
områdekunns
2. semest
kap eller
er
studier i
utlandet

Emne i fransk
litteratur, språk
eller
områdekunnskap
eller studier i
utlandet

Valgfritt emne eller studier i utlandet
- På emnene på 4000 nivå gis det normalt
tilbakemeldinger i form av veiledning til
semesteroppgave eller deler av en mappe.
Alle kvalifiseringsoppgaver gis det
tilbakemelding på.
FRA4100 - Fransk
språk: Teori og
lingvistikk –
tilbakemelding på
muntlig
presentasjon og
skriftlig
kvalifiseringsoppg
ave

FRA4002 FRA4107 Franske
Oversettelse norsktenkere i det
fransk –
1. semest
20. århundre – tilbakemelding på
er
tilbakemeldin
to skriftlige
g på muntlig kvalifiseringsoppg
presentasjon
aver

FRA4300 Skriveseminar - om å
eller LIT4000 skrive masteroppgave Litteraturvitenskap
elig
- studenter får
forskningspraksis
oppfølging
– tilbakemelding
av deres
på muntlig
prosjektskis
aktivitet,
se,
gruppeoppgave
og
minimum
individuell
2,5 timer.
oppgave
eller FRA4500 Forskningsmetode
i fransk
områdekunnskap –
tilbakemelding på
muntlig
presentasjon og
5

utkast til
semesteroppgave
10
studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Italiensk
4.
semester ITA4090 - Masteroppgave i italiensk
Tilbakemelding i form av veiledning på masteroppgaven
3.
semester
LIT4001 - Litteraturvitenskapelige
SPR4100 grunnlagsproblemer, tverrgående emne,
Romansk filologi
2.
italiensk emne eller studier i utlandet
semester Tilbakemelding på
Tilbakemelding på muntlig innlegg
muntlig presentasjon
(LIT4001)
ITA4103 - Moderne
italiensk språk:
ITA4501 - Italia i Vestens kultur
tekstanalyse
1.
Tilbakemelding på skriftlig oppgave og
semester Tilbakemelding på
muntlig innlegg
skriftlig oppgave og
prosjektskisse
10 studiepoeng
10 studiepoeng

Valgfritt emne
eller studier i
utlandet

Valgfritt emne

10 studiepoeng

6

LAMUSO – 1st year in Oslo
4. semester

Master's thesis in Louvain including a colloquium

3. semester

Catholic University of Louvain

ENG4910 - Internship
for Linguistics and its
Application for a
Multilingual Society –
arbeidspraksis med
veiledning fra en
ansvarlig ved
2. semester
arbeidsplassen.
Studentene får også en
faglig kontaktperson ved
ILOS som kan veilede i
arbeidet med rapporten
som skal skrives som
semesteroppgave

1. semester

Elective course

Specialisation course

ENG4111 - Corpora in
English Language
Research –
tilbakemelding på to
kvalifiseringsoppgaver

Elective course På emnene på 4000 nivå
gis det normalt
tilbakemeldinger i form
av veiledning til
semesteroppgave eller
deler av en mappe.
Alle
kvalifiseringsoppgaver
gis det tilbakemelding på.

Elective course

10 ECTS credits

10 ECTS credits

10 ECTS credits

LAMUSO – 1st year in Louvain
4. semester

ENG4193 Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual
Society

3. semester

Elective course På emnene på 4000 nivå
gis det normalt
tilbakemeldinger i form
av veiledning til
semesteroppgave eller
deler av en mappe.
Alle
kvalifiseringsoppgaver
gis det tilbakemelding

Elective course

Elective course

7

på.
2. semester

Catholic University of
Louvain

Catholic University of
Louvain

Catholic University of
Louvain

1. semester

Catholic University of
Louvain

Catholic University of
Louvain

Catholic University of
Louvain

10 ECTS credits

10 ECTS credits

10 ECTS credits

Russisk språk, russiskspråklig litteratur, Russland-studier, polsk, tsjekkisk
eller bosnisk/kroatisk/serbisk
4.
semester

Masteroppgave 60 sp

3.
semester

2.
semester

SLAV4102 Forskningspraksis innen
slavistikk og Øst-Europastudier. Tilbakemelding på
prosjektskisse.

