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Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2018/2019 
 
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: 
UiOs studietilbud for studieåret 2018/2019 blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og 
opptaksrammer, og saksframstillingen bygger på innspill fra fakultetene. Universitetsstyret skal 
vedta universitetets studietilbud for 2018/2019, inkludert etableringer og nedlegginger av 
studietilbud og fordeling av studieplasser.  
 
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter: 
Fra Statsbudsjettet 2016 er det 15 studieplasser til fordeling, noe som gir budsjettmessige 
konsekvenser. Det er tatt inn et forslag til fordeling på bakgrunn av innspill fra fakultetene.  
 
Forslag til vedtak:  
a) Følgende studietilbud etableres:  

• Masterprogram i Music, Communication and Technology (fellesgrad) ved HF 
• Masterprogram i Konservering – prosjektbasert (erfaringsbasert) ved HF 
• Masterprogram i Biovitenskap ved MN 
• Masterprogram i Computational Science ved MN 
• Masterprogram i Data Science ved MN 
• Masterprogram i The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society 

(fellesgrad) ved SV 
• Årsenhet i Samfunnsøkonomi ved SV 
• Masterprogram i Assessment Evaluation ved UV 

 
b) Følgende studietilbud nedlegges:  

• Bachelorprogram i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved JUS 
• Masterprogram i Psykososialt arbeid ved MED 
• Masterprogram i Biologi ved MN 
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• Masterprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN 
• Bachelorprogram i Kristendom, kultur og læring ved TF 
• Masterprogram i European Youth Studies (fellesgrad) ved UV 

 
c) De strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles slik:  

• 8 plasser til Music, Communication and Technology ved HF fra høsten 2018.  
• 13 plasser til Assessment evaluation ved UV fra høsten 2018.  
• 21 plasser til PPU ved UV midlertidig i studieåret 2018/2019  

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

revidert nasjonalbudsjett 2017 eller i statsbudsjettet 2018, samt å fordele inntil 3 studieplasser 
til “Students at risk” dersom ordningen videreføres. 

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

2018/2019.  
 

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling 
av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram. 
 

 
Med hilsen 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: Styrenotat 
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 
 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 11 
 Møtedato: 20. juni 2017 
 Notatdato: 2. juni 2017 
 Arkivsaksnr.: 2017/3484 
 Saksbehandler: Jonny R. Sundnes og 

Camilla Haugland 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 

Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2018/2019 
Universitetets studietilbud for studieåret 2018/2019 blir behandlet i tråd med årshjulet for 
portefølje og opptaksrammer, og den bygger på UiOs strategidokumenter og innspill fra 
fakultetene. Vedlegg 1 gir en kortfattet oversikt over forvaltningen av UiOs studieportefølje.  

Denne saken må leses og vurderes i sammenheng med flere andre saker som har innvirkning på 
studietilbudet. Viktige føringer legges i årsplanen for 2018-2020 og i budsjettfordelingen som 
styret også behandler på styremøtet i juni.  

Det er fastsatt nye krav til institusjonenes studietilbud. Universitets- og høyskoleloven og 
Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift er endret, og i februar 2017 ble også NOKUTs 
studietilsynsforskrift endret. Universitetsdirektøren tar sikte på en gjennomgang av UiOs rutiner 
for programetablering for å sikre at de er i tråd med det nye regelverket.   

Saken er delt inn i følgende kapitler:  

1. Oversikt over studietilbudet 
2. Forslag om etablering og nedlegging studieprogram 
3. Forslag om nedlegging av urdu som undervisningsfag 
4. Fordeling av friske studieplassmidler fra KD 
5. Opptaksrammer 
6. Forslag til vedtak 

1. Oversikt over studietilbudet 
Vedlegg 2 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 videre-
utdanning. Varianter av samme studietilbud er listet som ett, og enkeltemner, deler av studier og 
utvekslingsprogram er ikke tatt med i listen. Studieprogram som brukes for å administrere 
dr.philos.-graden er heller ikke med. Studietilbud som ikke lenger har opptak og som er under 
utfasing er også utelatt, selv om det fortsatt er studenter på programmet.  

2. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram 
I henhold til UiOs regelverk skal etablering og nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng 
eller mer behandles av universitetsstyret. Fakulteter som ønsker å etablere nye studietilbud må 
gjøre rede for forslaget mht. strategi, fagprofil og ressurser. Fakulteter som ønsker å legge ned 
studietilbud må kort begrunne forslaget og angi hvordan frigjorte ressurser ønskes disponert. Det 
gis her en kort oversikt over forslagene, mens nærmere begrunnelser finnes i fakultetenes 
innmeldinger (vedlegg 3).  

Foreslåtte etableringer av studieprogram 
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 Studieprogram Ressurser 

HF Masterprogram i Music, 
Communication and Technology 
(fellesgrad)  

Forutsetter tildeling av friske studieplasser.   

HF Masterprogram i Konservering – 
prosjektbasert (erfaringsbasert) 

Omdisponering innenfor eksisterende ramme. 
Teknisk omlegging av et eksisterende tilbud.  

MN Masterprogram i Biovitenskap Omdisponering innenfor eksisterende ramme. 
Inngår i Interact-prosjektet. 

MN Masterprogram i Computational 
Science 

Omdisponering innenfor eksisterende ramme. 
Inngår i Interact-prosjektet. 

MN Masterprogram i Data Science Omdisponering innenfor eksisterende ramme. 
Inngår i Interact-prosjektet. 

SV Masterprogram i The Psychology of 
Global Mobility, Inclusion and 
Diversity in Society (fellesgrad) 

Fellesgrad koordinert av Universitetet i Lisboa, 
med Psykologisk institutt som partner. Har fått 
støtte fra EUs Erasmus Mundus-program.  

SV Årsenhet i Samfunnsøkonomi Omdisponering innenfor eksisterende ramme.  

UV Masterprogram i Assessment 
Evaluation 

Forutsetter tildeling av friske studieplasser.  

 

Foreslåtte nedlegginger av studieprogram 

 Studieprogram Ressurser 

JF Bachelorprogram i Demokrati og 
rettigheter i informasjons-
samfunnet 

Frigjorte ressurser foreslås omdisponert til 
studietilbudet innen rettsvitenskap og til 
masterprogrammet i The Theory and Practice of 
Human Rights. 

MED Masterprogram i Psykososialt 
arbeid (erfaringsbasert, ekstern-
finansiert) 

Ett av sentrene som drifter programmet 
(SERAF) mister sin største bevilgning i 2018, og 
store deler av ressursgrunnlaget faller bort. De 
to gjenværende sentrene (NSSF og NKVTS) har 
ikke ressurser til å videreføre programmet.  

