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Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2016/2017 
 
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 

• Strategisk plan, UiOs årsplan. 
• Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. 

 
Hovedproblemstillinger i saken: 
Med dette notatet får universitetsstyret en samlet sak om Universitetet i Oslos studietilbud for 
studieåret 2016/2017. Saken blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer, 
og saksframstillingen bygger på UiOs strategidokumenter og innspill fra fakultetene. Formålet med 
saken er at universitetsstyret skal vedta universitetets studietilbud for 2016-2017, inkludert 
etableringer og nedlegginger av studietilbud.  
 
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter: 
Det er ingen friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet til fordeling, så endringer skjer 
innenfor fakultetenes eksisterende rammer. Saken har derfor ingen budsjettmessige konsekvenser. 
 
Forslag til vedtak:  
a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen:  

• Årsenhet i Antikkens kultur ved HF 
 
b) Følgende studietilbud nedlegges:  

• Årsenhet i Arkivkunnskap ved HF 
• Masterprogram i Geologiske prosessers fysikk ved MN 
• Masterprogram i Lesing og skriving i skolen ved UV 

 
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å vedta etablering av følgende studietilbud på grunnlag 

av omdisponering innenfor rammen:  
• Forskerlinje i odontologistudiet ved OD 

 
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i 

revidert nasjonalbudsjett 2015 eller i statsbudsjettet 2016.  
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e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 
2016/2017.  

 
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling 

av fellesgrader.  
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Monica Bakken 
avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: Fremleggsnotat med tre vedlegg 
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 

  FREMLEGGSNOTAT 

  Møtesaksnr.: V-sak 6 
  Møtedato: 5. mai 2015 
  Notatdato.: 24. april 2015 
  Arkivsaksnr: 2015/3169 

  Saksbehandler: jonnyrsu  

 

TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 

 

   

  Side  1 

Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2016/2017 
Med dette notatet får universitetsstyret en samlet sak om Universitetet i Oslos (UiO) studie-
tilbud for studieåret 2016/2017. Saken blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og 
opptaksrammer, og saksframstillingen bygger på UiOs strategidokumenter og innspill fra 
fakultetene.  

Denne saken må leses og vurderes i sammenheng med flere andre saker som også omhandler 
innretningen på og dimensjoneringen av studietilbudet. Viktige føringer legges i årsplanen 
for 2016-2018 og i budsjettfordelingen som styret skal behandle i juni.  

I stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet» varsler Kunnskapsdepartementet 
strengere krav til etablering av master- og doktorgradsutdanninger. Departementet er 
opptatt av at slike programmer bør ha større bredde og forankres i vesentlig sterkere 
fagmiljøer enn det som har vært godkjent på grunnlag av dagens regler, men gir ikke mer 
konkret informasjon om hvordan dette kan skje. UiO har fullmakt til å godkjenne nye 
studietilbud selv, men skjerpede krav kan få konsekvenser for UiOs porteføljeforvaltning.  

Saken er delt inn i følgende kapitler:  

1. Oversikt over studietilbudet 
2. Forslag om etablering og nedlegging studieprogram 
3. Fordeling av studieplasser på bachelor- og masternivå 
4. Forslag til vedtak 

1. Oversikt over studietilbudet 
Vedlegg 1 viser en oversikt over UiOs samlede studietilbud. Fakultetene har hatt anledning til 
å korrigere listen ved innmeldingen av etableringer og nedlegginger av studietilbud.  

I oversikten listes de studietilbudene som per i dag tilbys ved UiO, med unntak av etter- og 
videreutdanning. Varianter av samme studietilbud er listet som ett, og enkeltemner, deler av 
studier og utvekslingsprogram er ikke tatt med i listen. Studieprogram som brukes for å 
administrere dr.philos.-graden er heller ikke med. Studietilbud som ikke lenger har opptak 
og som er under utfasing er også utelatt, selv om det fortsatt er studenter på programmet.  

2. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram 
Fakultetenes faglige vurderinger og prioriteringer er hovedgrunnlaget for styring og utvikling 
av studieporteføljen. Universitetsstyrets beslutninger skal baseres på en helhetlig vurdering 
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av porteføljen. I henhold til UiOs forskrift om studier og eksamener § 3.2 skal saker om 
etablering og nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer behandles av 
universitetsstyret.    

UiOs årsplan for 2015 slår fast at utvikling av programporteføljen skal skje i tråd med de 
faglige prioriteringene med vekt på kvalitet i forskningsbasert utdanning, relevans for 
samfunn og arbeidsliv og etterspørsel fra søkerne. Fakulteter som ønsker å etablere nye 
studietilbud har blitt bedt om kort å gjøre rede for studietilbudet i forhold til UiOs strategi og 
fagprofil og i forhold til ressurser. Fakulteter som ønsker å legge ned studietilbud må kort 
begrunne forslaget og redegjøre for hvordan frigjorte ressurser vil bli disponert.  

Vi gir her en kortfattet oversikt over foreslåtte etableringer og nedlegginger av studieprogram 
for studieåret 2016/2017. For nærmere begrunnelser for forslagene viser vi til fakultetenes 
innmeldinger i vedlegg 2.  

Foreslåtte etableringer av studieprogram 

 Nytt program Kommentar 

HF Årsenhet i Antikkens 
kultur 

Årsenheten vil rette seg mot alle som er interessert i den gresk-
romerske oldtid, herunder dem som ønsker å kvalifisere seg til 
å undervise i videregående skole der Antikkens kultur inngår 
som ett av tre programfag innenfor læreplanen i Antikkens 
språk og kultur; de to andre fagene er gresk og latin.  

Etableringen vil ikke bety noen økning i ressursbruk hverken 
hos vitenskapelig eller administrativ stab. I sum vil emner som 
opprettes for årsenheten, veies opp av at emner særlig knyttet 
til bachelorprogrammet nedlegges.  

Når årsenheten er vedtatt etablert, vil fakultetet nedlegge 
studieretningen Antikk kultur på bachelorprogrammet 
Antikkens kultur og klassiske språk og endre navn på 
programmene til Klassiske språk. 

 

Foreslåtte nedlegginger av studieprogram 

 Studieprogram Begrunnelse 

HF Årsenhet i 
Arkivkunnskap 

Studietilbudet har vært gitt i samarbeid med Riksarkivaren, 
som også har bidratt i undervisningen. Begge parter er enige 
om å foreslå avvikling av studietilbudet, siden de faglige 
ressursene for å tilby årsenheten ikke lenger finnes. Deltids-
studenter får anledning til å fullføre studiene sine i 2015/2016.  

MN Master i Geologiske 
prosessers fysikk 

Masterstudiet ble opprettet som følge av opprettelsen av PGP-
senteret. Det er ikke tatt opp nye studenter til masterstudiet 
etter at det ble klart at dette senteret ville gå over fra å være 
Center of Excellence til tverrfaglig forskningsgruppe. Studie-
plassene for masterstudiet ble da delt likt mellom Fysisk 
institutt og Institutt for geofag. Studenter som på det 
tidspunktet hadde opptak til masterstudiet, ble fulgt opp i 
aktuelt fagmiljø. Den siste masterstudenten ble uteksaminert 
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høsten 2014. 

