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Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

Studiekvalitetsrapport 2012, sak: 2008/1079 
   

 
0 Hvilken behandling får rapporten i instituttets organer? 
Rapporten blir sendt til instituttets styre og instituttets to programråd til diskusjon og behandling. 
Den er et arbeidsverktøy i instituttets ledergruppe, og brukes aktivt av undervisningsledelsen. 
 
1 Instituttledelsens strategiske vurderinger 
Skisser instituttets største strategiske utfordringene på studiesiden. Hva anser instituttledelsen som 
sine studiekvalitets- og ressursmessig viktigste utfordringer, største forbedringer og videre satsinger? 
Beskrivelsen bygger bl.a. på punktene nedenfor samt følgende UiO-indikatorer: kvalifiserte 
førstepriorietssøkere, studiepoengproduksjon. 
 
 
På undervisningssiden har IKOS mange spennende muligheter og aktive strategier –  
 
alle de omstillingsprosjektene IKOS for tiden er involvert i (finansiert av HF og av Det nasjonale 
fakultetsmøtet/SAK-midler) er ment som aktive forsøk på å samle undervisningsressursene, tenke 
nytt om samarbeid innad på IKOS og mellom fagmiljøer på HF og ved UiO, nasjonalt og nordisk, og 
ikke minst å gjøre våre studietilbud attraktive og bærekraftige 
 
samarbeidsprosjektet med University of Texas at Austin, som vi har fått en betydelig ekstern 
finansiering av, forsøker å tenke enda videre om samarbeid og internasjonalisering og involverer de 
aller fleste fagmiljøene på instituttet 

 
signaturemnene har vi hatt god erfaring med, og vi vil fortsette med dem med sikte på å fange opp 
flere programstudenter 
 
våre mange aktive forskningsmiljøer har potensial for ytterligere å styrke forskningskomponenten i 
MA-studiene, for eksempel gjennom emner som KOS4020 (Conference participation and 
presentation) og KOS4030 (Work as a research assistant), og dette er muligheter vi kan utvikle videre  
  
våre studietilbud innenfor RELKUL- og AAS-programmet kan utvikles enda videre med tanke på å 
profilere arbeidslivsrelevansen 
 
de faglige prioriteringer som HF gjennomfører i 2013 åpner for å kunne bygge ut forsterkede MA-
studier, og IKOS vil benytte seg av slike muligheter så langt det er mulig 
 
vi ser også et betydelig potensial i å se nærmere på forholdet mellom læringsmål og læringsmetoder i 
den videregående skolen og i våre BA-studier 
 
I disse punktene ligger det viktige føringer for strategisk arbeid med studietilbudet ved IKOS i tiden 
fremover. Det må imidlertid også påpekes at IKOS har utfordringer på studiesiden - 
 
fortsatt er det gjennomgående et stort frafall fra studiene, det gjelder kanskje særlig på språkfagene 
på AAS-programmet 
 
vi har utfordringer når det gjelder å rekruttere og holde på av programstudenter særlig på RELKUL-
programmet  
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vi har ikke oppnådd våre mål i forhold til internasjonalisering særlig på RELKUL-programmet 
 
vi har fortsatt for mange emner og studieretninger med få studenter 
 
vi har fortsatt en for svak rekruttering til våre MA-studier, kanskje særlig på AAS-programmet 
 
Disse utfordringene er også førende for hvordan IKOS tenker planer og strategi på 
undervisningssiden i tiden som kommer. 
 
 
 
2 Tiltak for 2013 og videre med mål og tidshorisont 

 

 Implementering av kvalifikasjonsrammeverket – del 2: Rammeverkets samlede krav til 
læringsutbytter og programmenes emneportefølje 
 
Programrådene gir fagmiljøene i oppdrag å: 

1.  Revidere presentasjonen av faglig innhold, læringsmetoder og læringsmål på alle 
emner, og sørge for samsvar mellom dem. 
2.  Foreta en kritisk gjennomgang av fagets 80- og 40-gruppe på BA-nivå, samt 
obligatoriske og valgfrie emner på MA for å sikre at:  
a) emnegruppene fungerer etter hensikten slik det fremgår av presentasjonen av 
faglig innhold, undervisningsmetode og evalueringsformer.  
b) eksamensformer blir varierte og tilpasset læringsmål.  
c) evalueringsformene bidrar til at studentene får trening i ulike former for faglig 
formidling.  

 
Ramme: 1. juni 2013 

 

 Rekruttering, frafall og læringsmiljø (bachelor) 
 

RelKul-programmet vil gjennomføre flere tiltak for å hindre frafall og få bedre læringsmiljø. I 
løpet av året vil programrådene vurdere om flere av tiltakene som er prøvd ut på 
studieretning Religionshistorie BA kan iverksettes andre steder: 
 

1. Obligatoriske seminarer på innføringsemner (fleksibilitet mht. deltids- og 
fjernstudenter ivvaretas ved at én seminargruppe er på Fronter). 

2. Alle fagets lærere bidrar med forelesninger på innføringsemnet 1.semester (mål: 
nye studenter blir kjent med faget via den beste kompetansen) 

3. Én og samme gruppelærer på alle seminarene på innføringsemnet 1.semester 
(forsikring mot den fragmenteringen som ekspertforelesningene representerer) 

4. Minst én obligatorisk gruppeoppgaver på obligatoriske emner (sikre 
samarbeidserfaring og bidra til bedre studentmiljø ved studentene blir kjent med 
hverandre). 

5. Sikre trening i muntlig presentasjon gjennom at minst én evaluering erstattes 
med en muntlig prøvingsform i løpet av BA-studiet. 