SLAV4101 - Oversettelse
til og fra russisk eller et
1.
annet slavisk språk
semester Tilbakemelding på
oversettelser og skriftlig
kvalifiseringsoppgave
10 studiepoeng

Valgfritt emne, studier i
utlandet eller EAS4900 Internasjonalt
prosjektsemester Europa Amerika

Valgfritt emne, studier
i utlandet eller
EAS4900 Internasjonalt
prosjektsemester
Tilbakemelding på utkast til Europa - Amerika
semesteroppgave
Valgfritt emne
De fleste valgfrie
masteremner har
tilbakemelding på skriftlige
kvalifiseringsoppgaver

Valgfritt emne

10 studiepoeng

10 studiepoeng

8

Spansk, portugisisk og Latin-Amerika.

4.sem.

Masteroppgave 30 SP (for litterær oversettelse spansk til norsk) eller masteroppgave 60 SP

For masteroppgave 30 SP: Totalt 7,5 timers aktiv veiledning på emnet.
Masteroppgave 60 sp
3.sem.

Totalt 15 timers aktiv veiledning på emnet.
Emner i litterær oversettelse
Tilbakemeldinger til ett utkast til en muntlig presentasjon av semesteroppgaven, semesteroppgave
eller deler av en mappe.
2.sem.

Utenlandsopphold / EAS4900

Utenlandsopphold /

Utenlandsopphold / EAS4900 -

- Internasjonalt

EAS4900 - Internasjonalt

Internasjonalt prosjektsemester

prosjektsemester Europa -

prosjektsemester Europa -

Europa - Amerika, tverrgående

Amerika,

Amerika

eller valgfritt emne

eller valgfritt SPA-, POR- eller

eller valgfritt SPA-, POR-

LATAM-emne

eller LATAM-emne

På emnene på 4000-nivå gis det
normalt tilbakemeldinger i form av

På emnene på 4000-nivå gis

På emnene på 4000-nivå

veiledning til semesteroppgave

det normalt tilbakemeldinger i

gis det normalt

eller deler av en mappe

form av veiledning til

tilbakemeldinger i form av

semesteroppgave eller deler

veiledning til

av en mappe

semesteroppgave eller
deler av en mappe

1.sem

IBER4000 - Hvordan skrive

Valgfritt emne i spansk,

SPA4305 - Spanskspråklig

masteroppgave i spansk,

portugisisk eller

litteraturteori, EAS4550 -

portugisisk eller Latin-

latinamerikanske

Europeiske og amerikanske

områdestudier

områdestudier: Innføring i teori og

Amerika-studier
Tilbakemelding på to skriftlige
oppgaveinnleveringer.
Alle studenter får en veileder.

På emnene på 4000-nivå
gis det normalt

metode, eller valgfritt emne i
spansk eller portugisisk språk

tilbakemeldinger i form av

SPA4305: Tilbakemelding på to

veiledning til

skriftlige oppgaver og presentere

semesteroppgave eller

dem muntlig.

deler av en mappe

EAS4550: Tilbakemeldinger i form
av veiledning til deler av en mappe.
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Tysk
4.

Masteroppgave 30 eller 60 sp

semester

Masteroppgave 60 sp
3.
semester

Emner i litterær oversettelse
EAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Europa - Amerika

2.

Studier i utlandet eller

Studier i utlandet eller

Studier i utlandet, LIT4001 -

semester

emne i tysk litteratur,

emne i tysk litteratur,

Litteraturvitenskapelige

språk eller

språk eller

grunnlagsproblemer / EAS4550 -

områdekunnskap

områdekunnskap

Europeiske og amerikanske
områdestudier: Innføring i teori og
metode/ eller annet emne

1.

TYSK4100 - Skriftlig tysk:

TYSK4200 - Tysk

Emne i tysk litteratur, språk eller

semester

stilistisk analyse og

tekstkultur

områdekunnskap

tekstproduksjon (med
prosjektskisse)
I løpet av semesteret
leverer studenten jevnlig
inn oppgaver som
faglærer gir respons på.
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