MN Masterprogram i Biologi Nedleggingen inngår i Interact-prosjektet. 
Erstattes av nytt masterprogram i Biovitenskap.  

MN Masterprogram i Molekylærbiologi 
og biologisk kjemi 

Nedleggingen inngår i Interact-prosjektet. 
Erstattes av nytt masterprogram i Biovitenskap. 

TF Bachelorprogram i Kristendom, 
kultur og læring 

Ressursene benyttes til styrking av 
videreutdanningstilbud rettet mot Den norske 
kirke, særlig innen trosopplæring, til styrking av 
fakultetets tilbud av emner på bachelornivå og 
faglig videreutvikling av emner rettet mot 
lektorprogrammet.  

UV Masterprogram i European Youth 
Studies (fellesgrad) 

Programmet ble vedtatt opprettet av rektor i 
2010. Flere uforutsette endringer ved de 
samarbeidende institusjonene og blant 
involverte fagpersoner medførte imidlertid at 
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studiet aldri ble satt i gang.  
 

Andre endringer i studietilbudet 

I tillegg til forslagene om etablering og nedlegging av studieprogram, har fakultetene også meldt 
inn en enkelte andre endringer i studietilbudet. Disse punktene skal ikke vedtas av 
universitetsstyret, men tas med til informasjon.   

 Studieprogram Kommentar 

MED Masterprogram i 
Sykepleievitenskap 

Fakultetet vurderer nedlegging av programmet 
og arbeider med å finne gode alternativer for 
bruk av studieplassene. Vedtaket blir etter 
planen meldt inn i 2018. 

MN Endringer i masterprogram som 
følge av Interact-prosjektet 

I tillegg til formelle etableringer og nedlegginger 
av studieprogram, kommer navneendringer og 
andre omstruktureringer av program. Enkelte 
endringer kan av praktiske årsaker medføre ny 
programkode i Felles Studentsystem eller ny 
programnettside. Dette innebærer ikke formell 
etablering av nytt program, men betraktes som 
videreføring av eksisterende program.  

MN Masterprogram i Informatikk: 
Digital økonomi og ledelse 

Påbygging til et av de nye bachelor-
programmene. Masterprogrammet skal ha 
oppstart 2020 med planlagt opptaksramme 20.  

MN Masterprogram i Bærekraftige 
energisystemer 

Oppstart tidligst 2019. En arbeidsgruppe vil i 
2017 levere en programskisse og vurderer blant 
annet om det er aktuelt med faglig samarbeid 
med UiO:Energi. 

TF Studietilbud i Praktisk teologi Ved overføringen av Det praktisk-teologiske 
seminar til fakultetet fulgte også oppgaven med 
å tilby ettårig praktisk-teologisk utdanning for 
de som etter vedtak av Kirkerådets evaluerings-
nemnd anses å inneha tilsvarende kompetanse 
som cand.theol.-graden. Dette dreier seg om et 
fåtall studenter, og det legges opp til at de hånd-
teres innenfor rammen av teologiprogrammet. 

 

3. Forslag om nedlegging av urdu som undervisningsfag  
HF ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk (IKOS) ønsker å legge ned urdu som 
undervisningsfag. Dette er begrunnet i ressurssituasjonen.  

Det har vist seg svært vanskelig å rekruttere nye vitenskapelige ansatte innenfor dette fagfeltet. 
Instituttet ønsket i lys av dette å prioritere ressursene innen Sør-Asia-studier til å utvikle 
studietilbudet i India-studier med hindi. Siden 2007 har det derfor ikke vært noen undervisning i 
urdu, og for øyeblikket finnes det hverken tilsatte eller studenter i faget. 

Fakultetets utredning viser at det i mange år har vært få studenter i urdu. Etter kvalitetsreformen 
ble emnegruppene i urdu tilbudt på det daværende Språkprogrammet og på Asiatiske og afrikanske 
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studier. Flere har fulgt begynneremnene i urdu enn det har vært programstudenter, de fleste som 
enkeltemnestudenter. 

I lys av denne situasjonen ønsker instituttet at urdu utgår fra fagporteføljen, og fakultetet er enig i 
denne vurderingen og i de prioriteringer instituttet har foretatt når det gjelder hvilke språk som 
skal tilbys videre. 

4. Fordeling av friske studieplassmidler fra KD 
I Statsbudsjettet for 2016 ble UiO tildelt 15 strategiske studieplasser i kategori C med to års 
opptrapping. Hittil har plassene vært midlertidig fordelt til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
på grunn av økt etterspørsel i forbindelse med innføring av ny rammeplan.  

Fakultetene ble i utgangspunktet bedt om å foreslå nye studietilbud i tilknytning til satsings-
områdene (energi, livsvitenskap, Norden eller innovasjon). Det var imidlertid mulig å foreslå nye 
studietilbud også på andre områder.  

Fakultetene har søkt om studieplasser til følgende studieprogram:  

• HF, nytt masterprogram i Music, Communication and Technology – 10 plasser.  
• SV, eksisterende masterprogram i Teknologi, innovasjon og kultur – 5 plasser.  
• UV, nytt masterprogram i Assessment Evaluation – 20 plasser. 

De foreslåtte programmene er i finansieringskategori D, og omregnet er det derfor 21 studieplasser 
til fordeling. Universitetsdirektøren foreslår at 8 plasser gis til HF og 13 gis til UV. Begge 
fakultetene skal dermed få grunnlag for å starte opp de foreslåtte nye programmene, men det kan 
være behov for at fakultetet gjør ytterligere omdisponeringer internt.  

Plassene er tildelt med full opptrapping fra 2017, og det vil være en mellomperiode før nye 
masterprogram bruker alle (dvs. har tatt opp to kull). Universitetsdirektøren foreslår derfor at det 
midlertidig fordeles 21 plasser til PPU også for studieåret 2018/2019. Det er stor etterspørsel etter 
PPU før ny rammeplan implementeres høsten 2019, og dette gir flere studenter mulighet til å 
oppnå undervisningskompetanse før krav om mastergrad innføres. Fakultetet har bekreftet at de 
har kapasitet til en slik midlertidig fordeling i 2018/2019. 

Dersom UiO får tildelt friske studieplassmidler i revidert nasjonalbudsjett 2017 eller stats-
budsjettet 2018, foreslår vi at rektor gis fullmakt til å fordele disse etter konsultasjon med 
fakultetene.  

 

5. Opptaksrammer 
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 2018/2019 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 søknadene får 
tilslag, foreslår vi at rektor gis fullmakt til å etablere studieprogrammet.  