6. Veiledningssamtale med faglærer i tilknytning til kvalifiseringsoppgaven på et 
obligatorisk emne i løpet av første studieår. Hensikt: bedre kontakt mellom lærer- 
og- studenter; faglig tilbakemelding; kvalitetssikring av studiet; informasjon om 
hvem studentene er - programstudent/enkeltemne/støttefag og andelen ferske 
versus eldre studenter, samt fordelingen mht. fagbakgrunn. 
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Ramme: 2013-2014 
 

 Læringsmål og læringsmetoder i videregående skole – i møte med våre BA-graders 
læringsmål 
 
Vi vil gjøre en undersøkelse av dette forholdet i samarbeid med førstelektor (vikar) på 
religionshistorie 
 
Ramme: 2013-2014 
 

 Ved RELKUL-programmet søker studentene seg direkte inn på studieretningene kulturhistorie 
og religionshistorie ved samordna opptak i 2013. Vi vil følge kullet som starter på den nye 
ordningen høsten 2013 nøye i 3 år. 
 
Ramme: 2013-2016 

 

 Pilotprosjekt for å forbedre språkundervisningen og forhindre frafall på AAS-BA: 
Revidering av studieretningen Kinesisk med Kina-Studier til ”kinesisk 10+10+40+10+10” 
 
Den viktigste pedagogiske begrunnelsen er å få fordelt språkundervisningen mer jevnt over 
tre år, så studentene ikke glemmer for mye av språket i løpet av det siste året på 
bachelorstudiet. Den nye ordningen vil forberede studentene bedre til en eventuell master, 
og dermed øke rekrutteringen. Videre kan kombinasjonen språk, historie og samfunn/politikk 
i det første semesteret gi en bredere og mindre overveldende innfallsport til faget, og det vil 
også kunne bidra til å redusere frafall. Vi vil følge kullet som starter på den nye ordningen 
høsten 2013 nøye i 3 år. 
 
Ramme: 2013-2016 
 
 

 Rekruttering, frafall og læringsmiljø (master) 
 
1. Avholde informasjonsmøter om hvilke masterstudier og muligheter det er for BA-

studenter ved hver studieretning i begynnelsen av hvert vårsemester. Dette må skje i god 
tid før søknadsfristen 1. mars. 

2. Pilotprosjekt på masterløpet Chinese Society and Politics ved AAS: Tettere oppfølging av 
masterstudentene, under studiet og etter avlagt mastergrad 

3. Et ledd i å forbedre gjennomstrømming på master er på nytt å gå igjennom 
masterløpenes oppbygging og gjennomføring, med følgende anbefalinger: 

a. Første semester: Alle studieretninger har prosjektskisseemne som obligatorisk 
b. Første semester: Flest mulig obligatoriske emner legges til første semester 
c. Andre semester: Alle studieretninger legger til rette for delstudier i utlandet ved 

utvalgte partnerinstitusjoner. Dette synliggjøres på programsidene 
”Studieopphold i utlandet” 

d. Alternativt: Tredje semester er et tilrettelagt utenlandsopphold og mastergraden 
avsluttes i fjerde semester med en 30 sp masteroppgave. 

4. Innføre underveisevaluering på masteroppgaveemner  
a. Etter at underveisevalueringen er gjennomført, skal vi avholde seminar for alle 

veiledere ved IKOS 
 

Ramme: 2013-2014 
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 Synergier i undervisningstilbudet ved IKOS 
 

En tverrfaglig arbeidsgruppe har kartlagt buddhisme-undervisningen og utarbeidet et forslag om 
studiespesialisering på BA- og MA-nivå basert på eksisterende undervisningstilbud ved IKOS.  I 
tilknytning til SAK-prosjektet i religionshistorie vil muligheten for dette forslaget og tilsvarende 
spesialiseringsmuligheter innenfor islam- og kristendomsstudier kartlegges.  
 
Ramme: 2013-2014  

 

 Tiltak fra 2012  som følges opp i 2013: 
 

- Evaluering av signaturemneformen 
- Forum for erfaringsutveksling blant språklærerne ved IKOS 
- Økt rekruttering til Sør-Asia-studier 
- Økt mobilitet på RELKUL programmet 
- Eksternt støttede undervisningsprosjekter: NorSa prosjektet, Fellesgrad med Zhejiang    
University, The Business Express to Asia, The IKOS-Austin Collaboration 
- SAK-Øst-Asia 
- Evaluering av 3110/3120-emnene 
 
Mer utfyllende opplysninger om hvert tiltak finnes under punkt 3. 

 
 

 
3 Hvordan er det gått med tiltakene i 2011-rapporten? (jf punkt 2 i 2011-rapportmalen) 
 

 Gjennomgang av emneportefølje for begge studieretningene på BA RELKUL, for å kalibrere 
oppbygging med henblikk på både ressurser og læringsmål og for å gjøre studiene mer 
attraktive og derved bedre rekrutteringen til programmet som en helhet.  
Ramme: 2012-2013. 
 

Kulturhistorie har gjennomgått emneporteføljen for å gjøre studieretningen mer synlig og attraktiv.  
Alle emnebeskrivelser på BA er gjennomgått. Nye tekster er laget og bilder valgt (men alt er ikke 
publisert ennå), og man har sett på hvordan studieretningen profileres andre steder - på nett, i 
studiekataloger etc. Emneporteføljen er under revisjon pga nytilsettinger, så prosessen er ikke 
avsluttet. 
 
På religionshistorie er gjennomgangen av emneporteføljen på BA og MA er blitt utsatt pga.  vakanser 
og permisjoner, men emnetilbudet på BA er gjennomgått, og 3-årsplanen er tilpasset programmets 
oppbygning.  
 

 Videreutvikle signaturemneformen.  
Ramme: 2012-2013. 
 