UV Master i Lesing og 
skriving i skolen 

Institutt for spesialpedagogikk (ISP) har siden opprettelsen i 
2010 administrert masterprogrammet, som har vært et 
samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og 
instituttene ved UV. På grunn av lav inntakskvalitet og 
gjennomføring vedtok samarbeidsinstituttene å legge ned 
programmet fra og med 2016. 

ISP opplyser at studietilbud innenfor lesing og skriving vil bli 
opprettholdt ved at de har gjenopprettet fordypningen i 
spesifikke lærevansker i sitt 2-årige masterprogram i 
spesialpedagogikk. 

Studenter som allerede er tatt opp på programmet når det 
legges ned, vil få mulighet til å fullføre studiene i tråd med 
normale overgangsordninger. 

 

Andre endringer i studietilbudet 

I tillegg til de konkrete forslagene til etablering og nedlegging av studieprogram fra høsten 
2016, har fakultetene også meldt inn en enkelte andre saker om endringer i studietilbudet:  

MN Master i Klinisk 
farmasi 

Fakultetet gjennomfører en form- og innholdsvurdering av det 
erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi. Mens dette 
arbeidet pågår, tas det ikke opp nye studenter. 

MN De fleste 
masterprogram 

Fra og med studieåret 2015/16 blir det ikke gjennomført 
våropptak til 2-årige masterprogram utover de 2-årige 
masterprogrammene i biologi, molekylær biovitenskap og 
kjemi. De fleste programmene vil dermed bare ha høstopptak.  

OD Forskerlinje i 
odontologistudiet 

OD er i dialog med MED om mulighet for at odontologi-
studenter kan delta på kurs i regi av MEDs forskerlinje. I den 
forbindelse vil det være aktuelt å opprette et eget 
studieprogram for forskerlinje på OD. Forskerlinje-
programmet vil ikke kreve opprettelse av nye studieplasser. 
Det er ønske om å få dette i gang fra høsten 2016, men 
opprettelsen av en forskerlinje er foreløpig i utredningsfasen.  

OD Overtakelse av 
bachelor i tann-
teknikk fra HiOA 

Universitetsstyret vedtok 15. september 2008 å utrede 
overtakelse av bachelorutdanningen i tannteknikk fra HiOA. 
Det ble satt betingelser knyttet til faglig kvalitet, romkapasitet 
og finansiering. En arbeidsgruppe har nå utredet spørsmålet 
og konstaterer at kravet om at utdanningen skal være full-
finansiert ikke er oppfylt. Det finansielle spørsmålet må 
avklares før det er hensiktsmessig å gå videre. 
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3. Fordeling av studieplasser på bachelor- og masternivå 
Det juridiske fakultet har meldt at de ønsker 10 nye studieplasser for å øke opptaksrammen 
på masterprogrammet The theory and practice of Human Rights fra 20 til 30. Foreløpig har 
UiO imidlertid ingen friske studieplassmidler til fordeling høsten 2016.  En eventuell økning i 
opptaksrammen må derfor gjøres ved omdisponering av opptaksrammene internt på 
fakultetet og meldes inn i forslag til opptaksrammer for studieåret 2016/17, frist 1. oktober. 

Dersom UiO får tildelt friske studieplassmidler i revidert nasjonalbudsjett 2015 eller i stats-
budsjettet 2016, foreslår vi at rektor gis fullmakt til å fordele disse etter konsultasjon med 
fakultetene.  

Fakultetene melder inn forslag til konkret opptaksramme for hvert studietilbud innen 1. 
oktober. En egen frist på høsten for innmelding av opptaksrammer gir fakultetene mulighet 
til å benytte erfaringer fra årets opptak i dimensjoneringen av neste års studietilbud. Vi 
foreslår at rektor gis fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 
2016/2017 på bakgrunn av fakultetenes innmelding. 

Fordi søknader om midler til utvikling av fellesgrader og annet studiesamarbeid vanligvis har 
korte frister og spesifikke krav knyttet til innsending og dokumentasjon, foreslår vi at rektor 
gis fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader. Dersom 
søknader får tilslag og fører til etablering av studieprogram, vil prosjektene bli fremmet for 
styret på vanlig måte i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer.  

UiO har sagt seg villig til å stille tre (3) studieplasser til rådighet for «Students at risk» 
innenfor dagens rammer. Dette er en prøveordning for studentaktivister som på grunn av sitt 
politiske engasjement er utvist fra lærestedet i hjemlandet. Formålet med ordningen er å gi 
disse studentene en mulighet til å videreføre sine studier i Norge. Ordningen administreres 
av Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU), og Avdeling for fagstøtte vil kontakte 
det enkelte fakultet dersom UiO får oversendt aktuelle kandidater. UiO har foreløpig ikke 
mottatt kvalifiserte kandidater gjennom prøveordningen.  

4. Forslag til vedtak 
a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen:  

• Årsenhet i Antikkens kultur ved HF 
 
b) Følgende studietilbud nedlegges:  

• Årsenhet i Arkivkunnskap ved HF 
• Masterprogram i Geologiske prosessers fysikk ved MN 
• Masterprogram i Lesing og skriving i skolen ved UV 

 
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å vedta etablering av følgende studietilbud på 

grunnlag av omdisponering innenfor rammen:  
• Forskerlinje i odontologistudiet ved OD 

 
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir 

tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2015 eller i statsbudsjettet 2016.  
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e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for 
studieåret 2016/2017.  

 
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til 

utvikling av fellesgrader.  
 
 
 

Vedlegg:  

1. Oversikt over studietilbudet.  
2. Oversikt over fakultetenes innmelding ift. studieporteføljen for 2016/2017. 
3. Utredning av overtakelse av bachelorutdanning i tannteknikk, notat 6. februar 2015. 
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Studietilbud ved UiO studieåret 2015-16

Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans

Det teologiske fakultet

Årsenhet Kristendom TF1-TEOKRI Intern

Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern

Bachelor Kristendom, kultur og læring TFB-KRIST Intern

Master Intercontextual Theology TFM2-ICONT Intern

Master Kristendomsstudier TFM2-KRIST Intern

Master Profesjonsetikk og diakoni TFM2-PRODI Intern

Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern

Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern

Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern

Profesjon Det praktisk-teologiske seminar PRATESEM Ekstern

Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern

Det juridiske fakultet

Bachelor Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet JFB-DRI Intern

Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern

Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FINF Intern

Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern

Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern

Master The Theory and Practice of Human Rights JFM2-HUMR Intern

Fellesgrad master North Sea Energy Law (NSELP) JFME-NSELP Ekstern

Master (femårig) Rettsvitenskap, femårig studium JFM5-RV Intern

Master (kort) Information and Communication Technology Law JFML-ICTL Intern

Master (kort) Maritime Law JFML-MARL Intern

Master (kort) Public International Law JFML-PIL Intern

Øvrig Språkkurs for juridiske studenter JURSPR Intern

Det medisinske fakultet

Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL Intern

Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern

Master European Master in Health Economics and Management MFM2-EMHEM Intern

Master Helsefagvitenskap MFM2-HELV Intern

Master International Community Health MFM2-INTHE Intern

Master Sykepleievitenskap MFM2-SYKV Intern

Master Sykepleievitenskap, deltid MFM2-SYKVD Intern

Master (erf.) Avansert geriatrisk sykepleie MFME-GERSY Intern

Master (erf.) Helseadministrasjon MFME-HELAD Intern

Master (erf.) Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer MFME-PSA Ekstern

Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern

Profesjon Forskerlinjen i medisinstudiet MEDFORSK Intern

Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern

Øvrig NOMA-studenter, Det medisinske fakultet MFNOMA Ekstern
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Det humanistiske fakultet

Årsenhet Allmenn litteraturvitenskap HF1-LIT Intern

Årsenhet Arkivkunnskap HF1-ARKIV Intern

Årsenhet career:Asia HF1-CAR Intern

Årsenhet Engelsk HF1-ENG Intern

Årsenhet Fagstudium i norsk språk og litteratur iet fremmedspråkperspektiv NORINTFAG Intern

Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern

Årsenhet Fransk årskurs for lærere, avlagt i Caen CAENFRAG Blandet

Årsenhet Historie HF1-HIS Intern

Årsenhet Kunsthistorie HF1-KUN Intern

Årsenhet Medievitenskap HF1-MVIT Intern

Årsenhet Norsk som andrespråk HF1-NOAS Intern

Årsenhet Nordisk, særlig norsk språk og litteratur HF1-NOR Intern

Årsenhet Spansk HF1-SPA Intern

Årsenhet Tverrfaglige kjønnsstudier HF1-KFL Intern

Årsenhet Tysk HF1-TYSK Intern

Årsenhet Idéhistorie HF1-IDE Intern

Årsenhet Italiensk HF1-ITA Intern

Årsenhet Portugisisk HF1-POR Intern

Årsenhet Religionshistorie HF1-REL Intern

Årsenhet Russisk HF1-RUS Intern

Bachelor Antikk kultur og klassiske språk HFB-ANT Intern

Bachelor Arkeologi og konservering HFB-ARKO Intern

Bachelor Asia- og Midtøsten-studier HFB-AAS Intern

Bachelor Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFB-EST Intern

Bachelor Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område HFB-EURAM Intern

Bachelor Filosofi og idéhistorie HFB-FIDE Intern

Bachelor Historie HFB-HIS Intern

Bachelor Kunsthistorie HFB-KUN Intern

Bachelor Lingvistikk HFB-LING Intern

Bachelor Medievitenskap HFB-MVIT Intern

Bachelor Musikkvitenskap HFB-MUS Intern

Bachelor Nordiske studier HFB-NORD Intern

Bachelor Religionshistorie og kulturhistorie HFB-REKU Intern

Bachelor Tverrfaglige kjønnsstudier HFB-KFL Intern

Master Allmenn litteraturvitenskap HFM2-LIV Intern

Master Antikk kultur og klassiske språk HFM2-ANT Intern

Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern

Master Asia- og Midtøsten-studier HFM2-AAS Intern

Master Culture, Environment and Sustainability HFM2-CES Intern

Master Europeisk kultur HFM2-EKUL Intern

Master Europeiske språk HFM2-EUS Intern

Master Filosofi HFM2-FIL Intern

Master Gender Studies HFM2-GENS Intern

Master Historie HFM2-HIS Intern

Master Ibsen Studies HFM2-IBS Intern

Master Journalistikk HFM2-JOUR Intern

Master Kunsthistorie HFM2-KUN Intern

Fellesgrad master Linguistics and its Application for a Multilingual Society HFM2-LAMS Intern

Master Lingvistikk HFM2-LING Intern

Master Medievitenskap HFM2-MVIT Intern

Master Middelalderstudier HFM2-MAS Intern

Master Museologi og kulturarvstudier HFM2-MUKA Intern

Master Musikkvitenskap HFM2-MUS Intern

Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern

Master Religionshistorie HFM2-REL Intern

Master Viking and Medieval Norse Studies HFM2-VMNS Intern

Master (erf.) Journalistikk HFME-JOUR Intern

V-sak 6 - side 9 av 32



Øvrig Norsk for internasjonale studenter NORINT Intern
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Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Årsenhet Realfag MN1-REAL Intern

Bachelor Biologi MNB-BIO Intern

Bachelor Elektronikk og datateknologi MNB-ELD Intern

Bachelor Fysikk, astronomi og meteorologi MNB-FAM Intern

Bachelor Geofag: geologi, geofysikk og geografi MNB-GEO Intern

Bachelor Informatikk: design, bruk, interaksjon MNB-INFD Intern

Bachelor Informatikk: nanoelektronikk og robotikk MNB-INFN Intern

Bachelor Informatikk: programmering og nettverk MNB-INFP Intern

Bachelor Informatikk: språk og kommunikasjon MNB-INFS Intern

Bachelor Kjemi MNB-KJEMI Intern

Bachelor Matematikk og økonomi MNB-MAEC Intern

Bachelor Matematikk, informatikk og teknologi MNB-MIT Intern

Bachelor Materialer, energi og nanoteknologi MNB-MENA Intern

Bachelor Molekylærbiologi og biologisk kjemi MNB-MBK Intern

Master Anvendt matematikk og mekanikk MNM2-ANMAT Intern

Master Astronomi MNM2-AST Intern

Master Biologi MNM2-BIO Intern

Master Biodiversitet og systematikk Intern

Master Elektronikk og datateknologi MNM2-ELD Intern

Master Fysikk MNM2-FYS Intern

Master Geofag MNM2-GEO Intern

Master Geologiske prosessers fysikk MNM2-PGP Intern

Master Informatikk: design, bruk, interaksjon MNM2-INFD Intern

Master Informatikk: nanoelektronikk og robotikk MNM2-INFN Intern

Master Informatikk: programmering og nettverk MNM2-INFP Intern

Master Informatikk: språk og kommunikasjon MNM2-INFS Intern

Master Innovasjon og entreprenørskap MNM2-ENT Intern

Master Kjemi MNM2-KJEMI Intern

Master Matematikk MNM2-MAT Intern

Master Materialer, energi og nanoteknologi MNM2-MENA Intern

Master Modellering og dataanalyse MNM2-MOD Intern

Master Molekylær biovitenskap MNM2-MBV Intern

Master Nettverks- og systemadministrasjon MNM2-NSA Intern

Master (erf.) IT og ledelse MNME-ITLED Ekstern

Master (erf.) Klinisk farmasi MNME-KLIFA Ekstern

Master (femårig) Farmasi, femårig studium MNM5-FARM Intern

Øvrig Gründerskolen MNGRUNDER Intern

Øvrig Sosialt entreprenørskap MNSOSENT Intern

Det odontologiske fakultet

Bachelor Tannpleie ODB-TP Intern

Master (femårig) Odontologi ODM5-ODONT Intern

Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, treårig studium ODV-SPES3 Ekstern

Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, femårig studium ODV-SPES5 Ekstern
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Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Årsenhet Psykologi SV1-PSY Intern

Årsenhet Statsvitenskap SV1-STV Intern

Årsenhet Sosiologi SV1-SOS Intern

Bachelor Internasjonale studier SVB-INTER Intern

Bachelor Kultur og kommunikasjon SVB-KULKOM Intern

Bachelor Offentlig administrasjon og ledelse SVB-OADM Intern

Bachelor Psykologi SVB-PSY Intern

Bachelor Samfunnsgeografi SVB-SGO Intern

Bachelor Samfunnsøkonomi SVB-ECON Intern

Bachelor Sosialantropologi SVB-SANT Intern

Bachelor Sosiologi SVB-SOS Intern

Bachelor Statsvitenskap SVB-STV Intern

Bachelor Utviklingsstudier SVB-UTV Intern

Master Development Geography SVM2-DEVG Intern

Master Organisasjon, ledelse og arbeid SVM2-OLA Intern

Master Peace and Conflict Studies SVM2-PECOS Intern

Master Psykologi SVM2-PSY Intern

Master Samfunnsgeografi SVM2-SGO Intern

Master Samfunnsøkonomi SVM2-ECON Intern

Master Sosialantropologi SVM2-SANT Intern

Master Sosiologi SVM2-SOS Intern

Master Statsvitenskap SVM2-STV Intern

Master Teknologi, innovasjon og kunnskap SVM2-TIK Intern

Master (femårig) Samfunnsøkonomisk analyse SVM5-ECON Intern

Master (kort) Society, Science and Technology in Europ SVMA-ESST Intern

Profesjon Psykologi, seksårig studium SVC-PSY Intern

Øvrig NOMA-studenter, Det samfunnsvitenskapelige fakultet SVNOMA Ekstern

Det utdanningsvitenskaplige fakultet

Årsenhet Lærevansker og særskilte behov i et system- og individpersp. UV1-SPED3 Intern

Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning PPU Intern

Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway PPUTFN Intern

Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid PPUDELT Intern

Bachelor Pedagogikk UVB-PED Intern

Bachelor Spesialpedagogikk UVB-SPED Intern

Master Comparative and International Education UVM2-CIE Intern

Master European Youth Studies UVM2-EYS Intern

Master Higher Education UVM2-HED Intern

Master Higher Education, fellesgrad UVM2-HEEM Intern

Master Lesing og skriving i skolen UVM2-LSS Intern

Master Pedagogikk UVM2-PED Intern

Master Special Needs Education UVM2-SNED Intern

Master Spesialpedagogikk UVM2-SPED Intern

Master Spesialpedagogikk, deltid UVM2-SPEDD Intern

Master Spesialpedagogikk, deltidsstudium i Sandane UVM2-SPEDS Intern

Master (erf.) Special and Inclusive Education UVME-SIE Ekstern

Master (erf.) Utdanningsledelse UVME-UTLED Intern

Master (femårig) Lektorprogrammet, femårig studium UVM5-LEKT Intern

VH Veiledning for lærere, høyere nivå UVVEILHN Intern

Øvrig NOMA-studenter, Det utdanningsvitenskape fakultet UVNOMA Ekstern

Annet

Øvrig Den internasjonale sommerskolen ISS Intern

Øvrig Scandinavian Urban Studies Term HECUASUST Ekstern
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Det humanistiske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Studieseksjonen
Kontoradr.: 

Telefon: 
Telefaks: 22 85 45 50

www.hf.uio.no

 

Til: AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging

Dato: 26.03.2015
Saksnr.: 2015/3169 KYRRE

HFs innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2016/17

Det vises til notat 3. mars 2015 om innmelding av studietilbudet for studieåret 2016-17.

1) Til tabellen vedlagt Fagstøttes notat har vi følgende bemerkninger: 

HF1-CAR: står oppført med navnet Career:Asia. Det skal være med liten c slik: career:Asia.

NORINTFAG: Fullt navn er: "Fagstudium i norsk språk og litteratur i et 
fremmedspråkperspektiv"

To engelskspråklige tilbud står uten store forbokstaver i tabellen, men riktig med store 
forbokstaver i FS slik: 

HFM2-LAMS: Linguistics and its Applications for a Multilingual Society

HFM2-VMNS: Viking and Medieval Norse Studies

2) Følgende studier endrer navn for søkere/nye studenter fra og med 2016:

kode nytt navn

HFB-ANT Klassiske språk (forutsatt at årsenheten Antikkens kultur etableres)

HFB-EURAM Europeiske språk

HFM2-ANT Klassiske språk (forutsatt at årsenheten Antikkens kultur etableres)

HFM2-CES Development, Environment and Cultural Change

HFM2-MAS Viking and Medieval Studies

3) Med forbehold om fakultetsstyrets anbefaling i møte fredag 17. april 2015 foreslår vi

• å nedlegge årsenheten HF1-ARKIV Arkivkunnskap

• å etablere en årsenhet i Antikkens kultur

Det nye tilbudet vil finansieres gjennom omdisponering i opptaksrammen. Omdisponeringer av 
opptaksrammen vil framgå av forslaget som fakultetet sender inn til høsten. 

Begrunnelser for forslagene finnes i det følgende.

V-sak 6 - side 13 av 32



2

 

Med hilsen

Eirik Welo
prodekan for studier

Gro Enerstvedt Smenes
seksjonssjef

Forslag om nedleggelse av årsenheten HF1-ARKIV Arkivkunnskap

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har over flere år samarbeidet med 
Riksarkivaren om å tilby emner i arkivkunnskap. Ved kvalitetsreformen i 2003 ble det opprettet en 
80-gruppe og 40-gruppe i arkivkunnskap ved bachelorprogrammet Kulturforvaltning, museer og 
arkiv, senere Kultur- og idéstudier. Da dette programmet ble nedlagt i 2009, ble også 80-gruppen 
nedlagt da det ikke lenger fantes egnede bachelorprogrammer hvor den kunne inngå. 80-gruppen 
ble erstattet av en årsenhet i arkivkunnskap med første opptak i 2009/10. Riksarkivaren har stått 
for det faglige ansvaret og gjennomføring av undervisningen, delvis finansiert av IKOS. 
Samarbeidet med Riksarkivaren har vært godt, og årsenheten i arkivkunnskap har vært et populært 
arbeidslivsrettet studietilbud. 