«Students at risk» 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 studentene en 
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mulighet til å videreføre studiene sine i Norge. Ordningen administreres av Senter for 
internasjonalisering av utdanning (SiU) og koordineres ved UiO av Avdeling for fagstøtte. 
Prøveordningen utløper i 2017, og det er foreløpig usikkert om ordningen forlenges. Vi foreslår at 
rektor gis fullmakt til fortsatt å sette av inntil 3 studieplasser til «Students at risk» dersom 
ordningen videreføres.  

6. Forslag til vedtak 
a) Følgende studietilbud etableres:  

• Masterprogram i Music, Communication and Technology (fellesgrad) ved HF 
• Masterprogram i Konservering – prosjektbasert (erfaringsbasert) ved HF 
• Masterprogram i Biovitenskap ved MN 
• Masterprogram i Computational Science ved MN 
• Masterprogram i Data Science ved MN 
• Masterprogram i The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society 

(fellesgrad) ved SV 
• Årsenhet i Samfunnsøkonomi ved SV 
• Masterprogram i Assessment Evaluation ved UV 

 
b) Følgende studietilbud nedlegges:  

• Bachelorprogram i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved JUS 
• Masterprogram i Psykososialt arbeid ved MED 
• Masterprogram i Biologi ved MN 
• Masterprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN 
• Bachelorprogram i Kristendom, kultur og læring ved TF 
• Masterprogram i European Youth Studies (fellesgrad) ved UV 

 
 
c) De strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles slik:  

• 8 plasser til Music, Communication and Technology ved HF fra høsten 2018.  
• 13 plasser til Assessment evaluation ved UV fra høsten 2018.  
• 21 plasser til PPU ved UV midlertidig i studieåret 2018/2019  

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

revidert nasjonalbudsjett 2017 eller i statsbudsjettet 2018, samt å fordele inntil 3 studieplasser 
til “Students at risk” dersom ordningen videreføres. 

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

2018/2019.  
 
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling 

av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  
 
 

Vedlegg:  
1. Oversikt over UiOs forvaltning av studieporteføljen. 
2. Oversikt over studietilbudet for 2017/2018.  
3. Oversikt over fakultetenes innmeldinger til studieporteføljen for 2018/2019. 
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Vedlegg 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 en samlet sak om UiOs studietilbud.  

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

November Rektor vedtar på fullmakt opptaksramme for hvert studieprogram. 

 

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 
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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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Studietilbud ved UiO studieåret 2017-18

Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans

Det teologiske fakultet

Årsenhet Kristendom TF1-TEOKRI Intern

Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern

Bachelor Kristendom, kultur og læring TFB-KRIST Intern

Master Intercontextual Theology TFM2-ICONT Intern

Master Kristendomsstudier TFM2-KRIST Intern

Master Profesjonsetikk og diakoni TFM2-PRODI Intern

Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern

Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern

Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern

Profesjon Det praktisk-teologiske seminar PRATESEM Ekstern

Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern

Det juridiske fakultet

Bachelor Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet JFB-DRI Intern

Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern

Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FINF Intern

Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern

Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern

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

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

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

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

Master (kort) Maritime Law JFML-MARL Intern

Master (kort) Public International Law JFML-PIL Intern

Øvrig Språkkurs for juridiske studenter JURSPR Intern

Det medisinske fakultet

Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL Intern

Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern

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

Master Helsefagvitenskap MFM2-HELV Intern

Master International Community Health MFM2-INTHE Intern

Master Sykepleievitenskap MFM2-SYKV Intern

Master Sykepleievitenskap, deltid MFM2-SYKVD Intern

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

Master (erf.) Helseadministrasjon MFME-HELAD Intern

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

Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern

Profesjon Forskerlinjen i medisinstudiet MEDFORSK Intern

Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern

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

Årsenhet Allmenn litteraturvitenskap HF1-LIT Intern

Årsenhet Antikkens kultur HF1-ANT Intern

Årsenhet career:Asia HF1-CAR Intern

Årsenhet Engelsk HF1-ENG Intern

Årsenhet Fagstudium i norsk språk og litteratur iet fremmedspråkperspektiv NORINTFAG Intern

Årsenhet Filosofi HF1-FIL Intern

Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern

Årsenhet Historie HF1-HIS Intern

Årsenhet Kunsthistorie og visuelle studier 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 og visuelle studier 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 og visuelle studier 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 Modern international and transnational history HFM2-MITRA Intern

Master Museologi og kulturarvstudier HFM2-MUKA Intern

Master Musikkvitenskap HFM2-MUS Intern

Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern

Master Religionshistorie HFM2-REL Intern

Fellesgrad master Viking and Medieval Norse Studies HFM2-VMNS Intern

Master (erf.) Journalistikk HFME-JOUR Intern

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

Årsenhet Realfag MN1-REAL Intern

Bachelor Biovitenskap MNB-BIOS Intern

Bachelor Elektronikk, informatikk og teknologi MNB-ELD Intern

Bachelor Fysikk og astronomi MNB-FAM Intern

Bachelor Geofysikk og klima MNB-GFK Intern

Bachelor Geologi og geografi MNB-GEG Intern

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

Bachelor Informatikk: digital økonomi og ledelse MNB-INL Intern

Bachelor Informatikk: robotikk og intelligente systemer MNB-INFN Intern

Bachelor Informatikk: programmering og systemarkitektur MNB-INFP Intern

Bachelor Informatikk: språkteknologi MNB-INFS Intern

Bachelor Kjemi og biokjemi MNB-KJEMI Intern

Bachelor Matematikk og økonomi MNB-MAEC Intern

Bachelor Matematikk med informatikk MNB-MIT Intern

Bachelor Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi MNB-MENA 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 Human 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 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 Europe 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 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.) 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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Universitetet i Oslo Notat 
Avdeling for fagstøtte 

Avdeling for fagstøtte 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7 

Telefon: 22 85 50 50 
postmottak@admin.uio.no  
http://www.uio.no/  

Til:  
Fakultetene   
 
Dato: 13.03.2017 
Saksnr..: 2017/3484 CAMIFLA  

Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2018/2019 
Avdeling for fagstøtte (AF) minner om frist 1. april 2017 for å levere forslag om etableringer og 
nedlegginger av studietilbud studieåret 2018-19. 
 