IKOS tredoblet satsningen på signaturemner i 2012 og tilbød som eneste institutt tre slike emner 
høsten 2012: 
MØNA1000 Ned med diktatorene! Hvordan forstå det nye Midtøsten 
KIN2501 - Før Kina overtar verden – kontraster i en kommende supermakt   
REL1000 -Hva er fundamentalisme? 
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Signaturemnene er fortrinnsvis eksisterende emner i ny drakt, definert som flaggskip-emner, hvor 
IKOS avsetter ekstra ressurser til markedsføring og undervisning, og der de viktigste grepene er: 
 
-  å sette nye navn på emnene, og lage nye og mer interessevekkende emnebeskrivelser  
-  å formulere nye og mer interessevekkende forelesningstitler. Ellers er innhold, tematikk og gjerne 
pensum det samme som før 
-  at det settes inn ekstra ressurser til gjesteforelesere, filmvisninger, studentdebatter og andre 
spesielle aktiviteter 
- at undervisningsformer og obligatoriske undervisningsaktiviteter tilpasses et forventet stort antall 
studenter 
- at det gjennomføres  en markedsføring med reklameplakater og flyers under mottaksuken i august  
- at emnene også ble markedsført på websiden som er viet pågående relevante forskningsprosjekter 
 
Under evalueringen kom det frem at studentene ikke fant disse emnene via reklameplakater eller 
flyers, men via web. Studentene var gjennomgående fornøyde med undervisningsformer, og bruk av 
podcast ble fremhevet. Tallene for studenter som avlegger eksamen i disse emnene er gode, men det 
var en viss nedgang for MØNA1000, noe som kan skyldes at det er andre gang emnet kjøres med 
samme tittel. Derimot var det økning for KIN2501, som var et eksisterende emne i ny signaturdrakt. 
For REL1000 er det vanskelig å sammenligne, for dette var et helt nytt emne.  
 
Det er generelt mange enkeltemnestudenter som melder seg til disse emnene, og det er stort frafall 
fra antall påmeldte til studenter som gjennomfører eksamen. Konklusjonen er likevel den at 
signaturemner profilerer instituttet på en god måte, de er med på å øke studiepoengproduksjonen, 
og de kan være med å øke rekrutteringen til instituttets studieprogrammer. IKOS fortsetter å utvikle 
signaturemneformen i 2013 på bakgrunn av erfaringer gjort i 2012. Vi vil imidlertid ha økt fokus på 
om disse emnene faktisk bidrar til å øke antallet programstudenter. 
 

 Pedagogisk seminar for alle språklektorene i samarbeid med Pedagogisk forskningsinstitutt.  
Ramme: 2012. 
 

Det ble arrangert språkseminar som alle språklektorene ved IKOS ble invitert til. På seminaret var det 
foredrag av Eva Thue Vold (fremmedspråkdidaktikk fra institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning) og Trond Nordenstam (førstelektor i russisk), med påfølgende diskusjon som 
inkluderte innlegg fra språklektorene på japansk og arabisk. Det fremkom et tydelig behov for 
idéutveksling blant språklærerne ved IKOS, for hvordan utvikle språkundervisningen, der hvordan 
forhindre frafall på krevende og vanskelige språkfag er et av momentene. Det ble foreslått å lage et 
permanent forum for idé- og erfaringsutveksling om språkundervisningen, og det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal vurdere forslaget. 
 

 Tiltak for økt rekruttering til Sør-Asia-studier.  
Ramme: 2012-2013. 
 

For å øke rekrutteringen til India-studier (India områdestudier, India-studier med hindi og India-
studier med sanskrit) jobbes det med å gjøre fag- og undervisningsmiljøet mer synlig. Ansatte har 
vært aktive på Åpen dag-arrangementer, de har etablert en egen blogg for studenter og ansatte 
(http://sas1500.wordpress.com/), og har generelt fokus på å skape et godt studiemiljø. Fagmiljøet 
arrangerer sammen med studentene faglig-sosiale sammenkomster to-tre ganger i året.   
 
For å sikre et godt læringsmiljø og dermed stabilitet i studiet, samt forhåpentligvis økt rekruttering til 
masterløpene har Sør-Asia-studier lagt opp en rekke tiltak på masternivå. Ved studiestart arrangeres 
oppstartsseminar der de nye MA-studentene møter ansatte og viderekomne MA-studenter. Det 

http://sas1500.wordpress.com/
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arrangeres også månedlige MA-kollokvier hvor studentene legger frem og diskuterer eget materiale 
sammen med de ansatte. Dessuten følger studentene et fast studieløp hvor prosjektskisseemnet 
(KOS4000) og emnet i grunnlagsproblemer (KOS4001) er obligatoriske. Dette sikrer deltakelse i et 
utvidet og forutsigbart studiemiljø, og gir studentene en bredere kontaktflate mot andre ansatte og 
studenter.  
 
Resultatene er ikke entydig positive. Vi har samlet sett hatt en svak oppgang i studentantall, men 
dette ligger innenfor vanlige svingninger. Dette skyldes trolig at de tiltakene vi har satt i gang er 
relativt nye, og det vil fortsatt ta litt tid før vi ser eventuelle resultater. 

 

 Nedsette en arbeidsgruppe av faglige, administrative og studenter innenfor RELKUL-BA, 
KULHMUSE-MA og REL-MA programmene:  
Gjennomføre en analyse av den internasjonale profilen. Definere ambisjonsnivået for den 
internasjonale profilen på programmene, samt  gjennomføre relevante tiltak for å nå 
ambisjonene,  sett i lys av tiltak 13, 15 og 16 i UiOs Handlingsplan for internasjonalisering  
2012-14 
Ramme: 2012-2014 

 
Flere konkrete tiltak er blitt igangsatt for å bedre den internasjonale profilen på programmene: 
Det har vært en gjennomgang og opprydding av tilbudet om delstudier i utlandet. Det ble valgt ut 3 
avtaler som ble anbefalt for hver studieretning fordi de ble regnet som spesielt gode og relevante. 
Disse avtalene ble promotert på nettsiden til programmet og på semestervise informasjonsmøter om 
delstudier i utlandet for programmets studenter. 
   
Tiltaket i sin helhet har en lengre tidsramme og arbeidet fortsetter. 
 

 Videreutvikle ISAK-prosjekt Sør-Asia-studier, samt inkludere persisk dersom finansieringen 
tillater det.  
Ramme: 2012-2013. 
 

IKOS fikk innvilget sin søknad til Norgesuniversitetet om prosjektmidler til utvikling av nye 
undervisning og samarbeidsformer der det ble lagt vekt på samarbeid, konsentrasjon og 
arbeidsfordeling (SAK).  
 
