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Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2017/2018 
 
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 2017/2018. 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 2017-2018, inkludert 
etableringer og nedlegginger av studietilbud.  
 
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
Det er 15 studieplasser fra Statsbudsjettet 2016 til fordeling, som gir budsjettmessige 
konsekvenser. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen:  

• Årsenhet i Filosofi ved HF 
• Bachelorprogram i Biovitenskap ved MN 
• Bachelorprogram i Geofysikk og klima ved MN 
• Bachelorprogram i Geologi og geografi ved MN 
• Bachelorprogram i Informatikk: digital økonomi og leiing ved MN 
• Masterprogram i Human Geography ved SV 
• Masterprogram i Modern International and Transnational History ved HF 

 
b) Følgende studietilbud nedlegges:  

• Bachelorprogram i Biologi ved MN 
• Bachelorprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN 
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• Bachelorprogram i Geofag: geologi, geofysikk og geografi ved MN 
• European Master in Higher Education ved UV 
• Masterprogram i Development Geography ved SV 
• Masterprogram i Samfunnsgeografi ved SV 
• Masterprogram i Special and Inclusive Education ved UV 

 
c) De 15 strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles midlertidig til PPU også for 

studieåret 2017/18, i påvente av en helhetlig strategisk fordeling til satsings-områdene for 
studieåret 2018/19.  

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

revidert nasjonalbudsjett 2016 eller i statsbudsjettet 2017, samt å fordele inntil tre 
studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen fortsetter. 

 
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 

2017/2018.  
 
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling 

av fellesgrader.  
 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
konst. avdelingsdirektør 

 
 
 
Vedlegg:  

- Fremleggsnotat 
- Oversikt over studietilbudet 
- Oversikt over fakultetenes innmelding ift. studieporteføljen for 2017/2018 
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 

  FREMLEGGSNOTAT 

  Møtesaksnr.: V-sak 7 
  Møtedato: 20.-21. juni 2016 
  Notatdato.: 2. juni 2016 
  Arkivsaksnr: 2016/2327 

  Saksbehandler: jonnyrsu  

 

TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 

 

   

  Side  1 

Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2017/2018 
Med dette notatet får universitetsstyret en samlet sak om Universitetet i Oslos (UiO) studie-
tilbud for studieåret 2017/2018. Saken blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og 
opptaksrammer, og den 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 2017-2019 og i budsjettfordelingen som styret også behandler på styremøtet 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. De nye kravene blir 
gradvis konkretisert i høringer fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT. UiO har fullmakt til 
å godkjenne nye studietilbud selv, men eventuelle skjerpede krav kan få konsekvenser for 
UiOs porteføljeforvaltning.  

Saken er delt inn i følgende kapitler:  

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

1. Oversikt over forvaltningen av studieporteføljen 
Studieporteføljen blir forvaltet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer. Den 
overordnede tidslinjen i saken er slik:  

1. april Fakultetene leverer forslag til etablering og nedlegging av studieprogram. 

Juni Universitetsstyret behandler sak om UiOs studietilbud og fatter vedtak 
om etablering og nedlegging av studieprogram.  

1. oktober Fakultetene leverer forslag til konkret opptaksramme for hvert 
studieprogram. 

November Rektor på fullmakt fra styret vedtar konkret opptaksramme for hvert 
studieprogram. 
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Myndighetsfordelingen er nedfelt i forskrift om studier og eksamener ved UiO. For hver 
studieenhet angir forskriften hvilket nivå som behandler sakene:  

Felles • Saker som innebærer etablering eller nedlegging av fag eller andre vesentlige 
endringer i studietilbudet skal behandles av universitetsstyret. 

• Saker som innebærer egenbetaling fra studenter, med unntak av 
videreutdanningstilbud på mindre enn 60 studiepoeng, skal behandles av 
universitetsstyret. 

Studieprogram • Etablering og nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer 
behandles av universitetsstyret. 

• Etablering og nedlegging av studieprogram på mindre enn 60 studiepoeng 
kan behandles av fakultetet. 

• Endring av studieprogram behandles av fakultetet. 

• Når et studieprogram er etablert, fastsetter fakultetet programbeskrivelsen.  

Studieretninger • Etablering, endring og nedlegging av studieretninger behandles av fakultetet. 

• Saker om etablering, endring og nedlegging av studieretninger skal følge 
retningslinjene for studieprogram så langt de passer. 

Emnegrupper • Etablering, endring og nedlegging av emnegrupper behandles av fakultetet. 

Emner • Etablering, endring og nedlegging av emner behandles av fakultetet. 

• Endring av emnet Examen philosophicum behandles av rektor, siden dette 
emnet inngår i et stort antall studieprogram ved alle fakulteter. 

• Når et emne er etablert, fastsetter fakultetet emnebeskrivelsen. 
 

En av de fremste målsetningene med opplegget er å sørge for at styret deltar i overordnede, 
strategiske vurderinger i utviklingen av studieporteføljen, for eksempel etablering og 
nedlegging av fag og studieprogram, mens oppfølgingen overlates til fakultetene selv.  

Styret er også ansvarlig for dimensjoneringen av studieporteføljen ved at det fastsetter 
opptaksrammer for hvert program. Opptaksrammene skal sørge for god balanse mellom 
antallet KD-finansierte studieplasser og den reelle aktiviteten ved UiO. Opptaksrammen gir i 
prinsippet også et verktøy for omdisponering mellom studieprogram og fakulteter, selv om 
styret tradisjonelt har vært varsomme med å bruke den slik utover eventuelle tildelinger av 
friske studieplassmidler fra KD.  

Både tidslinjen og myndighetsfordelingen viser at det er lagt opp til stor handlefrihet for 
fakultetene når det gjelder håndteringen av sin egen portefølje. Utviklingen i utdanningene 
skjer ikke først og fremst gjennom etablering og nedlegging av hele programmer, men like 
gjerne gjennom mindre endringer over tid i studieretninger, emnegrupper og emner. MNs 
gjennomgang av utdanningene sine gir oss eksempler på begge deler: det er både nødvendig 
med nyetablering av hele programmer til erstatning for eksisterende programmer, men for 
de øvrige programmene skjer utviklingen innenfor de eksisterende rammene.  
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2. 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.  

3. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram 
I henhold til UiOs studie- og eksamensforskrift skal saker om etablering og nedlegging av 
studieprogram på 60 studiepoeng eller mer behandles av universitetsstyret. Fakulteter som 
ønsker å etablere nye studietilbud har blitt bedt om kort å gjøre rede for studietilbudet i lys 
av UiOs strategi, fagprofil og 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. Nærmere begrunnelser er gitt i fakultetenes innmeldinger.  

Foreslåtte etableringer av studieprogram 

 Studieprogram Begrunnelse 

HF Årsenhet i Filosofi UiO har det største og mest internasjonale fagmiljøet for 
filosofi i Norden. UiO tilbyr i dag bachelor- og masterstudium i 
filosofi, på bachelornivå som en studieretning på Program for 
filosofi og idéhistorie.  

Det er forholdsvis god søkning til studiet, men forholdsvis 
høyt frafall etter første og andre semester. For mange vil en 
årsenhet i filosofi kunne være et bedre søknadsalternativ enn 
et bachelorstudium i faget.  

En årsenhet i filosofi vil være et godt videreutdanningstilbud 
for lærere som ønsker kompetanse i å undervise i historie- og 
filosofifaget i den videregående skole. Årsenheten kan også gi 
undervisningskompetanse i religion og etikk dersom den 
kombineres med emner i religion. Studiet vil ellers være 
relevant for alle som jobber med forskning eller utrednings-
arbeid, eller kommunikasjon i en eller annen form. 

MN Bachelorprogram i 
Biovitenskap 

Programmet vil legge stor vekt på grunnleggende biologisk 
kunnskap og resonnementskompetanse, samt nødvendige 
generiske ferdigheter i kjemi, fysikk, matematikk, statistikk, 
informatikk og beregninger. Programmet skal danne grunnlag 
for et bredt spenn av masterstudieretninger fra miljøvitenskap 
til biomedisin.  

Det skiller seg ut fra tilsvarende tilbud ved andre norske 
universiteter ved at programmering og beregningsferdigheter 
introduseres tidlig og brukes aktivt gjennom hele studieløpet. 
Dette er i tråd med fakultetets satsing på «computing in 
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science education», og vil også bidra til økt tverrfaglighet slik 
UiOs Livsvitenskapssatsing legger opp til.  

MN Bachelorprogram i 
Geofysikk og klima 

Programmet skal gi en kvantitativ forståelse av de fysiske 
systemene. Det vil omfatte fagområdene meteorologi, 
oseanografi, glasiologi, hydrologi og beregningsorienterte 
områder innen faste jords fysikk og geomekanikk. På denne 
måten føres basisundervisningen i meteorologi og oseanografi 
tilbake til Institutt for geofag.  

Dette nye bachelorprogrammet vil gi studentene en bred felles 
bakgrunn som fremmer interdisiplinære studier, det favner 
videre enn meteorologi og oseanografi, og vil gi faglig 
bakgrunn for fordypning i mange ulike masterretninger.  

MN Bachelorprogram i 
Geologi og geografi 

Programmet skal gi bred geofaglig kunnskap. I tråd med 
fakultetets satsninger på beregningsorientert utdanning vil 
også det nye bachelorprogrammet i Geologi og geografi få en 
langt tydeligere vekting av basiskunnskap i realfag i forhold til 
det gamle bachelorprogrammet i Geofag. I dette programmet 
vil også geofagenes egenart innen felt- og observasjons-
orientert undervisning bli ivaretatt.  

MN Bachelorprogram i 
Informatikk: digital 
økonomi og ledelse 

Programmet etableres for å tiltrekke seg studenter med svært 
gode karakterer og ambisjoner om ledende posisjoner i et 
stadig mer digitalisert forretningsliv. Programmet vil ha 
bidrag fra II’ere fra Handelshøyskolen BI.  

Primærmarkedet for kandidater fra dette studiet, som også 
kan utvides med et 2-årig masterstudium som starter opp 
høsten 2019 eller 2020, vil i første omgang være konsulent- og 
programvareselskaper. Det er i disse arbeidsområdene i dag en 
stor mangel på kandidater som både har den nødvendige 
teknologiske forståelsen for å spesifisere og konstruere 
nødvendige systemer i kundegrensesnitt og bakenforliggende 
operasjoner, og som har forretningsforståelse nok til å definere 
og analysere data og bygge forretningsmodeller som egner seg 
i en digital hverdag.  

Andre mulige arbeidsområder er teknologisk orienterte 
investormiljøer, ledelsesposisjoner innenfor tradisjonelle 
bedrifter og offentlig forvaltning der digital forståelse er 
mangelvare samt entreprenørvirksomhet.  

SV Masterprogram i 
Human Geography 

Samfunnsgeografi ved UiO er et ledende miljø innenfor 
samfunnsgeografi i Norge og Norden, spesielt innenfor 
fagmiljøets prioriterte kompetanseområder. Forslaget styrker 
kvaliteten og konkuranseevnen til masterprogrammet innenfor 
disse kompetanseområdene.  