Informasjon om hvordan endringer i studietilbudet skal meldes inn ligger på nettsiden for 
etablering, endring og nedlegging av studier: http://www.uio.no/foransatte/ 
arbeidsstotte/sta/emner_og_program/etablering_endring_nedlegging/aarshjul/index.ht 
ml  
 
UiO fikk 15 toårige strategiske studieplasser i kategori C i Statsbudsjettet 2016. For studieåret 
2016/17 og 2017/2018 ble studieplassene midlertidig fordelt til PPU, men deretter ønsker 
universitetsledelsen primært å fordele dem til studieprogram innenfor UiOs satsingsområder 
innovasjon, livsvitenskap, energi eller Norden. Fakultetene kan melde inn prioriterte forslag til nye 
studieprogram innenfor satsingsområdene med oppstart høsten 2018. Fakultetene bes imidlertid 
også melde inn dersom det planlegges oppretting av nye studietilbud som ikke kommer inn under 
satsningsområdene.  
 
Komplett oversikt over det planlagte studietilbudet 
 
Vedlagt følger en oppdatert oversikt over UiOs totale studietilbud, med utgangspunkt i fjorårets 
styresak om UiOs studieprogramportefølje. Fakultetene bes gå gjennom sine studier i listen og 
melde eventuelle behov for korrigeringer til AF. 
 

Med hilsen 
 
Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

Camilla Haugland 
seksjonsleder 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandlere: 
Camilla Haugland, 22856210, camilla.haugland@admin.uio.no 
Jonny Roar Sundnes, 22857198, j.r.sundnes@admin.uio.no 
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Studietilbud ved UiO studieåret 2017-18

Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans

Det teologiske fakultet

Årsenhet Kristendom TF1-TEOKRI Intern

Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern

Bachelor Kristendom, kultur og læring TFB-KRIST Intern

Master Intercontextual Theology TFM2-ICONT Intern

Master Kristendomsstudier TFM2-KRIST Intern

Master Profesjonsetikk og diakoni TFM2-PRODI Intern

Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern

Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern

Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern

Profesjon Det praktisk-teologiske seminar PRATESEM Ekstern

Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern

Det juridiske fakultet

Bachelor Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet JFB-DRI Intern

Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern

Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FINF Intern

Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern

Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern

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

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

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

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

Master (kort) Maritime Law JFML-MARL Intern

Master (kort) Public International Law JFML-PIL Intern

Øvrig Språkkurs for juridiske studenter JURSPR Intern

Det medisinske fakultet

Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL Intern

Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern

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

Master Helsefagvitenskap MFM2-HELV Intern

Master International Community Health MFM2-INTHE Intern

Master Sykepleievitenskap MFM2-SYKV Intern

Master Sykepleievitenskap, deltid MFM2-SYKVD Intern

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

Master (erf.) Helseadministrasjon MFME-HELAD Intern

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

Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern

Profesjon Forskerlinjen i medisinstudiet MEDFORSK Intern

Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern

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

Årsenhet Allmenn litteraturvitenskap HF1-LIT Intern

Årsenhet 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 Filosofi HF1-FIL Intern

Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern

Årsenhet Fransk årskurs for lærere, avlagt i Caen CAENFRAG Blandet

Årsenhet Historie HF1-HIS Intern

Årsenhet Kunsthistorie HF1-KUN Intern

Årsenhet Medievitenskap HF1-MVIT Intern

Årsenhet Norsk som andrespråk HF1-NOAS Intern

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

Årsenhet Spansk HF1-SPA Intern

Årsenhet Tverrfaglige kjønnsstudier HF1-KFL Intern

Årsenhet Tysk HF1-TYSK Intern

Årsenhet Idéhistorie HF1-IDE Intern

Årsenhet Italiensk HF1-ITA Intern

Årsenhet Portugisisk HF1-POR Intern

Årsenhet Religionshistorie HF1-REL Intern

Årsenhet Russisk HF1-RUS Intern

Bachelor Antikk kultur og klassiske språk HFB-ANT Intern

Bachelor Arkeologi og konservering HFB-ARKO Intern

Bachelor Asia- og Midtøsten-studier HFB-AAS Intern

Bachelor Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFB-EST Intern

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

Bachelor Filosofi og idéhistorie HFB-FIDE Intern

Bachelor Historie HFB-HIS Intern

Bachelor Kunsthistorie HFB-KUN Intern

Bachelor Lingvistikk HFB-LING Intern

Bachelor Medievitenskap HFB-MVIT Intern

Bachelor Musikkvitenskap HFB-MUS Intern

Bachelor Nordiske studier HFB-NORD Intern

Bachelor Religionshistorie og kulturhistorie HFB-REKU Intern

Bachelor Tverrfaglige kjønnsstudier HFB-KFL Intern

Master Allmenn litteraturvitenskap HFM2-LIV Intern

Master Antikk kultur og klassiske språk HFM2-ANT Intern

Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern

Master Asia- og Midtøsten-studier HFM2-AAS Intern

Master Culture, Environment and Sustainability HFM2-CES Intern

Master Europeisk kultur HFM2-EKUL Intern

Master Europeiske språk HFM2-EUS Intern

Master Filosofi HFM2-FIL Intern

Master Gender Studies HFM2-GENS Intern

Master Historie HFM2-HIS Intern

Master Ibsen Studies HFM2-IBS Intern

Master Journalistikk HFM2-JOUR Intern

Master Kunsthistorie HFM2-KUN Intern

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

Master Lingvistikk HFM2-LING Intern

Master Medievitenskap HFM2-MVIT Intern

Master Middelalderstudier HFM2-MAS Intern

Master Modern international and transnational history Intern

Master Museologi og kulturarvstudier HFM2-MUKA Intern

Master Musikkvitenskap HFM2-MUS Intern

Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern
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Master Religionshistorie HFM2-REL Intern

Master Viking and Medieval Norse Studies HFM2-VMNS Intern

Master (erf.) Journalistikk HFME-JOUR Intern

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

Årsenhet Realfag MN1-REAL Intern

Bachelor Biovitenskap MNB-BIOS Intern

Bachelor Elektronikk, informatikk og teknologi MNB-ELD Intern

Bachelor Fysikk og astronomi MNB-FAM Intern

Bachelor Geofysikk og klima MNB-GFK Intern

Bachelor Geologi og geografi MNB-GEG Intern

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

Bachelor Informatikk: digital økonomi og ledelse Intern

Bachelor Informatikk: robotikk og intelligente systemer MNB-INFN Intern

Bachelor Informatikk: programmering og systemarkitektur MNB-INFP Intern

Bachelor Informatikk: språkteknologi MNB-INFS Intern

Bachelor Kjemi og biokjemi MNB-KJEMI Intern

Bachelor Matematikk og økonomi MNB-MAEC Intern

Bachelor Matematikk med informatikk MNB-MIT Intern

Bachelor Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi MNB-MENA 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 Human 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 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 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.) 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

V-sak 11 - side 19 av 109



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: 29.03.2017 
Saksnr..: 2017/3484 KYRRE  

HFs innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2018/2019 
 

Det vises til notat 13. mars 2017 om innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 

2018/2019. 