Prosjektet ”Nordisk samarbeid om Sør-Asia undervisning (NorSa) - Utvikling av masteremner innen 
Sør-Asia-studier som kan brukes av nordiske universiteter” fikk innvilget 800 000. Det ledes av Geir 
Heierstad og har en tidsramme på 3 år, 2012-2014. Det ble igangsatt høsten 2012 og prosjektet har 
en egen nettside: 
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/nettverk/norsa/ 
 
Persisk ble ikke ansett som relevant ISAK-prosjekt da det for tiden ikke er noen fast vitenskapelig 
ansatt ved faget. 
 

 Nytt SAK-prosjekt innen japanskstudier, dersom finansieringen tillater det. 
Ramme: 2012-2013 
 

IKOS fikk innvilget midler til SAK-Øst-Asia gjennom det nasjonale fakultetsmøte høsten 2012. 
Hensikten med SAK-prosjektet er å kartlegge mulighetene for og gjennomføre 
undervisningssamarbeid som kan styrke undervisningstilbudet i japansk og kinesisk i Norge. Særlig 
fremstår japansk som et relevant samarbeidsområde.  Det innebærer nasjonalt samarbeid med 
Bergen (UiBergen og NHH) og Trondheim (NTNU).  Undervisningssamarbeidet skal omfatte BA-, MA-, 

http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/nettverk/norsa/
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og PhD-nivået der det er mulig. Prosjektet har oppstart høsten 2013, ledes av Reiko Abe Auestad og 
har en tidsramme på 2 år 

 

 Økt og bredere utvikling av samarbeid med utvalgte amerikanske universiteter (Austin, 
Berkeley).  
Ramme: 2012-2016. 
 

IKOS har gjennom prosjektet The IKOS-Austin Collaboration (omtalt i punkt 6.3) økt sitt samarbeid 
med Austin University at Texas betraktelig.  
Høsten 2012 , i forlengelse av kontaktreisen til Austin, besøkte undervisningsledelsen det 
nyopprettede senteret ved University of California, Berkeley: Peder Sather Center for Advanced 
Study. Det ble holdt innledende samtaler rundt forskningssamarbeid og studentutveksling med 
”academic director” for senteret, Trond Pettersen.  
 
Sent høsten 2012 ble en study abroad avtale mellom IKOS og University of California Berkeley 
underskrevet, med virkning for studentene fra 2013: 
http://www.uio.no/studier/utland/nord-amerika/usa/ca-berkeley/ikos.xml 
 

 Viderutvikle og kvalitetssikre parallellgraden på MA-nivå med samarbeidspartnerne Århus 
Universitetet, København Universitetet og Zhejiang University. Graden skal tilbys 
masterstudenter ved to av de engelskspråklige studieretningene for Øst-Asia fra høsten 
2012. 
Ramme: 2012- 2016 
 

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) utlyste våren 2012 midler til samarbeid med Kina 
gjennom programmet Project Funds for China 2012. IKOS fikk 242 000 til prosjektet ”Humanity 
Faculties at Zhejiang University and University of Oslo: Establishment of double badged Master 
degree in China studies, teacher exchange and joint supervision”. Prosjektet ledes av Mette Halskov 
Hansen og har en tidsramme på 2 år. Oppstarten var planlagt satt til høsten 2012. Pga det 
kompliserte forholdet mellom Kina og Norge og tilhørende visumproblematikk fikk prosjektet utsatt 
oppstart til 2013. Prosjektet skal styrke samarbeidet med Zhejiang University (ZU) omkring den 
nyopprettede fellesgraden med ZU og de nordiske universitetene, Oslo, København og Århus som ble 
igangsatt høsten 2012. Fellesgraden tilbys studenter ved AAS-master, henholdsvis studieretningene 
Chinese Society and Politics og East Asian History and Culture: 
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/zheda/artikkel.html 
 
Studentene tar sitt 2. og 3. semester ved ZU og skriver en 30 sp masteroppgave i 4. semester, med 
felles veiledning fra både UiO og ZU, og de får utstedt vitnemål fra både UiO og ZU.  Tre studenter 
ved AAS reiste til ZU våren 2013. 
 

 Vurdere mulighetene for ny innsats omkring innovasjon og entreprenørskap (ref. 
innovasjonsåret 2013).  
Ramme: 2012-2013. 
 

Norgesuniversitetet utlyste våren 2012 midler til kompetanseutvikling og (videre)utvikling av 
utdanningstilbud innenfor høyere utdanning relatert til entrepenørskap og innovasjon. IKOS søkte og 
fikk tildelt 870 000 til prosjektet ”Med orientekspressen inn i næringslivet”.  
 
Prosjektet tar sikte på å utarbeide et ettårig studietilbud for studenter som har avlagt sin BA-grad ved 
AAS innenfor studieretningene India områdestudier, Kinesisk med Kina-studier og Japansk med 
Japan-studier. Studentene er tenkt å tilbringe et semester ved et lærested i India, Kina eller Japan der 

http://www.uio.no/studier/utland/nord-amerika/usa/ca-berkeley/ikos.xml
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/zheda/artikkel.html
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det undervises i næringslivsrelaterte områder og et  avsluttende semester som trainee ved en norsk 
bedrift i regionen. Prosjektet har en tidsramme på 2 år, 2013-2014 og ledes av Arild Engelsen Ruud: 
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/The-Business-Express-to-Asia/ 
 

 Evaluere bruk av podcast både blant studenter og lærere. 
Ramme: 2012 

 
Det ble ikke gjennomført en formell evaluering av bruken av podcast blant studenter og lærere. 
Studentevalueringer ved emner der det brukes podcast viser imidlertid at studentene er overveiende 
fornøyde.  Det meldes ikke tilbake at det møter opp færre til undervisningstimene. 
Podcast anses som et nyttig supplement til øvrig undervisning ifølge tilbakemeldingene fra 
studentene. 
 