Etableringen innebærer en omstrukturering av studietilbudet i 
samfunnsgeografi, der dagens norsk- og engelskspråklige 
studieprogram integreres. Dette skal styrke programmets 
internasjonale rekruttering, samt skape grunnlag for en bedre 
kontakt med og et styrket fagmiljø for både norske og 

V-sak 7 - side 6 av 72



    

   Side 5 

utenlandske studenter.  

HF Masterprogram i 
Modern Inter-
national and Trans-
national History 

By focusing on international and transnational history from 
the mid-19th century to the recent past, the programme will 
offer a broad historical perspective on political, cultural, social, 
and economic processes both between and beyond nation 
states. The programme will contribute to further 
strengthening UiO’s visibility and reputation as a prime 
location for study and research, meeting the highest 
international standards. The programme will achieve this by 
utilizing the competence of Oslo historians in diplomatic 
history as well as in other border-crossing areas such as 
human rights, trade, copyright laws and branding, culture 
flows, and humanitarian aid. 

A new attractive international master’s programme in history 
will raise the general awareness of UiO as a potential place of 
study for more international students. The establishment of 
this master programme in international and transnational 
history will first and foremost offer something new: an 
English-language, specialized programme focusing on modern 
international and transnational history with a broader view 
than is being offered at UiO today.  

 

Foreslåtte nedlegginger av studieprogram 

 Studieprogram Begrunnelse 

MN Bachelorprogram i 
Biologi 

Inngår i fakultetets omstrukturering av porteføljen i 
forbindelse med Interact-prosjektet.  

MN Bachelorprogram i 
Molekylærbiologi og 
biologisk kjemi 

Inngår i fakultetets omstrukturering av porteføljen i 
forbindelse med Interact-prosjektet. 

MN Bachelorprogram i 
Geofag: geologi, 
geofysikk og geografi 

Inngår i fakultetets omstrukturering av porteføljen i 
forbindelse med Interact-prosjektet. 

UV European Master in 
Higher Education 

Programmet har vært en fellesgrad innenfor EUs Erasmus 
Mundus-program, og samarbeidet har ikke blitt fornyet etter 
at avtaleperioden gikk ut. 

SV Masterprogram i 
Development 
Geography 

Programmet legges ned og erstattes av det nye 
masterprogrammet i Human Geography 

SV Masterprogram i 
Samfunnsgeografi 

Programmet legges ned og erstattes av det nye 
masterprogrammet i Human Geography 

UV Masterprogram i 
Special and Inclusive 
Education 

Programmet har vært en fellesgrad innenfor EUs Erasmus 
Mundus-program, og samarbeidet har ikke blitt fornyet etter 
at avtaleperioden gikk ut. 
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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:  

MED Masterprogram Vurdering av masterprogrammet i sykepleievitenskap.  

MN Bachelorprogram Navneendringer, omstruktureringer og diverse andre 
endringer i porteføljen som følge av Interact-prosjektet.  

MN Masterprogram Endringer i masterporteføljen til porteføljesaken i 2017, med 
oppstart høsten 2018, som følge av Interact-prosjektet.  

4. Fordeling av studieplasser på bachelor- og masternivå 
UiO fikk tildelt 15 strategiske studieplasser i kategori C i Statsbudsjettet for 2016. Plassene 
ble omregnet til 21 plasser i kategori D og midlertidig fordelt til Praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU) for studieåret 2016/17. Universitetsledelsen ønsket for studieåret 2017/18 å 
fordele plassene til studieprogram innenfor UiOs satsingsområder innovasjon, livsvitenskap, 
energi eller Norden. Fakultetene har derfor blitt bedt om å melde inn prioriterte forslag til 
nye studieprogram innenfor satsingsområdene med oppstart høsten 2017 eller høsten 2018. 

Fakultetene har meldt følgende ønsker om nye studieplassmidler 

 Forslag Begrunnelse 

HF 5 plasser til Norden-
programmer 

Det er foreløpig ikke etablert et eget studieprogram 
under UiO:Norden. Fakultetet ønsker 5 plasser 
midlertidig fordelt til andre Norden-relaterte studie-
tilbud, i påvente av etablering av et nytt studieprogram 
innenfor satsingsområdet UiO:Norden.  

JF 10 plasser til The 
Theory and Practice 
of Human Rights  

Senter for menneskerettigheter har kapasitet til å ta opp 
flere studenter og ønsker flere studieplasser. 
Programmet anses ikke å tilhøre en av UiOs satsings-
områder, jf. bestillingen til fakultetene. 

SV 5 plasser til Master i 
psykologi: Cognitive 
Neuroscience  

Fakultetet anser programmet å tilhøre satsingsområdet 
livsvitenskap, jf. bestillingen til fakultetene.  

  

MN-fakultetet har avgjort at revidert toårig masterprogramportefølje først tar opp nye 
studenter høsten 2018. Arbeidet med utformingen av de reviderte masterprogrammene vil 
derfor fortsette gjennom studieåret 2016/17. I dette arbeidet vil også utvikling av fakultetets 
studietilbud innen UiOs satsningsområder innovasjon, livsvitenskap og energi bli vurdert, 
herunder behov for nye studieplasser. 

For å beholde muligheten til å foreta en samlet strategisk prioritering innenfor satsings-
områdene for studieåret 2018/19, foreslår vi at studieplassene midlertidig fordeles til PPU 
også for studieåret 2017/18. Implementering av ny rammeplan for PPU, hvor det stilles krav 
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til mastergrad for opptak til PPU, er utsatt til høsten 2018. Det er stor etterspørsel etter å 
avlegge PPU før rammeplanen implementeres, og en utvidet midlertidig fordeling til PPU vil 
gi flere mulighet til å få undervisningskompetanse før krav om mastergrad innføres. 15 
plasser i kategori C omregnet til kategori D med to års opptrapping tilsvarer 42 studieplasser 
til PPU for studieåret 2017/18.  

Dersom UiO får tildelt friske studieplassmidler i revidert nasjonalbudsjett 2016 eller i stats-
budsjettet 2017, 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 
2017/2018 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 stilt tre (3) studieplasser til rådighet for «Students at risk» innenfor dagens rammer. 
Det har vært 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 koordineres av Avdeling for fagstøtte 
ved UiO. Prøveordningen utløper i 2016, og det er foreløpig uvisst hvorvidt ordningen vil 
forlenges for påfølgende studieår. Vi foreslår at rektor gis fullmakt til fortsatt å sette av inntil 
3 studieplasser til «Students at risk» dersom ordningen videreføres.  

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

• Årsenhet i Filosofi ved HF 
• Bachelorprogram i Biovitenskap ved MN 
• Bachelorprogram i Geofysikk og klima ved MN 
• Bachelorprogram i Geologi og geografi ved MN 
• Bachelorprogram i Informatikk: digital økonomi og leiing ved MN 
• Masterprogram i Human Geography ved SV 
• Masterprogram i Modern International and Transnational History ved HF 

 
b) Følgende studietilbud nedlegges:  

• Bachelorprogram i Biologi ved MN 
• Bachelorprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN 
• Bachelorprogram i Geofag: geologi, geofysikk og geografi ved MN 
• Masterprogram i Development Geography ved SV 
• Masterprogram i Samfunnsgeografi ved SV 
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• Masterprogram i Special and Inclusive Education ved UV 
• European Master in Higher Education ved UV 

 
c) De 15 strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles midlertidig til PPU 

også for studieåret 2017/18, i påvente av en helhetlig strategisk fordeling til satsings-
områdene for studieåret 2018/19.  

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

tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2016 eller i statsbudsjettet 2017, samt å fordele inntil 3 
studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen fortsetter. 

 
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for 

studieåret 2017/2018.  
 
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til 

utvikling av fellesgrader.  
 
 
 
 
 

Vedlegg:  

- Oversikt over studietilbudet 
- Oversikt over fakultetenes innmelding ift. studieporteføljen for 2017/2018 
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Studietilbud ved UiO studieåret 2016-17

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

V-sak 7 - side 11 av 72



Det humanistiske fakultet

Årsenhet Allmenn litteraturvitenskap HF1-LIT Intern

Årsenhet Antikkens kultur HF1-ANT 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 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 språk 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 Klassiske språk HFM2-ANT Intern

Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern

Master Asia- og Midtøsten-studier HFM2-AAS Intern

Master Development, Environment and Cultural change 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 Viking and Medieval Studies 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
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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

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: 01.04.2016
Saksnr..: 2016/2327 KYRRE

HFs innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2017/18

Det vises til notat 7. mars 2016 (ePhorte-dok.dato 02.03.2016) om innmelding av studietilbud og 
studieplassønsker for studieåret 2017/18. 

A) Til den vedlagte oversikt over UiOs totale studietilbud har vi slike merknader:

HF1-ARKIV hadde siste opptak høsten 2014 og bør kanskje slettes fra listen. Det er noen aktive 
studenter igjen på denne årsenheten, men vi ser at andre programmer som ikke tar opp nye 
studenter, men fremdeles har aktive studenter, ikke står oppført på listen. 

Følgende programmer står oppført med gamle programnavn, men tilbys under nye navn fra og med 
2016:

Nytt navn

• HFB-ANT og HFM2-ANT: Klassiske språk
• HFB-EURAM: Europeiske språk
• HFM2-CES: Development, Environment and Cultural Change
• HFM2-MAS: Viking and Medieval Studies

B) UiO:Norden er den tredje i rekken av UiOs satsinger, og prosessen med å utvikle studietilbud 
knyttet til satsingen er i startfasen. Vi ber om at 5 av de 15 toårige strategiske studieplassene UiO 
har fått tildelt i kategori C i Statsbudsjettet 2016, tildeles HF som vil fordele dem på fakultetets 
eksisterende Norden-relaterte studietilbud. Vi vil overføre dem til studietilbudet knyttet til 
UiO:Norden når dette er etablert.

C) Med forbehold om fakultetsstyrets vedtak i møte 15. april 2016 foreslår vi etablering av 

• årsenheten filosofi
• masterprogrammet Modern International and Transnational History 
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Begge skal ha oppstart i 2017 og finansieres ved omdisponeringer i opptaksrammen. Nærmere 
beskrivelse av studiene følger nedenfor. 