A) Institutt for musikkvitenskap ved UiO og Institutt for musikk ved NTNU er i prosess med å 

etablere et tverrfaglig, felles masterprogram kalt Music, Communication and Technology (MCT), 

med oppstart høsten 2018. I den forbindelse ber vi om ti av de strategiske studieplassene som UiO 

ønsker å fordele til sine satsningsområder, herunder innovasjon. Programmet gjennom sitt faglige 

innhold, undervisningsformene som prøves ut, og den kompetansen studentene opparbeider seg, er 

nyskapende og innovativ.  

Sentralt i dette studieprogrammet er den fysisk-virtuelle Portalen: to fysiske rom ved UiO og NTNU 

som vil være kontinuerlig koblet sammen med høykvalitets lyd og video. Her skal studentene teste 

ut ulike multimedieteknologier, jobbe med prosjektarbeid i tverrfaglige team og spille konserter 

sammen. Portalen skal driftes og utvikles av studentene slik at de får god trening i å reflektere over 

hva som fungerer og ikke, og i å finne innovative løsninger på å forbedre den fysisk-virtuelle 

kommunikasjonen og rammene rundt.  

Undervisningen i programmet bygger på en «omvendt klasserom»-modell med MOOCs, 

workshoper og problembasert læring i prosjektarbeid. I workshopene vil studentene lære seg teorier, 

metoder og teknologier, slik som bevegelsessporing, robotikk, hjernemåling og kunstig intelligens, 

som de senere i studiet skal anvende i prosjektarbeid knyttet opp mot næringsliv og offentlige 

institusjoner.  
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Studentene vil få svært god trening i å jobbe i tverrfaglige team og vil bli dyktige på å utarbeide 

ulike løsninger på viktige samfunnsproblemer knyttet til f.eks. klimaendringer, urbanisering, 

matsikkerhet, helse, m.m. – utfordringer som de blir møtt med i prosjektarbeidet. Entreprenørskap 

er også en viktig del av det faglige innholdet, og studentene vil slik kunne forberede seg på å skape 

sine egne arbeidsplasser og å kommersialisere sine applikasjoner og løsninger. Slik vil 

masterprogrammet utdanne innovative teknologiske humanister: kreative problemløsere med 

refleksjonsevne og entreprenørskapsånd for å bygge framtidens samfunn. 

B) Til den oppdaterte oversikten over UiOs totale studietilbud har vi følgende korrigeringer: 

HF1-ARKIV: Tar ikke opp studenter, og det er nå heller ingen aktive studenter på denne årsenheten 

(den siste studieretten ble inndratt nå våren 2017). De andre programmene våre som ikke lenger tar 

opp studenter, er ikke med i oversikten selv om det er aktive studenter tilknyttet. Vi forstår derfor 

ikke hvorfor denne skal være med. 

CAENFRAG Fransk årskurs for lærere, avlagt i Caen ble tilbudt for siste gang i 2016. 

HFB-ANT og HFM2-ANT: Programmene står oppført med gammelt programnavn. De har hatt 

navnet " Klassiske språk" for studenter med opptak på programmet fra og med høsten 2016. 

HFB-EURAM: Programmet står oppført med gammelt programnavn. Det har hatt navnet 

"Europeiske språk" for studenter med opptak på programmet fra og med høsten 2016. 

HFM2-CES: Programmet står oppført med gammelt programnavn. Det har hatt navnet 

"Development, Environment and Cultural Change" for studenter med opptak på programmet fra og 

med høsten 2016. 

HFM2-MAS: Programmet står oppført med gammelt programnavn. Det har hatt navnet "Viking and 

Medieval Studies" for studenter med opptak på programmet fra og med høsten 2016. 

Modern International and Transnational History står oppført uten kode. Programkoden er HFM2-

MITRA. 

 

V-sak 11 - side 21 av 109



 3

HFM2-VMNS: Programmet står oppført som "Master", men er en fellesgrad og kan i likhet med 

HFM2-LAMS kalles "Fellesgrad master". 

C) HF har fattet følgende vedtak med virkning fra neste opptak: 

HF1-KUN, HFB-KUN og HFM2-KUN endrer navn til Kunsthistorie og visuelle studier. 

D) Med forbehold om fakultetsstyrets vedtak i møte 7. april foreslår HF følgende endringer i 

program- og fagporteføljen: 

1. Det etableres et erfaringsbasert masterprogram i konservering – prosjektbasert 

2. Det etableres et masterprogram i Music, Communication, Technology (MCT) som 

fellesgrad med NTNU. 

3. Urdu nedlegges som undervisningsfag. 

 

Begrunnelse for forslagene finnes i det følgende. 

 

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 
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Begrunnelse for forslagene til endringer i program- og fagporteføljen 

 

1. Etablering av erfaringsbasert masterprogram i Konservering – prosjektbasert 

Institutt for arkeologi, kunsthistorie og historie (IAKH) ønsker å etablere et erfaringsbasert 

masterprogram i Konservering – prosjektbasert. Konservering – prosjektbasert er i dag en 

studieretning på masterprogrammet Arkeologi og konservering der det i opptakskravene inngår at 

man må ha gjennomført minst et halvt års praksis eller utdanning som konservator ved en 

institusjon eller under veiledning av en kvalifisert konservator med privat praksis.  

Vi er av Seksjon for opptak og tilrettelegging blitt gjort oppmerksom på at det ikke er adgang til å 

ha praksis som et opptakskrav unntatt på erfaringsbaserte masterprogram der det i følge Forskrift 

om krav til mastergrad § 5 skal kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. 

For at et krav om praksis for opptak skal kunne opprettholdes, må studieretningen derfor omgjøres 

til et erfaringsbasert masterprogram, og praksiskravet må utvides fra et halvt til 2 år.  

Etableringen av dette masterprogrammet er en teknisk omlegging av et eksisterende studietilbud for 

å tilfredsstille regelverket. 

 

2. Etablering av masterprogrammet Music, Communication and Technology (MCT), en 

fellesgrad med NTNU 

Institutt for musikkvitenskap (IMV) ønsker i samarbeid med NTNU å opprette en internasjonal og 

tverrfaglig fellesgrad i grenselandet mellom musikkteknologi og musikkognisjon. 

Masterprogrammet vil skille seg fra andre musikkmastere både i form og innhold, og vil knytte 

sammen fagområdene humaniora, psykologi og informatikk. Programmet vil være mer teknologisk 

orientert enn det eksisterende musikkvitenskapsprogrammet på UiO og mer innovasjonsfokusert og 

mindre utøvende/kunstnerisk enn NTNUs musikkteknologiprogram.  