Det har opp igjennom årene vært dialog og diskusjoner rundt arkivkunnskap som en del av 
fagporteføljen ved IKOS. Riksarkivaren har fremmet ønske om etablering av en mastergrad i 
arkivkunnskap, noe som ville forutsette nye faste vitenskapelige stillinger ved instituttet. Saken har 
vært diskutert på instituttet fra 2006 av og fram til i dag i forbindelse med arbeidet med
stillingsplaner. Fagmiljøet i kulturhistorie har ikke ønsket å binde seg til en slik satsning. I en tid 
der faglige prioriteringer ikke har gitt rom til å satse på et nytt fag, har IKOS ikke sett seg i stand til 
å imøtekomme Riksarkivarens ønske om opprettelse av mastergrad i arkivkunnskap.

Tidlig i 2014 meldte Riksarkivaren at det grunnet avganger og vakanser var usikkert om 
Riksarkivaren kunne ivareta undervisningen ved årsenheten i et lengre perspektiv. Begge parter, 
IKOS og Riksarkivaren, ble da enige om å avvikle årsenheten siden en årsenhet betinger en viss 
forutsigbarhet i driften av studietilbudet som ingen av samarbeidspartnerne lenger kan forplikte 
seg til. 

Det ble tatt opp studenter ved årsenheten i 2014/15, men det er ikke opptak i 2015/16. Selv om 
samarbeidsavtalen mellom IKOS og Riksarkivet er utløpt, har den fått et tillegg som sikrer at 
deltidsstudenter kan få fullført sine studier i studieåret 2015/16. Instituttet kartlegger alle 
studenter/deltidsstudenter og vil se hvilke emner som må gå i studieåret 2015/16. Det er lagt ut 
beskjeder på programsiden om at årsenheten ikke tar opp nye studenter, og på emnebeskrivelsene 
om at det er usikkert når emnene tilbys siste gang. 
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Siden de faglige ressursene for å tilby årsenheten ikke lenger finnes, foreslår Det humanistiske 
fakultet – med forbehold om fakultetsstyrets anbefaling i møte 17. april 2015 – at årsenheten HF1-
ARKIV Arkivkunnskap nedlegges.

Forslag om etablering av en årsenheten Antikkens kultur

Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ønsker å etablere ene 
årsenhet i antikkens kultur til erstatning for studieretningen antikk kultur på bachelorprogrammet 
for antikk kultur og klassiske språk.

Da gradsstudiene fra 2003 av skulle tilbys som studieprogrammer, ble det med Classical Studies 
ved utenlandske universiteter som forbilde etablert bachelor- og masterprogram i Antikk kultur og 
klassisk tradisjon (som senere har endret navn til Antikk kultur og klassiske språk). Antikk kultur 
har bare vært tilbudt som egen studieretning på bachelor, mens masterprogrammet bare har vært 
et tilbud for dem med bachelorfordypning i gresk eller latin. 

De med andre bachelorfordypningen må søke seg inn på master i faget fordypningen er i. 

Bachelor-studieretningen Antikk kultur har ikke lykkes helt etter de indikatorer vi måles etter.  
Frafallet har vært stort, og søkningen gikk i tillegg kraftig ned da det ikke lenger ble tilbudt 
fordypninger i historie og arkeologi. Instituttets inntrykk er også at noen av søkerne velger 
programmet mer for å komme inn på UiO enn fordi antikken interesserer dem. 

Derimot favner emnene i antikk kultur langt bredere enn programstudentene slik denne tabellen 
viser. Her er antallet eksamensmeldte studenter (som har fulgt undervisning og tatt obligatoriske 
aktiviteter) de tre siste ganger emnene gikk, fordelt på dem som har dem som en del av sitt 
studieprogram, og på andre studenter (40-gruppe-studenter, frie emner, enkeltemnestudenter):

programstudenter andre
ANT1100 - Antikkens verden 43 55
ANT2210 – Augustinsk gullalder 3 57
ANT2222 – Athen i klassisk tid 3 39
EXFAC03-ANT 24 11
GRE1102 - Innføring i gresk 5 30
LAT1100 - Innføring i latin 17 48
RETKLA1101 – innføring i klassisk retorikk 48 * 94
RETKLA2020 – retorisk teori og praksis i antikken 3 38
* Emnet er obligatorisk for studenter på studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon på 
bachelorprogrammet Nordiske studier. IFIKK er emneansvarlig.

Tabellen viser at emner i antikk kultur har vært til dels betydelig etterspurt av andre studenter enn 
av dem på programmene der de har inngått. Instituttet ønsker derfor å opprettholde emnetilbudet, 
men vil prøve en annen organisatorisk ramme enn en bachelorstudieretning.  
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En årsenhet i antikk kultur mener vi kan være et målrettet tilbud til alle som er interessert i den 
gresk-romerske oldtid, herunder dem som ønsker å kvalifisere seg til å undervise i videregående 
skole der Antikkens kultur inngår som ett av tre programfag innenfor læreplanen i Antikkens språk 
og kultur; de to andre fagene er gresk og latin. 

Etableringen vil ikke bety noen økning i ressursbruk hverken hos vitenskapelig eller administrativ 
stab. I sum vil emner som opprettes for årsenheten, veies opp av at emner særlig knyttet til 
bachelorprogrammet nedlegges. 

For å gi studiet av antikkens kultur en ny og bedre ramme, foreslår Det humanistiske fakultet –
med forbehold om fakultetsstyrets anbefaling i møte 17. april 2015 – at årsenheten Antikkens 
kultur etableres.

Når årsenheten er vedtatt etablert, vil fakultetet nedlegge studieretningen Antikk kultur på 
bachelorprogrammet Antikkens kultur og klassiske språk og endre navn på programmene HFB-
ANT og HFM2-ANT til Klassiske språk.

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Kyrre Vatsend
+4722855980, kyrre.vatsend@hf.uio.no
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Det juridiske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Studieseksjonen
Kontoradr.: 
Domus Academica
(Urbygningen)
Karl Johans gate 47
0162 OSLO

Telefon: 22 85 95 00
Telefaks: 22 85 96 58
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no

 

Til:
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging

Dato: 30.03.2015
Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13Saksnr..: 2015/3169 CHRISSK

Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2016/17.

Viser til mottatt brev av dato 03.03.15 vedrørende innmelding av studietilbud og studieplassønsker 
for studieåret 2016/17, med innsendelsesfrist 01.04.15.

Det juridiske fakultet ønsker ikke å etablere nye studietilbud eller nedlegge nåværende studietilbud
for studieåret 2016/17. 

Fakultetet søker herved om at masterprogrammet The Theory and Practice of Human Rights
ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), tildeles flere studieplasser, da det er behov for å
øke opptaksrammen til studieprogrammet fra 20 til 30 studieplasser. 