Med hilsen

Eirik Welo
prodekan for studier

Gro Enerstvedt Smenes
seksjonssjef

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

Saksbehandler:
Kyrre Vatsend
+4722855980, kyrre.vatsend@hf.uio.no

V-sak 7 - side 17 av 72



3

Forslag om etablering av årsenhet i filosofi 

Fakultetsstyret hadde i møtet 12. april 2013 en prinsippdiskusjon om forutsetningene for å tilby 
årsenheter i fag som allerede tilbys som bachelorfordypning. Her ble det framholdt som argumenter 
for en større satsing på årsenheter at  

• etablering av årsenheter vil tilpasse studietilbudet til ulike behov og søkergrupper 
• årsenhetene tilbyr et selvstendig, faglig gjennomtenkt studium til dem som ikke vil ta et 

bachelorstudium f.eks. fordi de allerede har en utdannelse, men ønsker videreutdanning
• årsenhetene kan avlaste bachelorprogrammene for søkere som uansett bare ønsker å ta 

emner i et bestemt fag for så å falle fra når deres individuelle studiemål er oppnådd

Bachelorstudieretningen filosofi har et betydelig frafall i løpet av første studieår. Av de 67 som 
f.eks. begynte høsten 2012, fortsatte 27 høsten 2013. Instituttet ønsker derfor å tilby en årsenhet 
med 24 studieplasser som alternativ for dem bare ønsker å ta filosofiemner. Årsenheten gjenbruker 
eksisterende emner fra bachelorstudiet og vil ta plasser fra bachelorstudieretningen i filosofi (der en 
bachelorplass gir to årsenhetsplasser). 60 studiepoeng i filosofi vil normalt kvalifisere for å kunne 
undervise i vgs-fagene historie og filosofi samt religion og etikk (i kombinasjon med emner i 
religion). 

Etablering av en årsenhet i filosofi tilfredsstiller derfor kriteriene drøftet av fakultetsstyret samtidig 
som studietilbudet i ubetydelig grad vil kreve øket administrativ innsats fra tilbyderen Institutt for 
filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) siden emnene er de samme som på 
bachelorstudiet. 

Se vedlagte notat Søknad om opprettelse av årsenhet i filosofi for nærmere beskrivelse med utkast 
til bl.a. læringsutbytter og studieforløp.

Forslag om etablering av mastergradsstudium i Modern International and Transnational 
History

Programmet, som vil tilbys av Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), skal ha 
fokus på internasjonal og transnasjonal historie fra ca. 1850 av til i dag i et globalhistorisk 
perspektiv på politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske prosesser mellom nasjonalstater og 
overnasjonalt og er tilpasset søkere med en internasjonal bakgrunn eller tilnærming. Programmet 
drar veksler på historiemiljøets kompetanse og forskning innen diplomatihistorie, menneskeretter, 
handel, opphavsrett og merkevarebygging, kulturstrømmer og humanitær hjelp. Kandidatene vil 
med sin forståelse av inter- og transnasjonale prosesser blant annet være attraktive medarbeidere for 
selskaper og organisasjoner med en internasjonal agenda. 

Det forslåtte studietilbudet vil skille seg fra det eksisterende masterprogrammet i historie ved
• å tilbys internasjonalt som et engelskspråklig program
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• å ha fokus på moderne  internasjonal og transnasjonal historie fra ca. 1850 av til i dag
• å ha obligatorisk utenlandsopphold til praksis eller forskning
• å ha som opptakskrav en bachelorgrad med fordypning i et samfunnsvitenskapelig eller 

humanistisk fag og minst 30 sp moderne historie innenfor eller i tillegg til fordypningen 
samt et motivasjonsbrev

Programmet vil i sitt innhold ikke overlappe med andre tilbud ved UiO og kan appellere til 
kandidater fra ulike bachelorprogrammer med en 40-gruppe i historie. 40-gruppe i historie er et 
ganske populært tilbud og har f.eks. i inneværende semester 129 aktive studenter. Selv om studenter 
på grunnlag av sin 40-gruppe i historie skulle søke seg til dette programmet heller enn til 
programmet som viderefører fordypningsgruppen deres, vil programmet med foreslåtte 20 
studieplasser programmet likevel ikke kunne redusere søkningen til andre masterstudier vesentlig. 
Som et engelskspråklig program vil det kunne rekruttere internasjonalt, og som gir et bredt 
rekrutteringsgrunnlag.

Studietilbudet er forankret i instituttets strategidokument IAKHorisont 2020 og i HFs arbeid for å 
utvikle studietilbud egnet til å tiltrekke seg gode søkere både fra Norge og utlandet.

Fagmiljøet tilknyttet programmet vil tilfredsstille NOKUTs krav til lærernes kompetanse og antall 
og vil ha kapasitet til både å utvikle og tilby et tilstrekkelig emnetilbud. Motivasjonsbrev og 
praksis/utreise i 3. semester vil kreve administrative oppfølging, og instituttet har gjort en vurdering 
og har administrative ressurser til å følge opp dette. Fakultetet vil foreta en omdisponering av 
plassene på masterprogrammene som vil gi bedre utnyttelse av masterplassene.

Se vedlagte notat Forslag om etablering av masterprogram i Modern International and 
Transnational History (MITRA) for nærmere beskrivelse med utkast til bl.a. læringsutbytter og 
studieforløp.
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Det humanistiske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Institutt for filosofi, idé- og 
kunsthistorie og klassiske språk
Kontoradr.: 

Telefon: 22 85 69 11
Telefaks: 22 85 75 51
postmottak@hf.uio.no
http://www.hf.uio.no/ifikk/

Til:
HF STUD Studieseksjonen

Dato: 29.02.2016
Saksnr..: 2016/3230 HANNELIN

Søknad om opprettelse av årsenhet i filosofi
IFIKK søker med dette om opprettelse av en årsenhet i filosofi, med studiestart fra og med høsten 
2017.

Studiets navn:

• Årsenhet i filosofi
• Årseining i filosofi
• One-year programme in Philosophy

Strategi og hensikt

Faget filosofi gir mulighet til å arbeide med de grunnleggende spørsmålene i livet. Vår komplekse 
virkelighet og vårt pluralistiske samfunn gjør faget svært samfunnsaktuelt. Dette ved at faget tar for 
seg spørsmål som: Finnes det objektive sannheter eller verdier? Er demokratiet faktisk den beste 
styreformen? Hva skal til for at man er ansvarlig for sine handlinger? Universitetet i Oslo har det 
største og mest internasjonale fagmiljøet for filosofi i Norden. Fagmiljøet er spesielt sterkt innen 
antikkfilosofi, etikk, språkfilosofi, logikk og bevissthets- og erkjennelsesteori.

Ved å studere filosofi opparbeider man seg ferdigheter i å analysere tenkning. Dette gjør at faget 
både fungerer fint som et grunnlag for videre studier og et tillegg til tidligere studier.

Universitetet i Oslo tilbyr i dag bachelor- og masterstudium i filosofi. På bachelornivå tilbys filosofi 
som en studieretning på Program for filosofi og idéhistorie. Studieretningen tilbyr 75 plasser til nye 
studenter per år, og det er forholdsvis god søkning til studiet. I 2013 og 2014 var det 2.0 
førsteprioritetssøkere per plass1, i 2015 var det 1,82. Men som ved mange bachelorstudier ved HF er 
det et forholdsvis høyt frafall etter første og andre semester. Av de 67 som begynte på studieretning 
for filosofi høsten 2012 var det 34 som semesterregistrerte seg og to som fullførte bachelorgraden3 

1 http://www.samordnaopptak.no/tall/2013/mai/foerstevalg/plasser/rangert og 
http://www.samordnaopptak.no/tall/2014/mai/foerstevalg/plasser/rangert 
2 http://www.samordnaopptak.no/tall/2015/mai/foerstevalg/plasser/rangert 
3 At de 2 har fullført etter ett semester på programmet indikerer at de har fått innpasset tidligere studier.
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våren 2013. Av de 34 var det 27 som semesterregistrerte seg og én som fullførte graden høsten 2013
4.

Vi tror at en årsenhet i filosofi for mange vil være et bedre søknadsalternativ enn et 
bachelorstudium i faget. Samtidig tenker vi at en årsenhet i faget vil kunne stimulere flere til å ta 
60 studiepoeng i filosofi, ved å føre til et vitnemål for å ha fullført et ettårig studium. I tillegg tenker 
vi at et årsstudium i filosofi vil synliggjøre faget på en måte som kan få enda flere til å velge dette.

En årsenhet i filosofi vil være et godt videreutdanningstilbud for lærere som ønsker kompetanse i å 
undervise i historie- og filosofifaget i den videregående skole. Årsenheten kan også gi 
undervisningskompetanse i religion og etikk dersom den kombineres med emner i religion. Studiet 
vil ellers være relevant for alle som jobber med forskning eller utredningsarbeid, eller 
kommunikasjon i en eller annen form.

Studieplasser

Vi ønsker å tilby 24 plasser på årsenheten. Disse kan skaffes ved å overføre 12 plasser fra 
studieretning for filosofi på bachelorprogrammet for filosofi og idéhistorie til årsenheten. På denne 
måten vil vi kunne øke poenggrensen for å komme inn på bachelorstudiet noe, samtidig som vi kan 
få flere til å ta våre emner i filosofi og flere til å gjennomføre en kompetansegivende studieenhet 
(bachelorgrad eller årsenhet).

Vi tenker at dette vil være mulig innenfor de ressursene som brukes på bachelorstudiet for filosofi i 
dag. En konsekvens kan være at det blir færre plasser til enkeltemnestudenter på faget, men vi 
tenker at åresenhetsstudenter vil kunne være mere dedikerte i sine studier enn 
enkeltemnestudenter.

Oppbygging og gjennomføring

Vi ønsker at årsenheten skal være bygget opp som vist på neste side.

4 Tallene er hentet fra bokkula
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2. semester FIL1003 - Etikk Emne på 1000-nivå i filosofi Et valgfritt emne i filosofi på 
enten 1000- eller 2000-nivå

1. semester FIL1005 - Innføring i 
filosofihistorie frem til 1800

FIL1002 - Innføring i 
erkjennelsesteori og 

vitenskapsfilosofi

Et nytt emne i filosofisk 
metode, på 2000-nivå 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Det vil si at årsenheten består av: 

• 40 studiepoeng med obligatoriske emner; innføringsemnene FIL1005 - Innføring i 
filosofihistorie frem til 1800, FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi, 
FIL1003 - Etikk og et nytt emne i filosofisk metode på 2000-nivå

• 20 studiepoeng som velges blant de to siste emnene som tilbys på 1000-nivå; FIL1001 - 
Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi og FIL1006 - Innføring i logikk, samt alle 
emner som tilbys på 2000-nivå i filosofi. Det settes som krav at minimum 10 studiepoeng 
av de 20 må være på 1000-nivå.

I første semester ønsker vi at studentene tar FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800 og 
et nytt emne i filosofisk metode på 2000-nivå. Emnet i filosofisk metode skal være på 2000-nivå 
ved å gi dybdekunnskaper i filosofi. Samtidig vil det bli lagt opp på en slik måte at det skal gå greit 
å ta det uten å ha studert filosofi tidligere.

Alle emnene i årsenheten vil kunne innpasses i 80-gruppen i filosofi på bachelorprogrammet i 
filosofi. Ved å ha tatt årsenheten vil man også ha dekket kravene til 40-gruppen i filosofi 40FIL1.

Utkast til nettside for «Hvorfor velge dette programmet?»