Målet er å utdanne humanistiske teknologer, med blant annet fokus på innovasjon, entreprenørskap, 

problemløsning, kritisk tenkning og kreativitet. Gjennom studiet vil studentene tilegne seg en 

V-sak 11 - side 23 av 109



 5

forståelse av musikk, mellom-menneskelig og maskin-basert kommunikasjon og relevante 

teknologier fra hele det tverrfaglige området. Kandidatene utdannes til næringslivet og til offentlig 

sektor, og gjennom studieløpet vil studentene tilegne seg evne til å se hvor det er behov for deres 

kompetanse i arbeidslivet og også til å kunne skape sine egne arbeidsplasser.  

Studietilbudet ønsker å tiltrekke seg studenter som er opptatt av musikk, men som også har 

interesser innenfor fag som informatikk, elektronikk, psykologi, akustikk, nevrovitenskap, filosofi, 

medievitenskap, m.m. Studietilbudet vil rekruttere internasjonalt, og det forventes søkere fra ulike 

musikkteknologistudier i utlandet, men også søkere med bachelorgrad i psykologi, informatikk, 

entreprenørskap, medieteknologi og lignende.  

Mastergraden vil bruke innovative læringsmetoder, og en sentral del av programmet vil være 

«Portalen», som består av fysiske rom ved UiO og NTNU som er koblet sammen med høykvalitets 

video og lyd. Dette vil muliggjøre fysisk-virtuell kommunikasjon mellom de to studiestedene, med 

fellesundervisning, konserter og sosialisering. Masterprogrammet vil i sin helhet være basert på en 

"omvendt klasserom"-modell, hvor studentene forventes å tilegne seg grunnleggende kunnskap gjennom 

nettbaserte ressurser. Undervisningen deles mellom NTNU og UiO, men slik at alle studenter har 

tilgang på alle emner, gjennom Portalen.  

IMV har tilstrekkelig med undervisningsressurser, men anslår 1 mill. i engangskostnader til 

infrastruktur for å få satt opp portalen og noen ekstrakostnader til drift og teknisk assistanse. Det må 

også påregnes noen løpende kostnader til årlige samlinger av alle involverte ved henholdsvis UiO 

og NTNU, samt noe oppgradering av det tekniske utstyret. 

IMV foreslår en opptaksramme på til sammen 20 plasser, fordelt likt mellom NTNU og UiO. 

 

Se også vedlagte søknad fra instituttet. 

 

3. Nedleggelse av urdu som undervisningsfag 

Institutt for kulturhistorie og orientalske språk (IKOS) ønsker å nedlegge urdu som 

undervisningsfag. Dette er begrunnet i ressurssituasjonen. I 2007 gikk professoren i urdu av, og 
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stillingen ble utlyst internasjonalt. Alle involverte parter gjorde en stor innsats for å spre 

informasjonen om stillingen så vidt og bredt som mulig. Det kom inn 13 søknader. 

Bedømmelseskomiteen forkastet 12 av søkerne som ikke kvalifiserte. Den siste søkeren ble invitert 

til Oslo for intervju og prøveforelesning i september 2008. Hun ble tilbudt stillingen, men takket 

etter en lenger betenkningstid nei til tilbudet i juni 2009 blant annet fordi hun hadde fått et godt 

tilbud i USA. 

Med bare én kvalifisert søker valgte instituttet ikke å utlyse stillingen igjen. Den økende interessen 

for Pakistan internasjonalt og særlig i USA har medført at de få gode lærere som finnes på feltet, 

tilbys stillinger ved angloamerikanske læresteder, som ofte vil fremstå som mer attraktive for 

akademikere fra Sør-Asia. Beslutningen var i tråd med en betenking fra undervisningsavdeling for 

Sør-Asia i august 2009 som anbefalte å utlyse en stilling i Sør-Asia-studier i stedet. Instituttet 

ønsket i lys av dette å prioritere ressursene innen Sør-Asia-studier til å utvikle studietilbudet i India-

studier med hindi.  Siden 2007 har det derfor heller ikke vært noen undervisning i urdu, og for 

øyeblikket finnes det hverken tilsatte eller studenter i faget.  

Det er få som har tatt eksamen i urdu: Før kvalitetsreformen var det 5 som tok forkurs i 1998, 8 som 

tok semesteremne i hhv. 2001 og 2002, 1 som tok grunnfagstillegg i 2002, 15 som tok mellomfag 

fra 1984 til 1999 og 2 som tok magistergrad i hhv. 1999 og 2005.  

Etter kvalitetsreformen ble emnegruppene i urdu tilbudt på det daværende Språkprogrammet og på 

Asiatiske og afrikanske studier. 13 har vært tilknyttet 40-gruppen, og 7 studenter har vært tilknyttet 

80-gruppen, men ingen av dem oppnådde en programbachelorgrad (to fikk en fritt sammensatt 

bachelorgrad). Disse tallene er riktignok noe misvisende når det gjelder antallet som har fulgt 

undervisningen. Fra før kvalitetsreformen har vi ikke slike tall, men en gjennomgang av emnene 

etter kvalitetsreformen viser at på bachelor har det totalt vært 87 som besto URD1110 Urdu språk 1 

og 53 som besto URD1120 Urdu språk 2. Flere har altså fulgt begynneremnene i urdu enn det har 

vært programstudenter, de fleste som enkeltemnestudenter. 

I lys av denne situasjonen ønsker instituttet at urdu utgår fra fagporteføljen, og fakultetet er enig i 

denne vurderingen og i de prioriteringer instituttet har foretatt når det gjelder hvilke språk som skal 

tilbys videre.  
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Søknad om felles NTNU-UiO-mastergrad i 
"Music, Communication and Technology"
Av: Sigurd Saue, Andreas Bergsland og Jørgen Vie ved Institutt for musikk (NTNU), Alexander 
Refsum Jensenius, Kristian Nymoen og Nora Hougen ved Institutt for musikkvitenskap (UiO) 

Saksbehandler ved UiO: Nora Hougen 

Dato: 01.03.2017

Vedlegg: Programbeskrivelse, Skisse av utdanningsplan

1. Innledning

Visjon
Vårt mål er at NTNU og UiO i fellesskap skal opprette en internasjonal, forskningsnær, pedagogisk 
nyskapende, og innovasjonsrettet mastergrad i musikkteknologi. Masterprogrammet er ment å svare 
på flere politiske ønsker, utfordringer og føringer fra forskjellige nivåer: 