 Nytt halvdagsseminar om studiekvalitet. 
Ramme: 2012 
 

Halvdagsseminar ble gjennomført våren 2012 der studieretningsansvarlige og 
studieadministrasjonen deltok. Temaet var samarbeid mellom studieretningsansvarlig og 
studiekonsulent. 
 
Høsten 2012 var temaet viet språkundervisning, slik det er omtalt i kulepunkt 3. 
 

 Gjennomføre erfaringsutveksling med språklærere ved IKOS og våre utenlandske 
partnerinstitusjoner ved kinesisk, arabisk og hebraisk. 
Ramme: 2012 
 

Kinesisk: Universitetslektor Chieh-ting Lin besøkte Bejing University i Kina, hvor våre studenter ved 
KIN2110 har sitt obligatoriske utenlandsopphold. Han observerte undervisningen i 20 klasser og 
snakket med 15 lærere. Han formidlet sitt syn på deres undervisning: Det fungerte stort sett bra, 
men han ville gjerne hatt mer fokus på muntlig trening i kinesisk og en mer positiv holdning til 
studentene. Dette ble tatt til etterretning.   

 
Arabisk: En delegasjon fra IKOS besøkte partnerinstitusjonene i Amman og Kairo. Pga uroen i Syria 
ble Amman valgt som et nytt studiested for studenter ved ARA2110 fra høsten 2012. Samarbeidet ser 
stort sett ut til å fungere bra med unntak av ett område. Ved IKOS har vi gått over til en ny lærebok, 
Al-Kitaab, noe som ser ut til å skape problemer spesielt for studentene som drar til Kairo, der 
materialet fra denne læreboken ikke brukes. Dette overgangsproblemet samt bruk av placement 
tests må følges opp i fremtiden, og da spesielt med tanke på den undervisningen studentene får ved 
IKOS det påfølgende semester (emnet ARA2110).  
 
Japansk: De to universitetslektorene besøkte noen av partnerinstitusjonene - Josai International 
University, Tokai University i Shonan og Sapporo, Kwansei Gakuin, dit vi sender de fleste av 
studentene ved JAP2110. Det finnes visse ulikheter i studieopplegget på disse lærestedene hva angår 
mengde undervisning i språk vs japansk kultur, tilbud om opphold hos vertsfamilier og grader av 
administrativ assistanse. Studentene blir imidlertid grundig informert om disse forholdene på 
forhånd, og de ser ikke ut til å skape nevneverdige problemer.   
 
Hebraisk: Det ble funnet mer hensiktsmessig at en kontaktreise gjennomføres høsten 2013 når vi 
samtidig har studenter ved HEB2110 i regionen. 
 

http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/The-Business-Express-to-Asia/
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 Gjennomføre erfaringsutveksling mellom språklærerne ved arabisk, kinesisk og japansk for å 
sikre gjennomføring og studiekvaliteten på 3110/20-emnene. 
Ramme: 2012 

 
Det har vært en viss erfaringsutveksling mellom språklærerne ved arabisk, kinesisk og japansk bl.a. 
under språkseminaret som er omtalt i kulepunkt 3, men det ble ikke gjort med spesifikk fokus på 
3110/20-emnene. Dette er emner som har de samme problemstillingene på tvers av faggrensene, og 
det er ønskelig å skape en arena for mer erfaringsutveksling i tiden fremover. En utfordring handler 
om å tilpasse undervisningen i 3120 i forhold til studentene med erfaringer fra ulike læresteder med 
varierende læremateriale i 3120.  
 
 
4 Studiekvalitet 
 
Har  

 kvalitetssystemet (tilsynssensorrapporter, periodiske emnerapporter, andre evalueringer og 
rapporter) 

 FS-tall (karakterstatistikk, klager, frafall, stryk, trekk og ikke møtt på eksamen)  
gitt indikasjoner på sviktende eller særlig god kvalitet, og hvordan er dette fulgt opp? 
 
Ved arabisk ble det fra studentenes side gitt tilkjenne frustrasjoner over deler av 
undervisningsopplegget. Dette ble fanget opp gjennom periodiske evalueringer av emnet og direkte 
tilbakemeldinger via lærere og studieadministrasjon. Dette vil bli kommentert videre i 
kvalitetsrapporten for 2013. En del av uroen blant studentene kan forklares med innføringen av det 
nye læringsopplegget Al-Kitaab, som ble igangsatt for studentkullet som begynte høsten 2011. 
 
Det har ikke kommet frem tegn på sviktende kvalitet i øvrige rapporter eller statistikker.  
 
Universitetslektor i kinesisk Chieh-ting Lin ble hedret med Studentparlamentets undervisningspris for 
2012. Tildelingen ble grunngitt med hans engasjement for studentene og innføringen av nye og 
spennende undervisningsmetoder på kinesisk. 
 
Ved kulturhistorie ble emnet KULH1111 – Tupac, hiphop og kulturhistorie en stor suksess der 
tilbakemeldingene fra studentene gjennom den periodiske evalueringen var overveldende gode. 
Også tallene for gjennomføring av emnet var gode. 
 
Signaturemnene er allerede nevnt i punkt 3. 
 
Det er fra tilsynssensorene selv meldt inn ønsker om mer varierende bruk av tilsynssensorer - fra kun 
å lese utvalg av eksamensbesvarelser ved et utplukk av emner til å gå mer inn i programmets eller 
studieretningens struktur og oppbygging samt læringsmål og læringsutbytte. Dette vil bli fulgt opp i 
2013, og IKOS vil se tilsynssensorene som en nyttig ressurs i prosessen med implementering av 
kvalifikasjonsrammeverket del 2. 
 
5 Arbeidslivsrelevans  
 
5.1 Gi en vurdering av instituttets innsats i forhold til tiltak 16 i HFs årsplan 2012-2014 - Sikre 
relevans i studiene 
 
Generelt 
Det bør satses mer bevisst på å inkludere obligatoriske aktiviteter som imøtekommer 
kvalifikasjonene ”arbeide produktivt i team” og ”evne til å formidle kunnskap” (her tenkt som 
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muntlig kunnskap), som er kvalifikasjoner arbeidsgiverne etterspør.  Langt fra alle emner har disse 
innbakt i studieløpet. Dette følges opp i 2013 under implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket 
del 2. 
 