Fakultetet ønsker å heve opptaksrammen til studieprogrammet av følgende årsaker:

1. SMR ønsker å bruke hele den vitenskapelige staben sin til undervisning, og siden den består av 
mange ikke-jurister, er det ønskelig med en økning av antall studenter på mastergraden. Senteret
ansetter også to nye førsteamanuenser i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag i 2015. Dette 
innebærer at SMR har tilgjengelig ansatte til både å undervise og veilede 30 studenter. 

2. SMR har i dag undervisningslokaler som kan dekke opp til 30 studieplasser.

3. Masterstudiet ved SMR er en av UiOs mest ettertraktede masterprogram med 850 søkere i fjor.
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Opptakstallene til studieprogrammet de siste tre studieårene har vært som følger:

The Theory and Practice of 
Human Rights

Høst 2012 Høst 2013 Høst 2014

Opptaksramme 20 20 20

Antall søknader 558 850 745

Antall tilbud gitt 31 36 39

Antall Ja-svar 25 25 26

Møtt til studiestart 23 18 26

Studieprogrammet har også høy gjennomføringsgrad, blant de høyeste ved fakultetet. Tallene for 
gjennomføring har vært som følger for følgende tre opptakskull: 

        

Oppstart -
normert slutt

Opptaks
ramme 

Antall 
studenter 

møtt til 
studiestart

Fullført 
innen 

normert tid 
(2 år)

Fullført 
etter 

normert tid1

H2010-V2012 20 19 11 (58 %) 1 (5 %)

H2011- V2013 20 21 12 (57 %) 5 (24 %)

H2012-V2014 20 23 15 (65 %) 4 (17 %)

Norsk senter for menneskerettigheter har i tillegg budsjettert med denne økningen i antall 
studieplasser i langtidsbudsjettet sitt for 2015-2018.

Hvis det er behov for ytterligere informasjon er det fint om fakultetet kontaktes.

                                                            
1 Noen studenter er fortsatt aktive og har ikke fullført graden sin, andre har sluttet.  

V-sak 6 - side 18 av 32



3

 

Med hilsen

Hans Petter Graver
Dekan

Christine Skogrand Havgar
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Christine Skogrand Havgar
+4722859855, c.s.havgar@jus.uio.no
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Det medisinske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Fakultetsadministrasjonen
Kontoradr.: Sogn Arena, 2. et., Klaus 
Torgårds vei 3, 0372 Oslo

Telefon: 22 85 11 36
Telefaks: 22 85 11 06
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no

Til:
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging

Dato: 24.03.2015
Saksnr..: 2015/3169 LIVFI

Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2016/17
Fristen for å levere forslag om etablering og nedlegging av studietilbud studieåret 2016/2017 er 
1.april hver år.

Det medisinske fakultet har ingen endringsforslag for studieåret 2016/2017. 

Med hilsen

Bjørn Hol
fakultetsdirektør

Liv Bjøntegaard Finess
seksjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Liv Bjøntegaard Finess
+4722845325, l.b.finess@medisin.uio.no
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Universitetet i Oslo Notat
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Avdeling for fagstøtte
Postboks 1072 Blindern

Dato: 8. april 2015
Saksnummer: 2015/3169

Studietilbud ved MN-fakultetet studieåret 2016/17
Det vises til påminning av 03.03.15. I forhold til den mottatte oversikten over studietilbud ønsker vi å nevne 
følgende:

! Det 2-årige masterstudiet i Geologiske prosessers fysikk ble opprettet som følge av opprettelsen av 
PGP-senteret. Det er ikke tatt opp nye studenter til masterstudiet etter at det ble klart at dette senteret 
ville gå over fra å være Center of Excellence til tverrfaglig forskningsgruppe (se
http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/pgp/). Studieplassene for masterstudiet ble da delt likt 
mellom Fysisk institutt og Institutt for geofag. Studenter som på det tidspunktet hadde opptak til 
masterstudiet, ble fulgt opp i aktuelt fagmiljø. Den siste masterstudenten ble uteksaminert høsten 2014. 
Ved Fysisk institutt er studieplassene plassert i studieretningen computational physics. 
Ved Institutt for geofag er studieplassene tatt inn i den totale opptaksrammen for masterprogrammet. 
Masteroppgaver i flere av fagområdene innenfor dette masterprogrammet omhandler problemstillinger 
som kan falle innenfor geologiske prosessers fysikk, så som mineralogi, geokjemi, petrologi, 
strukturgeologi, tektonikk samt studieretning geofysikk underretning geodynamikk. Dette gjelder også 
enkelte masteroppgaver som veiledes av ansatte tilknyttet dagens CEED-senter.
Det 2-årige masterprogrammet i Geologiske prosessers fysikk ansees som nedlagt.

! Det har vist seg nødvendig å gjennomføre en form- og innholdsvurdering av det erfaringsbaserte 
masterstudiet i klinisk farmasi. Mens dette arbeidet nå pågår, har man funnet det mest riktig å ikke ta 
opp nye studenter.

Vi benytter ellers anledningen til å orientere om at det fra og med studieåret 2015/16 ikke vil bli gjennomført
våropptak til 2-årige masterprogram ved MN-fakultetet utover det 2-årige masterprogrammet i biologi, det 2-
årige masterprogrammet i molekylær biovitenskap og det 2-årige masterprogrammet i kjemi.

Med hilsen

Solveig Kristensen
studiedekan    Anne-Lise S. Hansen
                 seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Det odontologiske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Fakultetsadministrasjonen
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo

Telefon: 22 85 20 00
Telefaks: 22 85 23 32
postmottak@odont.uio.no
www.odont.uio.no

Til:
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging

Dato: 27.03.2015
Saksnr..: 2015/3169 HENRMAG

Svar fra OD: Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2016/17

Vi viser til notat av 03.03.15 angående innmelding av studietilbud og studieplassønsker for 
studieåret 2016/17 med frist 1. april.

Det odontologiske fakultet er i dialog med Det medisinske fakultet om mulighet for at 
odontologistudenter kan delta på kurs i regi av MEDs forskerlinje. I den forbindelse vil det være 
aktuelt å opprette et eget studieprogram for forskerlinje på OD, på lik linje med MEDFORSK. Det 
vil kun være studenter som er tatt opp på masterprogrammet i odontologi som er aktuelle for et 
slikt studieprogram. Forskerlinjeprogrammet vil ikke kreve opprettelse av nye studieplasser.

Det er ønske om å få dette i gang fra høsten 2016, men opprettelsen av en forskerlinje er foreløpig i 
utredningsfasen. 

Utover dette har OD ingen endringer i sine studietilbud for 2016/17.

Med hilsen

Leif Jensen
Assisterende fakultetsdirektør

Henriette Kleivane
Seksjonssjef 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Henriette Kleivane
+4722852241, henriette.kleivane@odont.uio.no
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 62 64
Telefaks: 22 85 48 25
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no

Til:
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging

Dato: 27.03.2015
Saksnr..: 2015/3169 LIVTM

SV-fakultetets innmelding av studietilbud for studieåret 2016/17
Vi viser til notat av 03.03.15 angående innmelding av studietilbud og studieplassønsker for 
studieåret 2016/17 med frist 1. april.