Kunnskapsdepartementet NTNU/UiO HF

elitepreget masterutdanning bilateral mastergrad humanistisk innovasjon

delte masterprogram internasjonalisering digital humaniora

fokus på utdanningskvalitet tverrfaglighet flerfaglig kompetanse

muliggjørende teknologier innovasjon forskningsbasert/nær

Tanken er å skape en faglig smeltedigel med musikk og lyd som hovedfokus, men med forskjellige 
faglige disipliner som utgangspunkt. Studentene vil ha ulik bakgrunn, men med en felles interesse 
for musikk og innovativ teknologi. Gjennom studiet vil studentene tilegne seg en forståelse av 
musikk, mellom-menneskelig og maskin-basert kommunikasjon og relevante teknologier fra hele 
det tverrfaglige området. Gjennom problembasert læring og med “omvendt klasserom” som 
undervisningskonsept, vil studentene utfordres til å samarbeide tett på tvers av disipliner, men også 
til å lære seg hverandres teorier, perspektiver og ferdigheter slik at de får den bredden og 
spisskompetansen som det er behov for i fremtidens arbeidsliv.
Ettersom gruppebasert problemløsning vil være en kjernekomponent i programmet, vil det være 
viktig å rekruttere en bredt sammensatt og komplementær studentgruppe. 

Masterprogrammet vil være nyskapende både i innhold og form. En sentral del av programmet vil 
være «Portalen», som består av fysiske rom ved UiO og NTNU som er koblet sammen med 
høykvalitets video og lyd. Dette vil muliggjøre fysisk-virtuell kommunikasjon mellom de to 
studiestedene, med fellesundervisning, konserter og sosialisering i “plenum” mellom NTNU og 
UiO. 
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 Figur 1: Eksempel på nettverkskonsert. 

Forankring: Felles prosess, felles grad 
Programmet vil være organisert som en fellesgrad mellom Institutt for musikk ved NTNU og 
Institutt for musikkvitenskap ved UiO, og med et tett faglig samarbeid også med andre institutter 
ved begge universitetene.  
 

Ved nybrottsarbeid slik som dette, er det viktig med en god institusjonell forankring. Den planlagte 
graden vekker mye engasjement i fagmiljøene ved NTNU og UiO, samt i tilhørende faglige 
nettverk og forskningsgrupper. Instituttstyret ved IMV (UiO) har fattet vedtak om å arbeide for å 
opprette programmet, og denne prosessen er også behandlet i den utvidede ledergruppen ved IM 
(NTNU). Utviklingen av programmet har skjedd i tett dialog mellom de involverte partene ved UiO 
og NTNU, og beslutninger underveis har blitt tatt og vil tas i overensstemmelse med hverandre og 
relevante miljøer lokalt. Det legges også stor vekt på å sikre at programmet er i overensstemmelse 
med lokale forskrifter, regler og normer ved begge institusjonene (eksempelvis lokale forskrifter for 
masteropptak), at den økonomiske byrden fordeles noenlunde likt, og at programmets profil skal 
oppleves som helhetlig og felles. Dette skal være en fellesgrad i alle trinn av prosessen, som både 
UiO og NTNU skal føle et eierskap til – og være stolte av. 
 

2. Faglig profil og innhold 
 
Musikkteknologi som fag er per definisjon tverrfaglig, og er en møteplass mellom de ”myke” og 
de ”harde” fagene, samt mellom kunstneriske og vitenskapelige forskningstradisjoner. Musikk kan 
fortolkes som estetisk objekt, forstås som kulturell prosess, behandles som fysiske lydbølger og 
analyseres som kognitive prosesser. Musikkteknologi vil være hovedfokuset i programmet, men 
målet er å inkludere elementer fra ulike fagområder i studiet, fra musikkvitenskap, psykologi, 
akustikk og informatikk. Det står mer om den faglige profilen og innholdet i programmet i den 
vedlagte programbeskrivelsen. 

Musikk som verktøy og bakteppe for IKT-
utvikling 
Musikkteknologi som fag er basert på å utvikle, 
utforske, bruke og analysere ny teknologi i 
musikalske sammenhenger. Musikk egner seg godt 
for grensesprengende teknologiutforskning, 
ettersom musikk er noe av det raskeste, mest 
detaljerte og mest komplekse av menneskeskapte 
fenomener. Vi ser derfor at musikkutøving og -
opplevelse kan brukes som utgangspunkt for å 
oppnå bedre forståelse for hvordan mennesker og 
teknologi fungerer sammen, ikke bare maskinelt, 
men også som kognitivt objekt og estetisk 
erfaring. De humanistiske teknologene vi vil 
utdanne skal både kunne programmere og 
reflektere, de vil forstå både mennesker og 
maskiner, ha estetisk sans, og de vil kunne fungere 
som problemløsere i tverrfaglige team – på studiet 
og i arbeidslivet etter endt studie. 
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Kvalitet og komparative fortrinn 

 IM (NTNU) og IMV (UiO) utpreger 
seg internasjonalt på hver sine 
fagområder. 

 Et forskningsnært og forskningsbasert 
studie, forankret i eksisterende 
tverrfaglig forskningssamarbeid og 
sterke  tverrinstitusjonelle nettverk 

 Studiet rekrutterer bredt både faglig og 
geografisk for å sikre gode søkere med 
en tverrfaglig profil  

Fellesgrad – tverrinstitusjonelt samarbeid mellom to sterke miljøer 
I Norge er det særlig fagmiljøene ved Institutt for musikkvitenskap, UiO (IMV) og Institutt for 
musikk, NTNU (IM) som utpreger seg internasjonalt innen musikkteknologi. Ved UiO er det et 
sterkt miljø knyttet til fourMs-lab'en som fokuserer på relasjonen mellom kroppsbevegelser, musikk 
og teknologi, og som delvis overlapper med det sterke miljøet innenfor populærmusikkstudier ved 
instituttet. Dette er også et miljø som nå for andre gang er finalist for å bli et Senter for fremragende 
forskning (SFF). Ved NTNU er det særlig den sterke koblingen mellom utøvende musikkteknologi 
og verktøyutvikling som høster internasjonal anerkjennelse, med solide bidrag fra instituttets 
internasjonalt fremragende jazzlinje og et velrenommert akustikkmiljø. 
 

UiO- og NTNU-miljøene utfyller hverandre godt 
faglig, og har hver for seg utviklet studieløp som 
komplementerer hverandre. De eksisterende 
studieløpene er imidlertid preget av rekruttering av 
studenter med ren musikkbakgrunn, og fokuset ligger 
i stor grad på de analytiske (UiO) eller skapende 
(NTNU) aspektene ved musikkteknologien. Derfor er 
miljøene ved UiO og NTNU nå interessert i å 
utarbeide en felles og delt mastergrad. Denne skal 
utdanne særlig høyt kvalifiserte kandidater til 
"humanistiske teknologer" eller "teknologiske 
humanister". Dette vil være teknologikyndige 
kandidater, men med mer estetisk og kulturell innsikt 
enn det rene teknologer generelt har.  
 