BA-oppgaveemne på alle studieretninger innenfor AAS-programmet er noe som vurderes innført. 
Utfordringen er å kunne tilpasse et slikt emne i en 3-årig BA-grad med vanskelige og ressurskrevende 
språkfag. 
 
Religionshistorie  
Faget har en stor andel studenter som planlegger å bli lærere. Veiledningssamtalene på REL1001 
viste at nesten halvparten av studentene kombinerer faget med et av de store språkfagene, og at de 
ofte gjør dette etter en fullført BA-grad. Studieopplegget tar hensyn til lærerutdanningen gjennom å 
legge til rette for mest mulig fordypning i verdensreligionene (som vektlegges i skolens RLE-fag). På 
nettsiden opplyser det også om at undervisningskompetanse forutsetter 60 sp i faget, og studenten 
instruerers i å benytte 40-gruppen samt 20 av de frie studiepoengene for å få to undervisningsfag i 
graden. 
 
BA-oppgaven i religionshistorie er utformet med tanke på arbeidslivsrelevans. Den fokuserer på 
faglig formidling og gir trening i flere litterære sjangere (énsides rapport, leksikonartikkel, bokkritikk, 
debattinnlegg) og i muntlig presentasjon. 
  
Blant MA-studentene er det flere som ønsker seg inn i bistandsarbeid, integreringsarbeid og media. 
Sjansene til å lykkes med å oppnå dette avhenger blant annet av tema for MA-oppgaven, samt de 
kontaktene som opparbeides gjennom arbeidet med oppgaven. Dette blir studentene opplyst om i 
første semester, før de velger oppgave.     
 
Kulturhistorie 
Fagets studenter ønsker primært å jobbe i kultursektoren og museumsbransjen. Kultursektoren er 
svært omfattende, og i norske museer skjer det nå et like stort generasjonsskifte som på HF generelt. 
Det innebærer at det er store muligheter for å posisjonere seg enda bedre overfor arbeidslivet. Dette 
er noe omstillingsprosjektet i kulturarv/museologi jobber med. Fagmiljøet ved IKOS skiller seg ut i 
forhold til andre, konkurrerende miljøer ved å satse på forskningsnærhet i undervisningen, noe som 
blant annet viser seg i BA-oppgaven og undervisningen tilknyttet studiet av primærkilder fra fagets 
egne arkiver. 
 
Sett under ett er det god balanse mellom ulike prøvingsformer som gir trening i skriftlige og muntlige 
fremstillingsformer. 
  
I tillegg til masteroppgaven gir introduksjonsemnet i kulturhistorie erfaring med prosjektplanlegging. 
I dette emnet får studentene tett oppfølging av faglærer fra idé til ferdig oppgave, og får trening i 
muntlig presentasjon gjennom prosjektseminarene der studentene diskuterer eget prosjekt og 
kommenterer andres. Denne treningen følges opp gjennom obligatoriske kollokvier under arbeidet 
med masteroppgaven. Det valgfrie emnet i feltarbeidsmetodikk gir trening i utforming av intervju og 
praktisk erfaring som er arbeidslivrelevant.  
 
Museologi 
Dette er en egen studieretning som tar opp studenter med en tverrfaglig bakgrunn, og søker derfor å 
gi en konsentrert og bred innføring i faget i det første semesteret. Det skjer gjennom ulike 
læringsformer, hvor det legges spesiell vekt på at det skal være en tett sammenheng mellom studiet 
og praksisfeltet. Det er også lagt opp til en rekke ulike evaluerings- og arbeidsformer, med 
gruppearbeid og gruppeeksamen i to fag. Det legges vekt på å opprette et godt arbeidsmiljø blant 
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studentene, og første semester har  prosjektbeskrivelsesemne hvor studentene arbeider intensivt i 
første del av semesteret med heldagssamlinger og med organiserte kollokvier.  
 
Det obligatoriske praksisemnet sikrer studiets arbeidslivsrelevans (Praksisemnet 4900 – Praksis i 
museologi), mens masteroppgaven, i tillegg til forskningserfaring også har obligatoriske kollokvier. 
Høsten 2012 ble det opprettet et nytt spennende emne i samarbeid med Kulturhistorisk museum, 
MUSE4910 – Utstillingsproduksjon – museologisk teori og praksis. Denne kombinasjonen av ulike 
lærings- og evalueringsformer, og en tett kopling mellom praksis og teori sikrer samsvar mellom 
utdanningsopplegget og hensikten med studiet. 
 
80-gruppene ved IKOS 
I 80-gruppenes oppbygging skal ulike krav til læringsutbytte oppfylles. Dette innebærer ulike 
eksamensformer og kvalifiserende aktiviteter slik som muntlig presentasjon og gruppearbeid, som er 
kvalifikasjoner som etterspørres av arbeidsgivere. 
 
Programkonsulentnettverket ved HF 
Det blir arrangert to arbeidslivsseminarer hvert semester der alle programstudentene ved HF blir 
invitert, både på BA- og MA-nivå. Temaet for høstarrangementene i 2012 var Medier og 
kommunikasjon og kulturfeltet. Det ble invitert tidligere studenter ved HF som nå jobber i disse 
bransjene. Det ble også satt i gang et større prosjekt som er kalt ”PILAR”. Dette er et samarbeid 
mellom karrieresenteret og HF. Våren 2013 vil hvert program tilby kurs i karriereplanlegging for BA-
studenter på 2. semester, mht både gode valg i løpet av studiet og hjelp til å finne frem til aktuelle 
jobber etter endt studium. 
 
Vitenskapsbutikken tilbød forskningsprosjektene ”The New Middle East; Emerging Political and 
Ideological Trends” og ”The Gulf Research Unit”, som har stipend for masterstudenter som vil skrive 
oppgave om relevant tema. 
 