Hva er mennesket? En sjel i en konstellasjon av atomer eller noe helt annet? Kan vi være frie og 
ansvarlige for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, 
eller er alt relativt? Gir vitenskapene et enhetlig, uttømmende bilde av verden? Hva bestemmer at 
en handling er moralsk gal?

Årsenheten i filosofi gir deg innblikk i en spennende verden, hvor man behandler slike filosofiske 
spørsmål på en systematisk måte. Filosofi er et krevende men spennende studium som utfordrer 
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dine evner til klarhet, presisjon og analyse. Filosofi er et fag preget av åpenhet og refleksjon, hvor 
utveksling av tanker og ideer med andre står sentralt. 

Årsenheten er for deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram, men som vil bygge på tidligere 
utdanning, ta videreutdanning i filosofi for å kunne oppnå undervisningskompetanse i historie- og 
filosofifaget eller innen religion og etikk (i kombinasjon med emner i religion), eller bare vil prøve 
ut om filosofi kan være et studium for deg.

Utkast til nettside for «Hva lærer du?»

En kandidat fra årsenheten for filosofi:

Kunnskaper

• har oversikt over hovedområdene erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi, filosofihistorie og 
etikk, samt enten metafysikk og bevissthetsfilosofi eller logikk, eller begge deler 

• kjenner viktige originaltekster i filosofi
• kjenner til ulike filosofiske teorier innen de forskjellige hovedområdene 
• kjenner til ulike filosofiske metoder og hvordan de kan brukes til å besvare filosofiske 

spørsmål

Ferdigheter

• kan arbeide med grunnleggende filosofiske spørsmål innenfor forskjellige filosofiske 
perioder fra antikken til i dag

• kan reflektere over egen tilnærming til filosofisk fremstilling 
• behersker faglige termer og begreper innenfor filosofi på en slik måte at han/hun kan 

beskrive en filosofisk posisjon eller ha et filosofisk fremlegg
• kan lese filosofisk sekundærlitteratur

Generell kompetanse

• kan planlegge og gjennomføre både muntlige fremlegg og skriftlige arbeider over filosofiske 
temaer

• kan formidle filosofiske teorier og problemstillinger både skriftlig og muntlig
• kan både gi og motta konstruktiv kritikk og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 

for utveksling av synspunkter innen filosofifaget
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Med hilsen

Mathilde Skoie
instituttleder

Hanne Katrine Lindemann
fungerende studieleder

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

Saksbehandler:
Hanne Katrine Lindemann
+4722858436, h.k.lindemann@ifikk.uio.no
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Det humanistiske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Institutt for arkeologi, konservering 
og historie
Kontoradr.: Niels Henrik Abels vei 36

Telefon: 22 85 49 00
Telefaks: 22 85 52 78
postmottak@hf.uio.no
www.iakh.uio.no

Til:
HF STUD Studieseksjonen

Dato: 09.03.2016
Saksnr..: 2016/3659 RAGNAHL

Forslag om etablering av masterprogram i Modern International and Transnational 
History (MITRA)

Summary

An MA in Modern International and Transnational History (MITRA) will be established from the 

fall of 2017 as a 2-year English-language programme. By focusing on international and 

transnational history from the mid-19th century to the recent past, the programme will offer a broad 

historical perspective on political, cultural, social, and economic processes both between and 

beyond nation states. It will contain a combination of core and specialized courses and include a 

practical “horizontal” element that will prepare students for the writing of the final MA thesis. The 

programme will foster internationalization by offering students fhe choice between two options for 

a 3rd semester “field term”: either an internship with international institutions and enterprises 

outside of Norway or a history project including work in foreign archives. Admission to the 

programme will be highly selective and will aim at excellent and ambitious BA students from 

History and other programmes (including International Studies) both from the University of Oslo 

and abroad. MITRA will contribute to further strengthening the University of Oslo’s visibility and 

reputation as a prime location for study and research, meeting the highest international standards. 

The programme will achieve this by utilizing the competence of Oslo historians in diplomatic 

history as well as in other border-crossing areas such as human rights, trade, copyright laws and 

branding, culture flows, and humanitarian aid.  
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Programme structure
 

 Draft Curriculum Modern International and Transnational History:

1st Semester: 

30 ECTS

2nd Semester

30 ECTS

3rd Semester

30 ECTS

4th Semester

30 ECTS

Main Themes in 

International and 

Transnational History 

10 ECTS   

Methods and Theory in 

International and 

Transnational History

10 ECTS  

Topic in International 

and Transnational 

History

10 ECTS 

Topic in International 

and Transnational 

History

10 ECTS

Reading course ITH  

5 ECTS 
Reading course ITH 

5 ECTS

Field Term 

25 ECTS

Research and Writing 

Training Module I  

5 ECTS 

Research and Writing 

Training Module II  

5 ECTS

Research and Writing 

Training Module III  

5 ECTS

Thesis 

30 ECTS

Components  

2 Core seminars - Semester 1 and 2; a combination of lecture and class room instruction 

Main Themes in International and Transnational History: 

The course will offer a broad introduction into major topics (e.g. imperialism, the cold war, 

globalization, etc) relevant for the study of international and transnational history and include an 

overview of some of the approaches taken by historians to study them 
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Methods and Theoretical Approaches in International and Transnational History:

The course will offer students an introduction in key approaches and concepts relevant for the 

writing of international and transnational history (global history and theories of globalization, the 

history of internationalism and global governance, cultural transfer and entanglement etc.) 

The exam for both core courses should be a combination of oral and written elements, including a 

short mid-term essay.   

4 Topical Courses:  Semester 1 and 2; seminar-style instruction, in two different forms: 

2x Thematic Courses (10 ECTS) ending with a 10-15 pages essay and dealing with a topic from the 

field of International and Transnational History 

2x Reading Courses (5 ECTS)  in which the exam will consist of a presentation/handout or a couple 

of smaller reading-related papers like extracts, reflection papers, reviews etc.  

These courses are designed in such a way as to allow for the deepening of knowledge acquired in 

the core course by focusing on more specific topics. Topics will be chosen with a view to define and 

support an Oslo-specific profile for the programme and deal for example with humanitarian, 

human rights and conflict resolution, with global economic flows and processes, with international 

organisations and institutions, etc. Reading Courses are intented to be intense experiences that 

allow for and demand the in-depth study of scholarly literature and primary sources on a more 

narrowly defined topic.   

Research and Writing Training Module: semester 1-3: 

The Research and Writing Training Module will stretch over three semesters and will consist of a 

series of workshops and peer-reviewed group exercises.  It will help students to acquire necessary 

techniques in advanced bibliographical and archival research, project design, and academic 

writing. It will accompany and support students in all stages of the process leading towards the 

final thesis.  
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Integration of the "horizontal element" i.e. the Research and Writing Training Module with 

the 3rd semester Field Term

The Research and Writing Training Module (RWT) will be split in three parts over semesters 1-3 

(3x 5 ECTS modules). Each of the modules comprises a series of workshops and off-classroom 

group work elements in between. For semesters 1 and 2 they will be spread over the whole term, in 

semester 3 there is a need to reconcile the RWT module with the requirements of the 25 ECTS field 

term (internship or history project). The guiding thought is not to lose the “horizontal” character of 

the RWT module which will prepare students in a fully integrated way for the final thesis over the 

whole duration of the programme and at the same time leave enough space for the field term. Thus 

the RWT module for semester 3 will be concentrated in two blocks located in the first and last two 

weeks of the semester. The rest of the semester will be left for up to three months of 

internship/history project and two weeks for report writing (=25 ECTS)

We are aware that there might be challenges concerning a 25 ECTS field term, and we are prepared 

to be flexible if another solution is needed. A possible alternative is a 30 ECTS field term, were the 

RWT III will be part of the field term.  

Field Term: Semester 3 

Students will do either internships in international institutions, organizations or companies outside 

Norway or will work on a research-oriented History Project including international archival 

studies. 

Practical Part/Internationalization:

Students will spend the greater part of the programme’s 3rd semester on a “field term” (practical 

semester) which will give students an opportunity to acquaint themselves with potential future job 

environments. The practical semester will by default be spent abroad and thus contribute 

significantly to meeting the goal of internationalization. 

The programme will offer students two options for their practical term: 
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(a) An Internship with an international institution, an embassy, NGO, company, etc. 

outside of Norway. Those students who could not or (for good reasons) would not want 

to leave Norway, could spent the term with an international organisation, company or 

NGO with headquarters or branch office in Norway. The exam will be an internship 

report and a short oral defense. 

(b) A History project, which contains the production of a research paper based on genuine 

on-spot archival research in at least two different archives, one of which has to be 

located outside of Norway. The exam will take the form of a c. 30 pages paper + oral 

defense. (The topic for the project and the topic of the thesis must differ from each 

other.) 

For both options the department will create a service spot to guide students in their search for 

suitable internship/archival spots.  

MA Thesis (30 ECTS): Semester 4 

The programme will include a 30 ECTS Thesis that meets the international standard for similar 

programmes. However, other than the majority of these programmes, the UiO programme will 

introduce a practical feature in form of a 15 ECTS Research and Writing Training Module meant to 

guide students towards the writing of their thesis. The Research and Writing Training Module will 

stretch over semesters 1-3 and contain a series of workshops and off-classroom group exercises. It 

will fulfill the dual aim of (a) fully integrating from the start the thesis as the final target point of the 

programme, and (b) securing in-depth preparation for a thesis based on profound empirical archival 

research and advanced historiographical methodology.
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Learning Outcomes

Graduates of the Modern International and Transnational History programme: 

 

Knowledge 

� Possess advanced knowledge in the field of international and transnational history and a 

deepened awareness for the global dimension of modern historical processes

� Have acquired profound knowledge of methodological and theoretical approaches relevant 

for the study of international and transnational history such as “links and flows” and 

understanding the difference between transnational history and the historiography structured 

around the nation state.

� Can apply knowledge to current challenges within the field of international and transnational 

history.

Skills

� Can conduct, under supervision, an independent research project on a modern international 

or transnational historical topic of the student’s own choice    

� are able to analyze historical problems and formulate research questions independently and 

to choose as well as to apply adequate historiographical methods to answer them; all with a 

sense for the potential multiplicity of perspectives on a given subject   

� are able to identify, assess and use relevant primary material and scholarly literature from a 

diverse set of local and international sources on a historical problem
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� are equipped to conduct historical research projects based on international archival research 

� can meet the formal requirements for the conduct of academic research within the field of 

history and employ the appropriate etichal standards and code of conduct. 

General competence 

� are able to present adequately, in English, the results of their research in written, oral or 

visual form in ways suited for diverse audiences

� can analyze and communicate how international and transnational processes works and to 

what extent they correspond with national interests. 