Det er ingen endringer av studietilbud for kommende studieår, og det er derfor ikke behov for 
korrigeringer av den vedlagte listen over UiOs studietilbud som gjelder for Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet.

Med hilsen

Bjørn Erik Rasch
studiedekan

Tone Vold-Sarnes
studieleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Liv Tone Måseidvåg
+4722856008, l.t.maseidvag@sv.uio.no
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje

Telefon: 22 85 82 76
Telefaks: 22 85 82 41
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no

Til:
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging

Dato: 24.03.2015
Saksnr..: 2015/3169 INSKJE

UVs innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2016/17
Vi viser til notat datert 3.3.2015 angående innsending av forslag om nedlegginger og etableringer 
av studietilbud for 2016/17. 

1. UV-fakultetet foreslår ingen opprettelser av studietilbud for studieåret 2016/17.

2. UV-fakultetet foreslår at Masterprogrammet i lesing og skriving legges ned fra og med 
studieåret 2016/2017.

Institutt for spesialpedagogikk (ISP) har siden opprettelsen i 2010 hatt ansvaret for å 
administrere masterprogrammet i lesing og skriving (LSS). Programmet har vært et 
samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og instituttene ved UV-fakultetet.  På 
grunn av lav inntakskvalitet og gjennomføring, vedtok samarbeidsinstituttene å legge ned 
LSS fra og med 2016. 

Saken har vært behandlet i fakultetsstyre møte 12.03.2015. Vedlagt følger notat fra 
fakultetsdirektøren og ISP som i tråd med UiOs rutiner for innmelding, gjør rede for faglig 
og strategisk begrunnelser for forslaget om nedleggelse og omdisponering av ressursene. 

Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak: 
«Det utdanningsvitenskapelige fakultet anbefaler å avvikle masterprogrammet
Lesing og skriving i skolen, med siste opptak studieåret høsten 2015.»

Det utdanningsvitenskapelige fakultet oversender med dette forslaget for videre behandling ved
UiO.

Med hilsen

Berit Karseth
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Vedlegg:
1 Notat fra fakultetsdirektør og institutt ved UV

Saksbehandler:
Ingunn Skjerve
+4722855119, ingunn.skjerve@uv.uio.no
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UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: Fakultetsstyret 

Sak: 5 

Møtedato: 12. mars 2015 

Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 
2014/13065 

Notat datert 5. mars 2015 med bilag følger vedlagt. 

Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X 
Til orientering: 

Forslag til vedtak: 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet anbefaler å avvikle masterprogrammet 
Lesing og skriving i skolen, med siste opptak studieåret høsten 2015. 

Forside 
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UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: 
Fakultetsstyret 

Dato: 05.03.2015 

Saksnr .. : 2014/13065 UNESL 

Nedleggelse av masterprogrammet Lesing og skriving i skolen 

Notat 

Fakultetene har frist 1. april med å levere inn forslag om etableringer og nedlegginger av 
studietilbud for studieåret 2016-2017. Det er ikke kommet inn forslag om etablering av nye 
studietilbud ved fakultetet. Masterprogrammet Lesing og skriving i skolen (LSS) er foreslått 
nedlagt (se vedlagt notat fra ISP). Ved forslag om nedleggelse av program må fakultetet kort 
begrunne forslaget samt redegjøre for hvordan frigjorte ressurser vil bli disponert. 

Om masterprogrammet Lesing og skriving i skolen 
Masterprogrammet startet opp i 2010, og er et samarbeid mellom UiO, ved Institutt for 
spesialpedagogikk (ISP) og Institutt for pedagogikk (IPED), og Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA), Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Programmet er rettet mot lærere 
med 6o studiepoeng i norsk. 

Programmet ble dels finansiert ved en direkte tildeling av 30 studieplasser fra KD, dels ved at 
opptaksrammen fra det nedlagte programmet i Utdanningsvitenskapelig metodologi ble overført til 
LSS, slik at det fikk en opptaksramme på totalt 50. Programmet har siden opprettelsen vært 
administrert av ISP ved UiO. 

Det har helt siden starten hatt få kvalifiserte søkere. Det tas opp ca 20 studenter hvert år, 
programmet har lav studiepoengsproduksjon og få gjennomfører på normert tid. I tillegg endres nå 
rammebetingelsene for studiet ved at den fireårige grunnskolelærerutdanningen skal endres til en 
femårig masterutdanning, og mye av søkergrunnlaget til LSS vil falle bort. 

Behandling 
ISP vedtok i instituttstyremøte 12.9.2014 å arbeide for å legge ned masterprogrammet i LSS. 4. 
2.2015 ble det avholdt et møte med de øvrige samarbeidspartnerne hvor de ble enige om at 
masterprogrammet skulle legges ned fra og med høsten 2016. 

Saken har også vært oppe i fakultets studieutvalg 2.3.2015, der følgende vedtak ble fattet: 

«Studieutvalget anbefaler at masterprogrammet i lesing og skriving i skolen legges ned 
fra og med 2016.» 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Telefon: 22 85 82 76 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs Telefaks: 22 85 82 41 
hus, 3. etasje postmottak@uv.uio.no 
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Videreføring av utdanningstilbudet på området 
ISP opplyser at studietilbud innenfor lesing og skriving vil bli opprettholdt ved at de har 
gjenopprettet fordypningen i spesifikke lærevansker (SPED4400) i sitt 2-årige masterprogram i 
spesialpedagogikk, i oversendelsesnotatet kalt «Master i lese- og skrivevansker». 

Studenter som allerede er tatt opp på LSS når programmet legges ned, vil få mulighet til å fullføre 
studiene i tråd med normale overgangsordninger. 

Nedleggelsen av LSS er ingen hindring for videre samarbeid mellom partene ved U i O og Hi O A. Vi 
gjør for ordens skyld oppmerksom på at det ikke er inngått noen formelle avtaler om dette på det 
nåværende tidspunkt, selv om oversendelsesnotatet fra ISP kan forstås slik. 

De frigjorte ressursene vil blant annet bli brukt til den gjenopprettede fordypningen i spesifikke 
lærevansker. 

Videre saksgang 
Fakultetenes innmelding til fristen 1. april danner grunnlag for universitetsstyrets behandling av 
den samlede studieporteføljen. Vedtak fattes i styrets møte i juni. 

Forslag til vedtak: 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet anbefaler å avvikle masterprogrammet Lesing og 
skriving i skolen, med siste opptak studieåret høsten 2015. 