5.2.1 Programmer/studieretninger med mulighet for praksis som integrert del av graden 

Program /studieretning Emnekode Antall studenter i praksis 

vår 2012 Høst 2012 

Asiatiske og afrikanske studier AAS4900 4 3 

MA i kulturhistorie og museologi/museologi MUSE4900 8 Går kun vår 

MA i kulturhistorie og museologi/museologi MUSE4910 Går kun høst 18 

Årsenhet i arkivkunnskap ARKIV2010 Går kun høst 27 

BA i religionshistorie og 
kulturhistorie/religionshistorie 

REL3090 37 Går kun vår 

 
5.2.2 Planlagte opprettelser av praksisemner  
Ingen utover de vi har pr utgangen av 2012 
Det nyopprettede emnet KOS4030 – Work as a research assistent er tenkt koblet opp mot 
forskningsmiljøer og er slik sett både forskningsnært og arbeidslivsrelevant. 
 
6 Internasjonalisering 
 
6.1 Kommenter tallene for internasjonalisering 
(eksempelvis vekst/fall i utreisende/innreisende studenter) 
 
AAS: Antallet utreisende studenter ved IKOS’ obligatoriske utenlandsopphold i 3. semester på AAS-
BA er forholdsvis stabilt. Andelen utreisende studenter for de største fagene -  japansk, kinesisk, 
arabisk og Midtøstenstudier - har vært høy (henholdsvis 31.2%, 32.9%, 14.9% og 10%).  
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Tallet for Sør-Asiastudier har vært lavt, noe som til dels skyldes at det er så få studenter.  Det jobbes 
bevisst både med rekruttering (punkt 3.4) og eksternt støttede internasjonaliseringsprosjekter ledet 
av vitenskapelig ansatte ved Sør-Asia: 
Nordiske Sør-Asia- studier, NorSa: 
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/norsa/ 
"The Business Express to Asia": 
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/The-Business-Express-to-Asia/ 
The IKOS-Austin collaboration: 
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/ikos-austin-collaboration/ 
 
RELKUL: Tall viser at det i 2012 var 5 av 70 studenter på RelKul programmet som reiste ut, 4 av disse 
fra Religionshistorie. Studieretningen Religionshistorie BA forventes å være en studieretning med 
høyt potensial for øking av antall studenter som reiser på studieopphold til utlandet. 
Veiledningssamtalene med BA-studenter på et av fagets obligatoriske emner viser at det er liten 
grunn til økte forventninger - til tross for de unike mulighetene som avtalene med SOAS og Berkley 
gir. De (relativt få) studentene som viser interesse for å reise ut har allerede vurdert å ta hele studiet 
i utlandet, men har slått det fra seg av ulike grunner.  
 
Tiltaket fra punkt 3.5 har en tidsramme på 2012-2014: Gjennom langsiktig arbeid er det et pågående 
fokus på hvordan faglige i samarbeid med programråd, ledelse og administrasjon kan øke mobiliteten 
ved programmet.     
 
På MA-nivå er det flere av religionshistoriestudentene og AAS- studentene som foretar feltarbeid i 
utlandet og oppretter mer uformelle forbindelser med utenlandske læresteder. Dette fremkommer 
ikke på statistikkene. I 2013 vil vi arbeide med å få oversikt over studenter som reiser på feltarbeid, 
og ha som mål at alt feltarbeid utover 1 måned skal registreres i FS. Dette på bakgrunn av  UiO’s 
beredsskapsplan for utreisende studenter, samt å få synliggjort denne typen mobilitet i statistikker 
over internasjonaliseringskomponenter i studieprogrammene våre. 
 
Generelt vil det i 2013 arbeides på alle MA-studieretninger på IKOS med sikte på å synliggjøre 
studentenes muligheter for delstudier i utlandet bedre og mer tilrettelagt enn nå. Synliggjøringen skal 
skje på programsidenes oppslag om ”Studieopphold i utlandet”.    
 
  6.2 Gi en vurdering av de tiltakene som instituttet har gjennomført i forbindelse med 
Internasjonaliseringsåret 2012 med henblikk på effekt og synliggjøring av internasjonal profil i 
programmene. 
 
For AAS programmet på BA-nivå jobbes det kontinuerlig med internasjonalisering som følge av alle 
studieretningenes obligatoriske utenlandsopphold. Der er internasjonal profil i programmet godt 
ivaretatt, programbeskrivelsene mener vi illustrerer dette.  
 
Ved AAS master tilbys nå 4 engelskspråklige studieretninger, der målet er å tiltrekke seg flere 
internasjonale studenter som tar hele grader.  Resultatet så langt er ikke entydig positivt. Vi har kun 
hatt en svak oppgang i studentantallet, og en del utenlandske studenter med kinesisk og japansk 
morsmål har slitt med engelsk.  Det bør jobbes mer målrettet for å gjøre disse studieretningene 
bedre kjent i utlandet, spesielt i Skandinavia og Europa der de språklige utfordringene er mindre.  
 
Utover dette vises til ulike tiltak under punkt 3 og 6. 
 
6.3 Gi oss "den gode historien": Beskriv et internasjonaliseringstiltak som dere har lykkes spesielt 
godt med:  

http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/norsa/
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/The-Business-Express-to-Asia/
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/ikos-austin-collaboration/
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Senter for internasjonalisering av studier (SIU) utlyste våren 2012 midler til økt samarbeid med Nord-
Amerikanske universiteter gjennom programmet Partnership program for North America. IKOS fikk 
tildelt 1 914 500 til prosjektet ”The IKOS-Austin Collaboration”. Prosjekter involverer fire institutter 
ved The University of Texas at Austin og så å si alle fagmiljøer ved IKOS. Prosjektet har en tidsramme 
på fire år (høst 2012-vår 2016) og ledes av Ute Hüsken. Høsten 2012 var forhandlingene i gang rundt 
etableringen av en studentutvekslingsavtale mellom Austin og IKOS.  
 