� are enabled to take a full part in international academic conversation through articles, 

presentations, reviews or other media of communication on topics of historical research

� are prepared to apply their knowledge as well as the results of their research and render 

informed contributions to relevant debates both within academic environments and vis-à-vis 

the general public 

� Possess advanced knowledge of the academic environment in history as well as in 

neighbouring disciplines, and are accordingly acquainted with all stages of the research 

process and are able to use this competence to work on major research projects both 

independently and in cooperation with others     
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Career opportunities

Candidates with a degree in Modern International and Transnational History will be attractive for 

both the public and private sector, especially for businesses and organizations that have an 

international agenda. The candidates will have a greater understanding of transnational processes 

and will be able to identify and work with the opportunities and challenges that often are unique 

when working across borders. All students will have finished either a field term abroad, worked 

with an international organization in Oslo or completed a research-oriented History Project abroad. 

This important part of the programme will let the student apply their knowledge in a work 

environment, create networks and prepare them for a career after a finished degree. Both the field 

term and the master’s thesis will create career opportunities for our candidates, either in academia 

or in the public/private sector.   

Target groups, admission rate and requirements: 

An English-language programme in modern international and transnational history at UiO will aim 

to attract excellent applicants mainly from three different groups of students: (a) internationally 

oriented Norwegian students with a bachelor degree in history or other relevant disciplines in the 

humanities,  (b) BA graduates from UiO’s Internasjonale studier (INTER) or similar programmes 

elsewhere in Norway, who have an interest in the historical dimension of their subject (c) foreign 

students, in particular exchange students, for whom both the programme and an Oslo-specific 

profile will be highly attractive. 

Admission to MITRA will be selective. It will start with an intake of 20 students a year, possibly 

with a perspective to slightly step up at a later stage. The aim is to attract to the programme 

excellent applicants from history and other disciplines that have a genuine interest in the historical 

dimension of their subject. 
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Admission to master's degree studies requires:

� Higher Education Entrance Qualification and a completed bachelor's degree comparable to a 

Norwegian bachelor's degree. Applicants with foreign education, please refer to the country 

list.

� a specialization defined by the programme

� a minimum grade average of C (in the Norwegian grading scale) or equivalent from the 

specialization in your degree.

� a language requirement documented by one of the tests/exams below:

a) Passed examination in English foundation course (140 hours/5 periods per week) in 

Norwegian upper secondary school with a minimum grade of 4 (or an equivalent grade from 

a Nordic upper secondary school) or alternatively passed examination in English from 

second and/or third school year, or

b) An internationally recognised English language proficiency test.

Required specialization

The admission requirement is 

� a completed bachelor's degree comparable to a Norwegian bachelor's degree within social 

sciences or the humanities.

� and a minimum of 30 credits (ECTS) in modern history courses. (The exception is students 

with a bachelor’s degree in International Studies from the University of Oslo; these students 

will need the 20 ECTS in modern history that is obligatory in the bachelor degree.)

The grade point average (GPA) must be C (or a good second class honours degree) or better in this 

manner:

For students from 

� history programmes 

� Internasjonale studier/International Studies from the University of Oslo
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the grade point average will be taken from their in depth study courses equal to 80 credits 

(Internasjonale studier/International Studies equal to 90 credits).

For other students the grade point average and counting of grade points are made on the basis of 80 

credits as follows

� 30 credits in modern history courses

� and the best grades in the in depth study courses amounting to 50 credits.

Documentation

You have to upload all required documents in UiO's online application portal.

Letter of motivation: We ask all applicants to our programme to add a Letter of 

motivation/Statement of purpose where you elaborate on your interest in international and 

transnational history, either from work or studies.

Ranking of applicants

Applicants are ranked according to their grade average as indicated above. Applicants who cannot 

be ranked according to their grade average, will be ranked on the basis of an individual assessment.

Please note that even if you fulfill the minimum grade requirement, this does not guarantee you a 

study place in the programme. 

The programme complies with the general admission rules at the Faculty of Humanities. 

Resources: 

The Department of Archaeology, Conservation and History has sufficient resources to establish a 

new master programme, and we are committed to allocate the necessary academic and 

administrative resources to MITRA, without reducing the quality of our existing programmes. 
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Potential competition and overlap with other programmes:

A new attractive international master’s programme in history will raise the general awareness of 

UiO as a potential place of study for more international students. The establishment of this master 

programme in international and transnational history will first and foremost offer something new: 

an English-language, specialized programme focusing on modern international and transnational 

history with a broader view than is being offered at UiO today. It will not affect other programmes 

negatively but will represent a healthy competition. There will be some overlap with the master's 

programme in Peace and Conflict Studies (PECOS) at The Faculty of Social Science and the 

master’s programme in history, but no more than the overlap that already exists between these two 

programmes.1 Compared to our master’s programme in history, MITRA will be for internationally 

oriented students both in Norway and from abroad. The master’s programme in history requires 

Norwegian language skills equal to Trinn 3, and is focused on a 60 ECTS master thesis. MITRA 

will thus be sufficiently differentiated from IAKH’s existing history programme and will attract a 

broader range of students both because it is an international programme and because the admission 

requirements for history specialization are lower. Compared to PECOS, MITRA will be a history 

programme, and as stated in the summary it will focus on international and transnational history in a 

broader sense and will make use of our resources in economic, social and international history. 

Med hilsen

Tor Egil Førland 
instituttleder

Magne Olav Rønningen
studieleder

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

1 PECOS has its own history track that offers two mandatory courses that are also a part of the master’s program in 

history, and at least one topical course offered to students of both programmes. 
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Saksbehandler:
Ragnar Holst Larsen
+4722844738, ragnahl@iakh.uio.no
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Universitetet i Oslo 

Studieseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 
Telefaks: 22 85 45 50 

www.hf.uio.no 

Til: 
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging 

Dato: 19.04.2016 
Saksnr..: 2016/2327 KYRRE 

HF-fakultetsstyrets vedtak om nye studier fra 2017 av 

o
o

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at det etableres 

en årsenhet i filosofi 
et masterprogram i Modern International and Transnational History 

 med oppstart i 2017.

o
o

Med hilsen 

Gro Enerstvedt Smenes 
seksjonssjef 

Kyrre Vatsend 
rådgiver 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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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: 17.03.2016
Saksnr..: 2016/2327 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13

Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2017/18.

Viser til mottatt brev av 07.03.16, hvor fakultetet bes om å levere forslag om etableringer og 
nedlegginger av studietilbud for studieåret 2017-18. 

Det juridiske fakultet ønsker ikke å etablere eller nedlegge noen av studietilbudene for studieåret 
2017/2018. 

Viser forøvrig til fakultetets søknad av 04.03.16, om økning av opptaksrammen til 
masterprogrammet The Theory and Practice of Human Rights.

Med hilsen

Julie Orning
Seksjonssjef

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 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:  4. mars 2016 

Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13 Saksnr..:  

Søknad om økning av opptaksrammen til masterprogrammet The Theory and 
Practice of Human Rights. 
 

Fakultetet søker herved om at opptaksrammen til masterprogrammet The Theory and Practice 
of Human Rights ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), økes med 10 studieplasser 
fra 20 til 30 studieplasser. Fakultetet understreker at de ønsker å videreføre den interne 
fordelingen av studieplasser ved fakultetet. Det er god søkning til alle studieprogrammene ved 
fakultetet, noe som sikrer godt kvalifiserte søkere til alle studieprogrammer.  

Fakultetet ønsker å heve opptaksrammen til studieprogrammet av følgende årsaker: 

1. SMR er et tverrfaglig senter som har flere ansatte med ulike disipliner. Senterets jurister 
underviser i stor grad på Master i rettsvitenskap, mens ikke-juristene er begrenset til 
aktiviteter innen masterprogrammet The Theory and Practice of Human Rights av faglige 
årsaker. SMR ønsker å bruke hele den vitenskapelige staben sin til undervisning, sensur og 
veiledning, og siden den består av mange som ikke er jurister, er det ønskelig med en økning 
av antall studenter på masterprogrammet slik at det blir flere og større aktiviteter for dem.  

2. Senteret ansetter to nye førsteamanuenser i filosofi og samfunnsvitenskapelige fag i 2016. 
Dette innebærer at SMR har tilgjengelig ansatte med ledig kapasitet til både å undervise, 
sensurere og veilede 30 studenter. Dette er to ansettelser som finansieres av UiO og som er 
øremerket SMR etter at NI og Nordem avsluttes. Disse nye kreftene inngår i SMRs langsiktige 
forskningsstrategi på menneskerettigheter fra et HumSam-perspektiv og dekker forsknings- 
og undervisningsfelt senteret i dag mangler ressurser innenfor, som det blant er innenfor 
feltene filosofi og samfunnsvitenskap. De nye vitenskapelige vil fylle undervisningsplikten 
med aktiviteter innen masterprogrammet så godt det lar seg gjøre, men det er klart at desto 
flere programstudenter, desto mer undervisning og sensur vil de kunne gjennomføre og 
dermed i større grad klare å oppfylle sin plikt internt.  

3. SMR har i dag undervisningslokaler som kan dekke opp til 30 studieplasser. I de to siste årene 
har Norsk senter for menneskerettigheter renovert sine lokaler og har skapt nok plasser for 
masterstudentene. Det er dermed ledig fysisk kapasitet for inntil 10 flere studieplasser ved 
programmet. 

V-sak 7 - side 39 av 72



 2 

 

4. Masterstudiet ved SMR er en av UiOs mest ettertraktede masterprogrammer (850 søkere i 
2013, 745 søkere i 2014, og 772 søkere i 2015). Av disse er det svært mange godt kvalifiserte 
søkere og programmet må dermed foreta en grundig rangering av dem som er kvalifiserte for 
opptak ettersom det er begrenset med plasser på programmet. En økning i antall 
studieplasser vil derfor ikke forringe kvaliteten på studentene som får opptak. 

5. Studiebarometeret for 2015 viser at SMRs masterstudie ligger svært høyt på godt læringsmiljø 
og yrkesrelevans og helhetsvurderingen av studiet ligger også godt over landsgjennomsnittet.  

6. Senterets ansatte mener at opptak av flere studenter på masterprogrammet vil styrke 
læringsmiljøet og gjøre det mer dynamisk ved at dagens kapasitet utnyttes bedre. Dette 
gjennom at flere studenter deltar på senterets undervisning og eksamener som igjen gir en økt 
grad av aktiviteter i senterets lokaler, inklusive bibliotek, lesesaler, pausearealer og kantine. 

7. Masterprogrammet er tverrfaglig og størstedelen av studentmassen er internasjonale med ulik 
faglig bakgrunn. En utvidelse av programmet vil dermed støtte opp under «Strategi2020 – 
UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet» hvor to av de viktigste grepene er mer 
tverrfaglighet og økt internasjonalisering som står i klartekst. 