Med hilsen 

Bård Kjos 
fakultetsdirektør 

Vedlegg: 
1 Notat fra ISP av 10.2.2015 

Line Sletten 
Seksjonssjef 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Saksbehandler: 
Line Sletten, 
+4722855752, line.sletten@uv.uio.no 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Institutt for spesialpedagogikk
Kontoradr.: Helga Engs hus, 4. etasje, Sem 
Sælands vei 7, 0371 Oslo

Telefon: 22 85 80 59
Telefaks: 22 85 80 21
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no/isp/

Til:
UV Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Dato: 10.02.2015
Saksnr..: 2014/13065 SIGURDHA

Svar fra ISP angående forvaltning og videreutvikling av studieprogrammer
Vi viser til brev av 14.11.2014 der fakultetet ber instituttene om melder inn sine forslag om 
etableringer og nedlegginger av studietilbud for studieåret 2016/2017.

Instituttet har ikke planer om opprettelse av studieprogram fra studieåret 2016/2017.

Instituttet ønsker å legge ned det felles masterprogrammet Lesing og skriving i skolen (LSS) fra 
studieåret 2016-2017.  Studentene som er tatt opp på programmet og påbegynte studiene senest 
høsten 2015, vil ha rett til å gjennomføre studiet i tråd med gjeldende progresjonsregler i UiO-
forskriften.

Master i lesing og skriving i skolen ble besluttet etablert i 2009 og første studenter ble tatt opp 
høsten 2010. Programmet var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) v/Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og UiO v/Institutt for 
spesialpedagogikk (ISP), Institutt for pedagogikk (IPED), Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning (ILS), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS). Siden den 
gang har ILOS og ILS trukket seg ut av samarbeidet. ISP administrerer programmet og har i dag 
emneansvar på 4 emner på til sammen 70 studiepoeng. IPED har 2 emner på 20 sp og HiOA har 3 
emner på til sammen 30 sp. 

Studieplassfinansieringen er tildelt UiO. Det er 30 plasser i kategori D, noe som gir 60 
studieplasser over to år. Opptaksrammen er på 50.

Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk vedtok i sak 19/14 (12.09.2014)  at 
«Instituttledelsen får i oppdrag å arbeide for avvikling av masterprogram i lesing og skriving 
(UVM2-LSS).  Begrunnelsen for vedtaket var svak søkning og svært svak studiegjennomstrømning. 

Det var i sin tid Universitetsalliansen Oslo som fremmet forslag om utviklingen av et 
masterprogram i lese- og skriveopplæring som grunnleggende ferdigheter i alle fag. Det skulle være 
et studietilbud i Oslo-regionen. Studieprogrammet har hele tiden hatt lav søkning.  For alle opptak 
siden 2010 er det tatt opp ca 20 studenter av en opptaksramme på 50. For alle opptak har alle 
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kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass.  Dette viser at selv om det er et behov for bedre lese-
og skriveopplæring i skolen, treffer ikke dette tilbudet målgruppen. 

Programmet har også lav studiegjennomføring. Siden 2010 er det tatt opp 108 studenter. Antallet 
leverte masteroppgaver på normert tid er 19. I følge DBH er antall studiepoeng avlagt pr student   
for universiteter  i 2012 i gjennomsnitt 41,3. For LSS var tallet 27,5. I 2013 er  gjennomsnittet for 
universiteter på 40,4,  mens det for LSS var 28,9. 

4. februar 2015 ble det avholdt et møte mellom HiOA (v/dekan Knut Patric Hannevik og
studiedekan Finn Årsether), iPed (v/instituttleder Ola Erstad og faglig studieleder Tone 
Kvernbekk) og ISP (v/ instituttleder Berit Rognhaug og faglig studieleder Øistein Anmarkrud). Det 
var enighet om at studietilbudet avvikles på grunn av svak søkning og svært svak studiegjennom-
strømning. I tillegg ble det enighet om at det faglige samarbeidet skal fortsette ved at den mer 
allmenne kompetansen innenfor lesing og skriving utveksles med den mer spesifikke kompetansen 
på lese- og skrivevansker mellom institusjonene (HiOA og UiO v/UV). På denne måten 
opprettholdes det opprinnelige oppdraget fra Universitetsalliansen Oslo om et studietilbud 
innenfor lesing og skriving, nå forsterket med kompetanse på lese- og skrivevansker,  i det sentrale 
Østlands-området. Ved institutt for spesialpedagogikk gjenopprettes et masterprogram innenfor 
lese- og skrivevansker fra høsten 2015 der de tre samarbeidspartene (HiOA, iPed og ISP) bidrar 
med sin kompetanse, samtidig som de to UV-instituttene bidrar inn i Master i norskdidaktikk ved 
HiOA.

Siden opprettelsen av Master i lesing og skriving i 2009 har Regjeringen bestemt at den fireårige 
grunnskolelærerutdanningene endres til en 5 –årig forskningsbasert masterutdanning. Planlagt 
oppstart er fra studieåret 2017-2018. Dermed vil mye av  søkergrunnlaget  til  LSS kunne falle bort, 
siden høgskolene vil tilby masterutdanninger. F eks har HiOA allerede i dag et mastergradsstudium 
i norskdidaktikk, der lesing og skriving er tema. Opptakskravet til LSS er  4-årig lærerutdanning og 
60 studiepoeng i norsk.  

Med hilsen

Berit Rognhaug
instituttleder

Sigurd Hasle
seniorkonsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Saksbehandler:
Sigurd Hasle
+4722858014, sigurd.hasle@isp.uio.no
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Det odontologiske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Fakultetsadministrasjonen
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo

Telefon: 22 85 20 00
Telefaks: 22 85 23 32
postmottak@odont.uio.no
www.odont.uio.no

Til:

LOS UiO:Ledelsen og støtteenheter

Dato: 06.02.2015

Saksnr..: 2008/5734 ASTRIDSL

Utredning av overtakelse av bachelorutdanning i tannteknikk

Universitetsstyret vedtok i møte 15.09.2008  å utrede overtakelse av bachelorutdanningen i 

tannteknikk fra HiOA. 

Det ble i vedtaket satt følgende betingelser: Forutsatt at studieprogrammets faglige innhold og 

fagmiljøets kompetanse er tilfredsstillende, ønsker UiO å overta utdanningen. Det er en 

forutsetning for overtakelse at UiO har rom for utdanningen i det nye kliniske bygget for 

odontologi og at utdanningen er fullfinansiert.

Arbeidsgruppen har utredet spørsmålet, og gruppens rapport følger som vedlegg, se «Utredning av 

eventuell overføring av tannteknikerutdanningen fra HiOA til UiO – oppsummering». 

Kravet om at utdanningen skal være fullfinansiert, er ikke oppfylt. Inntil spørsmålet om 

finansiering er avklart, ser ikke fakultetet at det har noen hensikt å fortsette utredningsarbeidet.

Arbeidsgruppen konkluderer slik:   

Arbeidsgruppen oversender konklusjonene, så langt, til UiO og HiOA. Det finansielle spørsmålet 

må avklares før det er hensiktsmessig å gå videre i utredningsarbeidet. 

  

Med hilsen

Pål Barkvoll

dekan

Tove Langhaug

fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg
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