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P r o g r a m r å d e t  f o r  a r k e o l o g i  o g  k o n s e r v e r i n g 
 

M ø t e r e f e r a t  

 
Tid: Mandag 12. november 2012, kl 12:15-14:00 

Sted: seminarrom 3, Blindernveien 11 

 

Til stede:  

Marie Amundsen (studentrepresentant arkeologi, vara),Sheila Coulson 

(undervisningskoordinator arkeologi), Tor Egil Førland (programleder),  

Françoise Hanssen-Bauer (ekstern representant, Nasjonalmuseet), Hallvard Indgjerd 

(studentrepresentant arkeologi), Douwtje van der Meulen (undervisningskoordinator 

konservering), Hakim Moradi (observatør), Helena Neumann (programkonsulent, referent), 

Magne Rønningen (studieleder), Lena Porsmo Stoveland (studentrepresentant konservering) 

 

a) Presentasjonsrunde 

b) Innkallingen ble godkjent.  

Sakslisten ble godkjent, men rekkefølgen på diskusjonssakene ble noe endret 

c) Referat fra møtet 27.02.2012 ble godkjent.  

 

 

O r i e n t e r i n g s s a k e r 
. 

 

1. Lærersituasjonen på arkeologi 
 

 Julie Lund har foreldrepermisjon frem til høsten 2013. 

 Per Ditlef Fredriksen går inn i et 2 års vikariat i eldre jernalder-arkeologi fra nyttår 

 Matthew McCallum har et vikariat i klassisk- og middelhavs-arkeologi fra og med 

våren 2012 frem til våren 2014. 

 

2. Fagutvalgene har ordet 
 

FU ARKEOLOGI 

40-grupper i realfag: Studentene ønsker seg flere anbefalte 40-grupper i realfag og vil 

gjerne at det tilrettelegges slik at det blir enklere å avlegge emnene innen slike grupper. 

Her tenker man særlig på fritak fra obligatoriske forkunnskaper. 

Sheila oppfordrer studentene til å komme med forslag til sammensetning av en 40-gruppe. 

 

Studentene ba om status for feltkurs middelhavs-arkeologi. Tor Egil redegjorde: feltkurset 

har funnet sted i 2010 og 2011. For så vidt også i 2012, men ingen av IAKHs studenter 

meldte seg da. Årets manglende interesse samt manglende ressurser gjør at det ikke blir 

tilbudt feltkurs i middelhavs-arkeologi våren 2013. 

 

Ønsker feltkurs på bachelor-nivå. Sheila påpeker at det ønsker lærerne også, men det blir 

for dyrt. 

 

Minnepinne istedenfor masterkopier? Ingen av delene er lov.  

Forslag: Magne sjekker hvorfor det benyttes masterkopier i enkelte emner.  
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FU KONSERVERING 

Risikerer masterstudentene å miste lesesalplassene i Fredriksgate 3? Spørsmålet stilles i 

etterkant av KHMs ad hoc befaring. Museet trenger mer plass og vurderer blant annet 

lesesalen. Harald er informert om saken og har uttalt at KHM ikke kan overta lesesalen 

etter eget forgodtbefinnende da dette er i strid med leieavtalen  

 

 

D i s k u s j o n s s a k e r 

 
1. Eventuell anbefaling av 40gruppe i kjemi for studieretning KUBE 

 

Både studentene og lærerne ønsker dette. Helena undersøker sammen med Mimi hva som 

er korrekt fremgangsmåte overfor MN. 

 

 

2. Eventuell omlegging av masterstudiet i konserverings annet år 

 

Douwtje redegjør: Masteroppgaven er for omfattende for ett semester. Tor Egil har 

foreslått en masteroppgave på 40 studiepoeng og en praksisperiode på 20 studiepoeng. 

Kollegiet har diskutert dette og synes det er en god idé. Studentene er bekymret da de 

finner at praksisperioden er av stor betydning.  

 

De fleste institusjoner er villige til å tilby ekstra praksis på frivillig basis.  

Françoise understreker at UiO må ha ansvaret for studentene: praksis kan ikke være et 

frivillig foretak selv om det er fint for en institusjon med gratis arbeidskraft og bra for 

studenten å få erfaring. 

 

Rådet slutter seg til forslaget om en masteroppgave på 40sp og praksisperiode på 20sp, 

men spørsmålet om eventuell forlengelse av prakisperioden må utredes:  

Douwtje undersøker dette. 

 

Det er ønskelig at den nye ordningen trer i kraft fra høsten 2013, dvs at første 

praksisperiode på 20sp finner sted våren 2014:  

Magne avklarer hvilken rolle HF skal spille i denne prosessen. 

 

 

3. ARK2110 Arkeologisk kulturminneforvaltning: hvilket undervisningstilbud skal  

IAKH ha på kulturarvfeltet? 

 

Tor Egil påpeker at ARK2110 står uten lærer i forbindelse med Atle Omlands avgang.  

Det har vært stor interesse fra studentene for dette emnet.  

Sheila forteller at fagmiljøet hadde en kandidat som ønsket å undervise, men i siste 

øyeblikk ville IKOS beholde denne personen selv. Det er viktig at den som underviser er 

aktiv på området da dette fagfeltet er i stadig utvikling. 

Hallvard rapporterer at muligheten for nedleggelse av ARK2110 blir møtt med et 

ramaskrik fra studentene. Majoriteten av arkeologistudenter ender opp innen 

kulturminnevern-sektoren. Undervisning på dette fagområdet er derfor høyst relevant og 
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dessuten studentenes sjanse til å møte fagmennesker utenfra, fra institusjoner som for 

eksempel Riksantikvaren og NIKU. 

 

Både kollegiet, studentene og programrådet ønsker å videreføre emnet: en fast ansatt må 

ta ansvaret og Mimi kontakter en timelærer som kan undervise våren 2013.  

 

 

Eventuelt. 

  Fagutvalget for arkeologi spør programlederen om hvem som skal dekke  

Almut Shülkes stilling. 

 

Tor Egil informerte om at Per Ditlef vil overta mesteparten av undervisningen som Almut 

har hatt. På spørsmål fra Hallvard om hvem som skal overta Per Ditlefs undervisning og 

om det skal kuttes i forskning eller undervisning, ble det svart at ressurssene ikke har 

vært utnyttet fullt ut og at ved en omfordeling vil dette ressursoverskuddet nå utnyttes 

slik at det ikke trenger å kuttes noe sted. 

 

 

 

 

Tor Egil Førland     Helena Neumann 

programleder     programkonsulent 

 