 

Opptakstallene til studieprogrammet de siste tre studieårene har vært som følger: 

 

The Theory and Practice of 
Human Rights 

Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

Opptaksramme 20 20 20 

Antall søknader 850 745 772 

Antall tilbud gitt 36 39 54 

Møtt til studiestart 18   25 31 

 

Studieprogrammet har også høy gjennomføringsgrad, blant de høyeste ved fakultetet. Tallene for 
gjennomføring har vært som følger for følgende fire opptakskull, i tillegg er antallet studenter tatt 
opp de siste to årene tatt med for å vise overbook:  
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Oppstart - 
normert slutt 

 

Opptaks
ramme  

Antall 
studenter 

møtt til 
studiestart 

 
Fullført 
innen 

normert tid 
(2 år) 

 
Fullført 

etter 
normert tid1 

H2010-V2012 20 18 11 (61 %) 3 (17 %) 

H2011- V2013 20 19 12 (63 %) 5 (26 %) 

H2012-V2014 20 23 15 (65 %) 6 (26 %) 

H2013-V2015 20 18 9 (50 %) - 

H2014-V2016 20 26 - - 

H2015-V2017 20 32 - - 

 

Studentmassen er tverrfaglig og internasjonal, og på de to nåværende kullene består av følgende 
faglig bakgrunn og nasjonalitet: 

 

                                                           
1 Noen studenter er fortsatt aktive og har ikke fullført graden sin, andre har sluttet.  
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Norsk senter for menneskerettigheter har budsjettert med en økning i antall studieplasser i 
langtidsbudsjettet sitt for 2015-2018. 

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

 
 
 
Med hilsen 
 
Dag Michalsen     
dekan       Julie Orning  
       seksjonssjef 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
Saksbehandler: 
Morten Slind Olsen 
22 85 94 28, m.s.olsen@jus.uio.no 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Til: Universitetsdirektøren 

Dato: 21. april 2016 
Saksnummer: 2016/2327 

Bachelorprogrammet i Biologi og bachelorprogrammet i Molekylærbiologi og biologisk 
kjemi legges ned, dvs. tar opp nye studenter gjennom Samordnet opptak siste gang høsten 
2016. Som erstatning opprettes et nytt bachelorprogram i Biovitenskap som tar opp nye 
studenter via Samordna opptak første gang høsten 2017. 

Oppretting av et nytt bachelorprogram Informatikk: digital økonomi og ledelse med 
opptak av nye studenter fra høsten 2017. 

Bachelorprogrammet i Geofag: geologi, geofysikk og geografi legges ned, dvs. tar opp 
nye studenter siste gang høsten 2016. Samtidig opprettes det to nye bachelorprogrammer 
som tar opp nye studenter fra høsten 2017: bachelorprogram i Geologi og geografi, som 
blir et studieprogram som skal gi bred geofaglig kunnskap, og bachelorprogram i Geofysikk 
og klima, som skal gi en kvantitativ forståelse av de fysiske systemene
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Våre studenter skal lykkes 
faglig og profesjonelt

1. Synergi mellom dybde og bredde 

2. Forskningsnær utdanning

3. Integrert profesjonell kompetanse 

4. Utviklende læringsmiljø 
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1. Teorikompetanse

2. Eksperiment-, felt- og modelleringskompetanse

3. Regning- og beregnings-kompetanse.

4. Forsknings- og innovasjonskompetanse.

5. Kompetanse om fagets kontekst og bredde

6. Generisk fagkompetanse
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Årsstudiet i realfag

kan

Det femårige masterstudiet i Farmasi 
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Bachelorprogrammet i Biologi og bachelorprogrammet i Molekylærbiologi og biologisk kjemi 
legges ned, dvs. tar opp nye studenter gjennom Samordnet opptak siste gang høsten 2016. Som 
erstatning opprettes et nytt bachelorprogram i Biovitenskap som tar opp nye studenter via 
Samordna opptak første gang høsten 2017. 

Matematikk, informatikk og teknologi Matematikk 
og økonomi

nytt bachelorprogram med navn Informatikk: digital økonomi og ledelse 
med opptak av nye studenter fra høsten 2017.

V-sak 7 - side 48 av 72



7

Elektronikk, informatikk og teknologi.

bachelorprogrammet
i Fysikk og astronomi

Kjemi og biokjemi

Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Som del av programrevisjonen 
legges nå bachelorprogrammet i Geofag: geologi, geofysikk og geografi ned, dvs. tar opp nye 
studenter siste gang høsten 2016.
Samtidig opprettes det to nye bachelorprogrammer som tar opp nye studenter fra høsten 2017: 
bachelorprogrammet i Geologi og geografi, som blir et studieprogram som skal gi bred geofaglig 
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kunnskap, og bachelorprogrammet i Geofysikk og klima, som skal gi en kvantitativ forståelse av de 
fysiske systemene. 

Lektorprogrammet, studieretning realfag
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*Nye studieplasser fra KD i 2016 
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Fakultetsstyret 
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stiller seg bak de foreslåtte endringene i studieprogramporteføljen ved fakultetet. Styret delegerer 
til dekanen å foreta mindre endringer
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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: 31.03.2016 
Saksnr..: 2016/2327 LIVFI 

Innmelding av studietilbud og studieplassønsker fra MED-fakultetet for studieåret 
2017/18
Fristen for å levere forslag om etablering og/eller nedlegging av studietilbud studieåret 2017/2018 
er 1.april 2016. 

Det medisinske fakultet viser til kontakten mellom Institutt for helse og samfunn(Helsam) og 
Avdeling for fagstøtte (AF) v/ Hanna Ekeli i forbindelse med planer om en eventuell nedleggelse av 
Master i sykepleievitenskap. Denne diskusjonen er også knyttet opp mot SAKS-prosessen.  

SAKS-prosessen er ennå ikke landet, men det er enighet om at studieplassene som i dag hører til 
sykepleierprogrammene kan benyttes bedre, både på HiOA og på UiO. Instituttledelsen vurderer 
det slik at det går mot nedleggelse av Master i sykepleievitenskap med et siste opptak høsten 2016, 
men avventer en intern prosess før endelig vedtak om nedleggelse. 

Planen er at en eventuell nedleggelse skal behandles i instituttråd ved Helsam i løpet av april. 
Saken vil deretter bli behandlet av fakultetsstyret 10.mai. Fakultetet vil umiddelbart etter dette gi 
beskjed om studiet ønskes nedlagt eller ikke. 

Studieplassene som eventuelt blir frigjort fra og med høsten 2017, ønsker instituttet å omdisponere 
til andre studieprogram ved instituttet der sykepleiere er en viktig søkergruppe. Planen er at dette i 
første omgang vil gjelde for opptaket høsten 2017. Hvilke studier dette blir, vil bli meldt innen 
fristen for å melde inn ønsker om endringer i opptakstall (1.oktober 2016).

Instituttet vil benytte tiden fram til 1.4.2017 til å legge en endelig plan for bruken av disse 
studieplassene. Det kan da bli aktuelt å søke om etablering av et nytt studium med første opptak 
høsten 2018, alternativt kan instituttet ønske å omdisponere studieplassene til andre 
studieprogram som en permanent ordning.  

Med hilsen 

Frode Vartdal 
Dekan        Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
        Fakultetsdirektør (fung.) 
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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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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: 29.03.2016
Saksnr..: 2016/2327 HEGEGLO

ODs innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2017/18
Det odontologiske fakultet har ikke vedtatt endringer av studietilbud eller studieplasser for 
studieåret 2017/18. 

Det odontologiske fakultet har opptak til følgende studier via Samordna opptak:

Bachelorprogrammet i tannpleie: 24

Masterprogrammet i odontologi: 65

Med hilsen

Tove Langhaug
fakultetsdirektør

Hege Glomsaker-Gjessing
fung. seksjonssjef, studieseksjonen

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

Saksbehandler:
Hege Glomsaker-Gjessing
+4722852286, hege.glomsaker-gjessing@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: 31.03.2016
Saksnr..: 2016/2327 TONEV

SV-fakultetets innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 
2017/18
Vi viser til notat av 7. mars 2016, der fakultetet er bedt om å levere forslag om etableringer og 
nedlegginger av studietilbud for studieåret 2017-18 innen 1. april.

Omstrukturering av masterprogramtilbudet i samfunnsgeografi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet foreslår en omstrukturering av masterprogramtilbudet i 
samfunnsgeografi fra og med studieåret 2017-18.

Dette innebærer å:
• nedlegge masterprogrammene i samfunnsgeografi og development geography
• etablere et engelskspråklig masterprogram i «Human Geography» 

Forslaget ble vedtatt av Fakultetsstyret 17. mars 2016.

Antall studieplasser
Det vil ikke være behov for friske studieplassmidler, da studieplassene til de foreslåtte nedlagte 
studieprogrammene i samfunnsgeografi og development geography (24 plasser) foreslås overført 
til masterprogrammet i «Human Geography».

Det skal utarbeides konkrete opptakskrav og en fordelingsnøkkel for opptak av internasjonale og 
skandinaviske studenter vinteren 2016. Programrådet legger til grunn at studenter med 
bachelorgrad fra norske universiteter og høgskoler skal utgjøre hoveddelen av studentene.

Faglig og strategisk begrunnelse
I strategisk plan for Universitetet i Oslo for perioden 2010-2020 er økt internasjonalisering et av de 
viktigste grepene for å nå universitetets målsettinger.

Økt internasjonalisering er også et uttalt mål i fakultetets strategiske plan «Strategi 2020», der 
fakultetet skal:

- Øke tilbudet av engelskspråklig undervisning, og vurdere å utvikle flere internasjonale 
utdanningsprogrammer 

Forslaget vil bidra til å styrke:
- Internasjonalisering
- Rekrutteringspotensiale
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- Kvalitet i utdanningstilbudet
- Arbeidslivsrelevans
 

I forslaget fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skisseres det innføring av tematiske 
studieløp i masterprogrammet. Ved å forsterke og synliggjøre mulighetene for spesialisering 
innenfor masterprogrammet i human geography mener instituttet at dette kan bidra til å øke 
rekrutteringen og utvikle et studietilbud som tydeliggjør studentenes faglige kvalifikasjoner. 

Som påpekt i periodisk evalueringsrapport fra 2014 vil et masterprogram i human geography 
«kunne både styrke programmets internasjonale rekruttering, samt skape grunnlag for en bedre 
kontakt med og et styrket fagmiljø for både norske og utenlandske studenter» (s. 7).

Forslaget bidrar også til videreutvikling og internasjonalisering av samfunnsgeografisk forskning 
i sin helhet. 

1. Styrket kvalitet på undervisningstilbudet
Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo er et ledende miljø innenfor samfunnsgeografi i Norge 
og Norden, spesielt innenfor fagmiljøets prioriterte kompetanseområder. Forslaget styrker 
kvaliteten og konkuranseevnen til masterprogrammet innenfor disse kompetanseområdene. 

Programrådet i samfunnsgeografi anser således forslaget som et viktig bidrag til faglig utvikling, 
internasjonalisering, styrket rekruttering og økt arbeidslivsrelevans for samfunnsgeografisk 
undervisning.

2. Styrket internasjonalisering og økt rekrutteringspotensiale
Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo har utviklet seg til å være et fagmiljø med en sterk 
internasjonal forskningsprofil, noe som også gjenspeiles i undervisningen som tilbys. 

Egenevalueringen i forbindelse med periodisk evaluering av masterprogrammet i 
samfunnsgeografi i 2014 uttrykte et ønske om å diskutere muligheten for et engelskspråklig 
masterprogram i «Human Geography», med sikte på å ta opp flere internasjonale studenter og 
styrke den internasjonale profilen også blant studentene.