Prosjektet omfatter kortere og lengre student- og lærerutveksling samt forskningssamarbeid: 
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/ikos-austin-collaboration/ 
 
Dette tiltaket har lyktes av følgende grunner: The University of Texas at Austin, med sine fire 
involverte institutter, og IKOS har et sammenfall eller en kompletering av fag, spesialiseringer og 
faglige interesser som er ganske enestående i universitetssammenheng. Det har blitt arbeidet bevisst 
med å utvikle prosjektsamarbeidet gjennom i fire år før søknaden til SIU ble sendt. Arbeidet har vært 
drevet av en dedikert prosjektleder som har stor kompetanse i å utvikle internasjonalt forsknings- og 
undervisningssamarbeid. 
 
7 Læringsmiljø 
 

Gi en beskrivelse av læringsmiljøarbeidet med vekt på  

 mottaksuken og øvrige arrangementer for 1. semesterstudenter  

 hvordan fadderordningen fungerte 

 andre arrangementer for senere semestres studenter  

 tilrettelegging for bruk av programutvalg, studentutvalg og –foreninger 

 hvordan klager på læringsmiljø, fysisk eller psykososialt, er blitt fulgt opp og hvilke tiltak 
man har iverksatt 

 
Mottaksuken AAS og RELKUL 
 
Mottaksuken inneholdt tilbud som Orientalsk kafé (AAS), kulturkafé (REKU), faglige 
introduksjonsforelesninger, orienteringsmøter, både felles for hele programmet og på de enkelte 
studieretninger for AAS. Det ble holdt IT-orienteringsmøter, biblioteksomvisning, veiledningstilbud 
med programkonsulenter, studiekonsulenter og studieretningsansvarlige. Veiledning foregikk i 
Orientalsk kafé og kulturkafeen, og begge var åpne hhv i fire og to dager. AAS kan gjerne redusere til 
tre dager siden oppmøtet på fredagen var dårlig. Studentene som drev kafeene var entusiastiske og 
selvdrevne. Kafeene hadde godt oppmøte av studenter, vitenskapelig og administrativt ansatte, og 
var et fint treffpunkt for de nye studentene til å hilse på fremtidige lærere og medstudenter. Siste 
dagen var det felles avreise med buss til Sikh-tempelet på Alnabru for omvisning og varm lunsj med 
Nora Stene for RELKUL-studentene. Onsdagen var det kulturhistorisk vandring på RELKUL-
programmet.  
 
AAS fikk støtte til to masterseminarer: ett for Øst-Asiastudentene og ett for Midtøstenstudentene. På 
begge seminarer var både studiekonsulenter og vitenskapelig ansatte til stede. Det ble også avholdt 
en ”morning coffee” for de nye internasjonale MA-studentene. Masterprogram for religionshistorie 
hadde heldagseminar med lunsj for de nye studentene der lærerne presenterte seg. 
 
Masterprogram for kulturhistorie og museologi hadde et et halvdagseminar for nye studenter 
sammen med studieretningsansvarlig, studiekonsulent og programkonsulent. 
 

 hvordan fadderordningen fungerte 

http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/network/ikos-austin-collaboration/
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Nytt av året var at programkonsulentene skulle legge til rette for inndeling av faddergrupper og det 
første møtet med fadderene. Dette fungerer bra med gode og engasjerte faddere. 
 

 andre arrangementer for senere semestres studenter  
 

Se punkt for ”Arbeidslivsrelevans” – pkt. 5 
I tillegg kommer BA- og MA-kandidatmarkeringene. BA arrangeres av HF, MA av instituttet. 
UiO arrangerer messe for delstudier i utlandet. I tillegg inviteres RELKUL-studentene til 
informasjonsmøte om studier i utlandet, som kunne hatt bedre oppmøte. Et tiltak som vil bli vurdert 
i 2013 er at slike informasjonsmøter til studentene legges til ordinær undervisningstid ved ett 
obligatorisk emne. 
 

 tilrettelegging for bruk av programutvalg, studentutvalg og –foreninger 
 
På AAS-programmet er det et bredt engasjement blant studentene på de aller fleste 
studieretningene. De har opprettet både filmklubber og fagutvalg. Jevnt over ser vi at aktiviteten er 
størst på vårsemesteret, siden de aller fleste studentene på BA reiser på utvekslingsopphold i 
utlandet i hele eller deler av 3. semester. Fagutvalget på kinesisk har i flere år vært det aller mest 
aktive, og rekrutterer godt både fra BA og MA. Nytt av året er at det er opprettet et fagutvalg på 
japansk. 

 
På RELKUL er det aktive fagutvalg på både REL og KULH. Studentene er i all hovedsak på masternivå 
og det noen utfordringer knyttet til å rekruttere studenter på BA. 

 
Programkonsulentene har tett kontakt med fagutvalg og studentforeninger på begge program. Det 
gis støtte til arrangementer gjennom faglig-sosiale midler på BA og reisestøtte på MA. IKOS har egne 
nettsider for fagutvalgene. Programkonsulentene er også behjelpelige med å sende ut e-post til 
studentene og legge informasjon på programsidene (beskjeder). Representanter fra fagutvalgene er 
med i programrådene. 
 

 hvordan klager på læringsmiljø, fysisk eller psykososialt, er blitt fulgt opp og hvilke tiltak man har 
iverksatt 

 
Studiekonsulent og/eller programkonsulent tar imot evt. klager og henvendelser fra studenter. Disse 
tas videre - litt avhengig av alvorlighetsgrad - enten direkte med faglærer eller 
studieretningsansvarlig, evt. med ledelsen ved IKOS. 
 
Klager fra studenter ved arabisk ble fanget opp av studiekonsulent og programkonsulent og meldt 
inn til undervisningsledelsen som tok det videre med studentene og faglig ansatte ved arabisk. 
 
 
8. Treårsplan for periodisk evaluering av emner, vår 13 – høst 15: 
http://www.hf.uio.no/ikos/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/3-arsplaner/3-aarsplan-ikos-
v13-h15.pdf 
 

http://www.hf.uio.no/ikos/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/3-arsplaner/3-aarsplan-ikos-v13-h15.pdf
http://www.hf.uio.no/ikos/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/3-arsplaner/3-aarsplan-ikos-v13-h15.pdf