Det er behov for å øke antallet gode søkere til masterprogrammet i samfunnsgeografi, og 
internasjonal rekruttering anses som et virkemiddel for å nå et slikt mål.

Masterprogrammet i development geography har spilt en viktig rolle i internasjonaliseringen av 
mastergradsutdanningen i samfunnsgeografi. Programmet har en opptaksramme på 4-5 studenter 
hvert år og er finansiert av Kvoteprogrammet (som er vedtatt utfaset av den nåværende 
regjeringen). Programmet bygger på eksisterende emner i samfunnsgeografi og er på den måten 
meget ressurseffektivt. Avvikling av kvoteordningen i Statsbudsjettet for 2016 svekker likevel 
ressursgrunnlaget for videreføring av masterprogrammet.
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Mens nedleggelsen av masterprogrammet i development geography kan svekke rekrutteringen av 
masterstudenter fra det globale sør, vil opprettelsen av et engelskspråklig masterprogram skape 
bedre muligheter for internasjonal rekruttering generelt. Dette inkluderer også studenter fra det 
globale sør med egen finansiering eller støtte fra nye institusjonelle samarbeidsprosjekt (f.eks. 
SIUs nye partnerskapsprogram). 

Ett felles engelskspråklig masterprogram i «Human Geography» vil tiltrekke gode internasjonale 
og nasjonale søkere, samt gi en bedre integrering av utenlandske og norske studenter. 

Dette er i samsvar med SV-fakultetets og UiOs overordnete mål og prioriteringer.

3. Styrket arbeidslivsrelevans
Innføringen av tematiske studieløp og økt internasjonalisering forventes å styrke studentenes 
kompetanse og arbeidslivsrelevans. De fire prioriterte studieløpene er godt etablerte kompetanse-
områder innenfor samfunnsgeografi og har også sterke koblinger til kunnskapsbehov og 
arbeidsmarkeder i Norge og internasjonalt.

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tror at ved å forsterke og synliggjøre mulighetene for 
spesialisering innenfor masterstudiet i samfunnsgeografi kan vi både tiltrekke oss flere gode 
søkere, samt utvikle et studietilbud som tydeliggjør studentenes faglige kvalifikasjoner. 

Ressursbruk
Masterprogrammet i «Human Geography» vil bygge på og erstatte det eksisterende 
masterprogrammet i samfunnsgeografi med de ressurser som allerede er knyttet til dette 
studieprogrammet. 

Forslaget forutsetter ikke at det tilføres nye stillinger, men vil kreve en avsetning av administrative 
ressurser i ulike faser. Overgangen fra et norskspråklig til et engelskspråklig masterprogram vil 
innebære merarbeid knyttet til opptaket av studenter, spesielt i forbindelse med de to 
søknadsfristene for utenlandske studenter. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil arbeide 
for å finne gode praktiske og kostnadseffektive løsninger for håndtering av studentopptaket.

Det vil imidlertid være visse administrative og faglige besparelser knyttet til det å administrere og 
videreutvikle ett program fremfor to.

Behandling
Programrådet nedsatte 11. februar 2015 en komite med mandat om å utarbeide forslag til et 
mastertilbud i samfunnsgeografi. Komiteen la fram et forslag som er diskutert i programrådet 13. 
mai 2015, på eget allmøte for studentene 15. oktober 2015, og på stabsmøte 4. november 2015. 
Endringsforslagene har blitt grundig behandlet og diskutert internt og er godt forankret i 
fagmiljøet. 
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Strategiske studieplasser i kategori C

Fakultetet ber herved om 5 av de 15 toårige strategiske studieplassene til master i psykologi, 
studieretning Cognitive Neuroscience. Dette er en studieretning som faglig kan gå inn under UiOs 
satsningsområde Livsvitenskap. Fakultetet ser at det er god inntakskvalitet til denne 
studieretningen; ca 64 poeng hvert år, og 5 nye plasser vil således ikke forringe inntakskvaliteten.

Det planlagte studietilbudet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet studieåret 
2017-18

Etter gjennomgang av oversikten over UiOs totale studietilbud for studieåret 2016-17 melder Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet inn følgende studietilbud for studieåret 2017-18:

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 Human Geography Intern

Master Organisasjon, ledelse og arbeid SVM2-OLA Intern

Master Peace and Conflict Studies SVM2-PECOS Intern

Master Psykologi SVM2-PSY Intern

Master Samfunnsøkonomi SVM2-ECON Intern

Master Sosialantropologi SVM2-SANT Intern

Master Sosiologi SVM2-SOS Intern

Master Statsvitenskap SVM2-STV Intern
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Master Teknologi, innovasjon og kunnskap SVM2-TIK Intern

Master (femårig) Samfunnsøkonomisk analyse SVM5-ECON Intern

Master (kort) Society, Science and Technology in 
Europe

SVMA-ESST Intern

Profesjon Psykologi, seksårig stadium SVC-PSY Intern

Med hilsen

Ingjerd Hoëm
studiedekan

Tone Vold-Sarnes
Studieleder

Vedlegg:
Søknad fra ISS om nedleggelse og opprettelse av masterprogram
Notat til fakultetsstyret

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

Kopi til:
SV ADM Fakultetsadministrasjonen

Saksbehandler: Tone Vold-Sarnes, +4722854243, tone.vold-sarnes@sv.uio.no
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi
Kontoradr.: Harriet Holters hus, Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 52 57
Telefaks: 22 85 52 53
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no

Til:
SV ADM Fakultetsadministrasjonen

Oversender 
Dato: 20.01.2016
Saksnr..: 2008/17650 MARENRI

Master samf.geo: søknad om nedleggelse

Oversender søknad fra undervisningsleder ved samfunnsgeografi, med forslag om nedleggelse og 
opprettelse av masterprogram. 

Med hilsen

Katrine Fangen
instuttleder

Inger-Lise Schwab
kontorsjef 

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

Vedlegg:
1 Master samf.geo: søknad om nedleggelse

Saksbehandler:
Maren Ringstad
+4722854417, maren.ringstad@sosgeo.uio.no
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat

Til:  Fakultetsstyret
Fra: Dekan Nils-Henrik M. von der Fehr 
Sakstype: Studier
Saksnr: V-SAK 3 (ePhorte saksnr. 2008/17650)
Møtedato: 17. mars 2016
Notatdato: 3. mars 2016
Saksbehandler: Siv-Ellen Østengen

Forslag om omstrukturering av masterprogramtilbudet i samfunnsgeografi fra og med studieåret 
2017/2018

I tråd med fakultetets administrasjonsreglement behandler fakultetet nedleggelse og etablering av 
studieprogram før slike saker sendes videre til Universitetsstyret for endelig behandling i mai/juni.

Fakultetet skal sende inn forslag om etableringer og nedlegginger av studietilbud for studieåret 
2017/2018 innen 1. april. 

Dekanen foreslår omstrukturering av masterprogramtilbudet i samfunnsgeografi fra og med 
studieåret 2017/2018. Dette innebærer å nedlegge masterprogrammene i samfunnsgeografi og 
development geography og å etablere et engelskspråklig masterprogram i «Human Geography» fra 
og med studieåret 2017/18. 

Antall studieplasser
Det vil ikke være behov for friske studieplassmidler.

Det skal utarbeides konkrete opptakskrav og en fordelingsnøkkel for opptak av internasjonale og 
skandinaviske studenter vinteren 2016. Programrådet legger til grunn at studenter med 
bachelorgrad fra norske universiteter og høgskoler skal utgjøre hoveddelen av studentene.

Faglig og strategisk begrunnelse
I strategisk plan for Universitetet i Oslo for perioden 2010-2020 er økt internasjonalisering et av de 
viktigste grepene for å nå universitetets målsettinger.

Økt internasjonalisering er også et uttalt mål i fakultetets strategiske plan «Strategi 2020», der 
fakultetet skal:

- Øke tilbudet av engelskspråklig undervisning, og vurdere å utvikle flere internasjonale 
utdanningsprogrammer 
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Forslaget vil bidra til å styrke:
- Internasjonalisering
- Rekrutteringspotensiale
- Kvalitet i utdanningstilbudet
- Arbeidslivsrelevans
 

I forslaget fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skisseres det innføring av tematiske 
studieløp i masterprogrammet. Ved å forsterke og synliggjøre mulighetene for spesialisering 
innenfor masterprogrammet i human geography mener instituttet at dette kan bidra til å øke 
rekrutteringen og utvikle et studietilbud som tydeliggjør studentenes faglige kvalifikasjoner. 

Som påpekt i periodisk evalueringsrapport fra 2014 vil et masterprogram i human
geography «kunne både styrke programmets internasjonale rekruttering, samt skape grunnlag for 
en bedre kontakt med og et styrket fagmiljø for både norske og utenlandske studenter» (s. 7).

Forslaget bidrar også til videreutvikling og internasjonalisering av samfunnsgeografisk forskning 
i sin helhet. 

1. Styrket kvalitet på undervisningstilbudet
Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo er et ledende miljø innenfor samfunnsgeografi i Norge 
og Norden, spesielt innenfor fagmiljøets prioriterte kompetanseområder. Forslaget styrker 
kvaliteten og konkuranseevnen til masterprogrammet innenfor disse kompetanseområdene. 

Programrådet i samfunnsgeografi anser således forslaget som et viktig bidrag til faglig utvikling, 
internasjonalisering, styrket rekruttering og økt arbeidslivsrelevans for samfunnsgeografisk 
undervisning.

2. Styrket internasjonalisering og økt rekrutteringspotensiale
Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo har utviklet seg til å være et fagmiljø med en sterk 
internasjonal forskningsprofil, noe som også gjenspeiles i undervisningen som tilbys. 

Egenevalueringen i forbindelse med periodisk evaluering av masterprogrammet i 
samfunnsgeografi i 2014 uttrykte et ønske om å diskutere muligheten for et engelskspråklig 
masterprogram i «Human Geography», med sikte på å ta opp flere internasjonale studenter og 
styrke den internasjonale profilen også blant studentene.

Det er behov for å øke antallet gode søkere til masterprogrammet i samfunnsgeografi, og 
internasjonal rekruttering anses som et virkemiddel for å nå et slikt mål.

Masterprogrammet i development geography har spilt en viktig rolle i internasjonaliseringen av 
mastergradsutdanningen i samfunnsgeografi. Programmet har en opptaksramme på 4-5 studenter 
hvert år og er finansiert av Kvoteprogrammet (som er vedtatt utfaset av den nåværende 
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regjeringen). Programmet bygger på eksisterende emner i samfunnsgeografi og er på den måten 
meget ressurseffektivt. Avvikling av kvoteordningen i Statsbudsjettet for 2016 svekker likevel 
ressursgrunnlaget for videreføring av masterprogrammet.

Mens nedleggelsen av masterprogrammet i development geography kan svekke rekrutteringen av 
masterstudenter fra det globale sør, vil opprettelsen av et engelskspråklig masterprogram skape 
bedre muligheter for internasjonal rekruttering generelt. Dette inkluderer også studenter fra det 
globale sør med egen finansiering eller støtte fra nye institusjonelle samarbeidsprosjekt (f.eks. 
SIUs nye partnerskapsprogram). 

Ett felles engelskspråklig masterprogram i «Human Geography» vil tiltrekke gode internasjonale 
og nasjonale søkere, samt gi en bedre integrering av utenlandske og norske studenter. 

Dette er i samsvar med SV-fakultetets og UiOs overordnete mål og prioriteringer.

3. Styrket arbeidslivsrelevans
Innføringen av tematiske studieløp og økt internasjonalisering forventes å styrke studentenes 
kompetanse og arbeidslivsrelevans. De fire prioriterte studieløpene er godt etablerte kompetanse-
områder innenfor samfunnsgeografi og har også sterke koblinger til kunnskapsbehov og 
arbeidsmarkeder i Norge og internasjonalt.

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tror at ved å forsterke og synliggjøre mulighetene for 
spesialisering innenfor masterstudiet i samfunnsgeografi kan vi både tiltrekke oss flere gode 
søkere, samt utvikle et studietilbud som tydeliggjør studentenes faglige kvalifikasjoner. 

Ressursbruk
Masterprogrammet i «Human Geography» vil bygge på og erstatte det eksisterende 
masterprogrammet i samfunnsgeografi med de ressurser som allerede er knyttet til dette 
studieprogrammet. 

Forslaget forutsetter ikke at det tilføres nye stillinger, men vil kreve en avsetning av administrative 
ressurser i ulike faser. Overgangen fra et norskspråklig til et engelskspråklig masterprogram vil 
innebære merarbeid knyttet til opptaket av studenter, spesielt i forbindelse med de to 
søknadsfristene for utenlandske studenter. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil arbeide 
for å finne gode praktiske og kostnadseffektive løsninger for håndtering av studentopptaket.

Det vil imidlertid være visse administrative og faglige besparelser knyttet til det å administrere og 
videreutvikle ett program fremfor to.

Behandling
Programrådet nedsatte 11. februar 2015 en komite med mandat om å utarbeide forslag til et 
mastertilbud i samfunnsgeografi. Komiteen la fram et forslag som er diskutert i programrådet 13. 
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mai 2015, på eget allmøte for studentene 15. oktober 2015, og på stabsmøte 4. november 2015. 
Endringsforslagene har blitt grundig behandlet og diskutert internt og er godt forankret i 
fagmiljøet. 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag om å nedlegge masterprogrammene i samfunnsgeografi 
og development geopgraphy og å etablere et engelskspråklig masterprogram i «Human 
Geography» fra og med studieåret 2017/18.

Vedlegg
1. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Master samf. geo: søknad om nedleggelse
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Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje

Telefon: 22 85 82 76
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Til:
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging

Dato: 30.03.2016
Saksnr..: 2016/2327 INSKJE

UVs Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2017/18
Vi viser til notat datert 7.3.2016.  UV melder følgende endringer i sin studieprogramsportefølje. De 
foreslåtte endringene har vært behandlet i Fakultetsstyret 17.3.2016.

Nedleggelse av følgende to masterprogrammer fra og med studieåret 2017-2018:

1) «European Master in Higher Education (UVM2-HEEM)»; opptaksrammen overføres i sin helhet 
til masterprogrammet «Master of Philosophy in Higher Education (UVM2-HEED)»
2) «Special and Inclusive Education (UVME-SIE) » 

Begge programmene har vært Joint Degrees under Erasmus Mundus programmet, hvor 
samarbeidet om gradene ikke har blitt fornyet etter at avtaleperioden har gått ut.  For en mer 
detaljert beskrivelse, se vedlegg 1.

Ingen opprettelser av nye programmer for studieåret 2017/2018.

Korrigeringer til vedlagt liste over planlagte studietilbud

Master Higher Education, fellesgrad (UVM2-HEEM) Legges ned fra og med høsten 2017
Master Lesing og skriving i skolen (UVM2-LSS) Lagt ned fra og med høsten 2016 (meldt inn i fjor)
Special and Inclusive Education (UVME-SIE) Legges ned fra og med høsten 2017

Med hilsen

Berit Karseth
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør

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

Vedlegg:
1 UV- Nedleggelse av masterprogrammer 2017/18

Saksbehandler: Ingunn Skjerve, +4722855119, ingunn.skjerve@uv.uio.no
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Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren
Sakstype: Vedtakssak
Tilgang: Åpen
Notatdato:  10.03.2016
Møtedato: 17.03.2016

Arkivsak nr.: 2016/280
Saksbehandler: Ingunn Skjerve
________________________________________________________________________________

Angående fakultetets studieprogramportefølje 2017-2018

Bakgrunn

UiO ber hvert år fakultetene om å levere inn sine forslag om etableringer og nedlegginger av 
studietilbud for det kommende studieåret, med frist 1. april.  

Fakultetet ba instituttene melde inn forslag til endringer i sine studieprogramporteføljer i notat 
datert 6.1.2016.

Vi har fått følgende innmeldinger:

Institutt for pedagogikk (IPED)
IPED ønsker at masterprogrammet «European Master in Higher Education» legges ned fra og med
studieåret 2017-2018. Programmet var knyttet til den første europeiske fellesgraden ved UiO og 
hadde Erasmus Mundus-status i flere år. Samarbeidet om fellesgraden er ikke videreført. 
Siste gang det var opptak til programmet var høsten 2011, og instituttet ønsker nå å formalisere 
dette. Instituttet opplyser at det er en student som ikke har fullført studieløpet. Denne studenten 
skal etter planen ha fullført i løpet av 2016. De mener derfor at det ikke er behov for 
overgangsordninger ved nedleggelsen.
Opptaksrammen for studieprogrammet ønskes overført til programmet «Master of Philosophy in
Higher Education» (UVM2-HED). Rammen har vært benyttet til dette programmet siden 2012.

Ut over dette har IPED ingen forslag til endringer i programtilbudet for studieåret 2017-2018.

Institutt for spesialpedagogikk (ISP)
ISP ønsker å legge ned det erfaringsbaserte masterprogrammet i «Spesial and Inclusive education» 
(UVME-SIE) fra og med studieåret 2017-2016. Dette er en joint deegree under Erasmus Mundus 
programmet, som nå er lagt ned.  University of Roehampton har hatt det koordinerende ansvaret 
for programmet, hvor Unviverzita Karlova, i Tsjekkia og Universitetet i Oslo har inngått som 
samarbeidende institusjoner.  Institusjonene har kommet til en felle enighet om at samarbeidet 
ikke forlenges.
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ISPs bidrag til masterprogrammet har vært å tilby tre emner, SIE4200, SIE4230 og SIE4390. 
Studentene er registrert som gradsstudenter hos University of Roehampton og innreisende 
utvekslingsstudenter ved UiO, det er derfor ingen egen opptakskvote for dette programmet.  Det 
siste kullet studenter som tar emner ved UiO blir ferdig våren 2016 og instituttet ser derfor ikke 
behov for overgangs ordninger. 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning(ILS) har ikke meldt inn noen endringer i 
studietilbudet for studieåret 2017-2018.

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret anbefaler at følgende to masterprogrammer legges ned fra og med 
studieåret 2017-2018: 

1) "European Master in Higher Education" legges ned og at opptaksrammen 
overføres i sin helhet til masterprogrammet "Master of Philosophy in Higher 
Education"

2) «Spesial and Inclusive education»

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Line Sletten
seksjonssjef

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

Vedlegg: 

1 Notat av 29.1.16 fra Institutt for pedagogikk 

2 Notat av 10.3.2016 fra Institutt for spesialpedagogikk
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Institutt for pedagogikk
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7, Helga Engs 
hus, 5. etasje

Telefon: 22 84 44 75
Telefaks: 22 85 42 50
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no

Til:
UV Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Dato: 29.01.2016
Saksnr..: 2016/280 YNGVILD

Endringer i IPEDs studieprogramporteføljen studieåret 2017 -2018

IPED ønsker at masterprogrammet «European Master in Higher Education» legges ned fra og med 
studieåret 2017-2018. Programmet var knyttet til den første europeiske fellesgraden ved UiO og ble 
hadde Erasmuns Mundus status i flere år. Samarbeidet om fellesgraden er ikke videreført. Siste 
gang det var opptak til programmet var høsten 2011.

Det er i skrivende stund en student som ikke har fullført studieløpet og som mangler 
masteroppgaven. I følge planen skal hun fullføre i løpet av 2016. Vi mener derfor at det ikke er 
behov for overgangsordninger ved nedleggelsen.

Opptaksrammen for studietprogrammet ønskes overført til programmet «Master of Phlosophy in 
Higher Education».

Ut over dette har IPED ingen endringer i programtilbudet for studieåret 2017-2018.

Med hilsen

Ola Erstad
Instituttleder

Yngvild Dahl
avdelingsleder

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

Saksbehandler:
Yngvild Dahl
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+4722844138, yngvild.dahl@iped.uio.no
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Institutt for spesialpedagogikk
Kontoradr.: Helga Engs hus, 4. etasje, Sem 
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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: 10.03.2016
Saksnr..: 2010/2832 ALBERTOV

Nedleggelse av Erasmus Mundus-program - Master's programme in special and 
inclusive education og tilhørende emner
Det siste opptaket til Erasmus Mundus-programmet «Master’s programme in special and 
inclusive education» var høsten 2015, i tråd med det tidsavgrensede samarbeidet mellom 
University of Roehampton (London), Charles University (Praha) og Universitetet i Oslo (UiO). Det 
er ikke avtalt en videreføring av dette studieprogrammet, slik at det ikke åpnes for et nytt opptak.

Emnene fra UiO som inngår i dette programmet må derfor legges ned: 

- SIE4200 Special and inclusive education. Undervisning tilbys for siste gang våren 
2016. Vurderingen kan tilbys en gang til etter dette.

- SIE4230 Research Methodology. Tilbys for siste gang våren 2016. Vurderingen kan 
tilbys en gang til etter dette.

- SIE4390 Dissertation. Det siste opptaket til studieprogrammet var høsten 2015. Det 
innebærer at studenter som fullfører på normert tid skal levere sin avhandling høsten 2016. 
Det er bare en andel av studentene som leverer sin avhandling via Universitetet i Oslo. 
Dersom det er studenter som ikke har levert sin avhandling innen høsten 2016, anbefales 
det at vurderingen ikke legges ned før disse studentene har fullført. Studenter med gyldig 
fravær som blir forsinket i studiene sine vil få mulighet til å fullføre.

Opptaket til studieprogrammet forvaltes av University of Roehampton. 

Med hilsen
Berit Rognhaug
Institutleder

Alberto Valiente Thoresen
Administrativ studieleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
Saksbehandler: Alberto Valiente Thoresen +4722858303, a.v.thoresen@isp.uio.no 
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