Det er både faglige, nasjonale og internasjonale grunner til å slå kreftene sammen og opprette en 
delt mastergrad: 
 

● De to fagmiljøene utfyller hverandre godt, og vil dermed kunne tilby en utdanning på høyt 
internasjonalt nivå. Et tettere undervisningssamarbeid vil også kunne lede til enda tettere 
forskningssamarbeid mellom NTNU og UiO i fremtiden. 

● Gitt fagets egenart, med høy teknologikompetanse og eksperimenteringsvilje, faller det 
naturlig å prøve ut ulike former for nettbasert (sam)undervisning. I programmets faglige 
målsetninger inngår dermed utvikling av den pedagogiske formen og relevante digitale 
verktøy. Vi tror dette arbeidet også vil være verdifullt for andre fagmiljøer som ønsker å 
prøve ut tilsvarende løsninger, og for institusjonene som helhet.  

 

Begge de involverte miljøene har allerede erfaring med nettbasert undervisning. NTNU-miljøet har 
utviklet den digitale læringsressursen "Gehørbasert digital signalprosessering" med midler fra 
Norgesuniversitetet, og har eksperimentert med videobasert undervisning og nettbaserte konserter. 
UiO-miljøet har i flere år benyttet podcasting og videoer i sin undervisning og har generelt kommet 
langt i bruken av nettbaserte ressurser––eksempelvis har de nylig utviklet den internasjonale 
MOOC'en "Music Moves" på FutureLearn-plattformen 
 

Undervisningsform: omvendt klasserom, LAB, IKT og læring 

Masterprogrammet vil i sin helhet være basert på en "omvendt klasserom"-modell. Studentene 
forventes å tilegne seg grunnleggende kunnskap i forkant av undervisningen, blant annet gjennom 
nettbaserte ressurser, slik at campus-undervisningen vil kunne brukes på intensive workshops og 
problembasert gruppearbeid med veiledning. Dette vil være med på å utvikle studentenes evne til 
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(1) kompleks problemløsning, (2) kritisk tenkning, (3) kreativitet––tre egenskaper som World 
Economic Forum anser som viktige for fremtidens arbeidstakere, slik det fremgår av rapporten The 
Future of Jobs.1 I starten av studiet vil studentene få en innføring i entreprenørskap, noe som vil gi 
et teoretisk og praktisk grunnlag for å praktisere dette både gjennom prosjektemnene, under arbeidet 
med masteroppgaven og etter studiet – når de skal ut i arbeidslivet og bidra med nye løsninger og 
teknologier.  
 

I tillegg til det faglige innholdet, vil programmet bidra med nye tanker om nettbasert 
kommunikasjon og læring, i samsvar med UiOs Strategi 2020 og videreutvikling av muliggjørende 
IKT, i tråd med NTNUs strategi for 2011-2020. Vi vil ligge i front når det gjelder bruk av digitale 
læringsressurser, og vil også utforske digital samhandling. Målet er å teste og utvikle løsninger som 
senker barrierene for nettbasert samarbeid. Studentene vil få erfaring med å sette opp, drifte og 
videreutvikle Portalen – en høyteknologisk multimedierigg – og vil også reflektere over hvordan 
nettbasert kommunikasjon fungerer. Sammen vil studentene og forskerne ved UiO og NTNU inngå 
i et innovativt læringsmiljø, der fremtidens interaksjonsmåter i IKT-samfunnet kan utforskes, 
videreutvikles og deles. 

Portalen – en fysisk-virtuell plattform for IKT-innovasjon og samarbeid 

Den fysisk-virtuelle Portalen vil være en sentral infrastruktur for programmet. Planen er at de to 
fysiske rommene ved UiO og NTNU vil være kontinuerlig koblet sammen med høykvalitets lyd og 
video, og at dette oppsettet fungerer så godt at man opplever de to rommene som ett fysisk-virtuelt 
sted. Her skal studentene teste ut ulike multimedieteknologier, snakke sammen, spille konserter 
sammen og reflektere over hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette vil være viktig for å 
bevisstgjøre studentene i de mulighetene og begrensningene som ligger i samhandlingsteknologi, og 
åpne for interessante refleksjoner knyttet til fysisk-virtuell tilstedeværelse, stedsbestemt 
kommunikasjon, m.m. Tanken er å ha ukentlige konserter i Portalen, med musikere på begge 
campus som spiller sammen.  

   Figur 2: Fyrrommet i P.A. Munchs hus er foreslått som mulig lokale for UiO-delen av Portalen.

 

                                                           
1
 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs 
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Portalen vil ha en merverdi og overførbarhet til miljøene rundt. Rommene vil være en sentral 
kommunikasjonsplattform i masterprogrammet, ettersom møter, undervisning, konserter og sosial 
omgang vil foregå gjennom den. Den vil også være et laboratorium for å teste ut ulike nye 
teknologier og metoder, og vil være i kontinuerlig endring ettersom masterprogrammet og 
forskningen utvikler seg. Tanken er at studentene skal være med på å drifte Portalen, slik at de får 
praktisk erfaring med å sette opp og vedlikeholde et høyteknologisk multimediesystem. Portalen vil 
være et teknologifyrtårn som andre UiO/NTNU-miljøer kan teste ut i valg av egne 
kommunikasjonsløsninger. 

Resultat: Utdanning av humanistiske teknologer med entreprenørskapsånd 
Vi ønsker å utdanne humanistiske teknologer: Kreative problemløsere med refleksjonsevne og 
entreprenørskapsånd. Studentene vil jobbe i prosjekter opp mot private og offentlige aktører, der de 
blir gitt utfordringer som skal løses ved bruk av musikkteknologiske metoder og verktøy. 
Prosjektene vil ofte ta sikte på å finne løsninger på dagsaktuelle, miljømessige og sosiale 
utfordringer.  
 
Målet er å utdanne kandidater til næringslivet og segmenter av offentlig sektor som vi ikke utdanner 
til gjennom våre eksisterende musikkgrader. Gjennom tett samarbeid med privat og offentlig sektor, 
vil vi også styrke studentenes evne til å se hvor det er behov for deres kompetanse i arbeidslivet og 
til å tilegne seg relevant kunnskap. Vi vil også ha et stort fokus på innovasjon og entreprenørskap, 
slik at studentene forberedes til å skape sine egne arbeidsplasser. 

3. Ressursvurdering 
Vi ser for oss følgende ressursbehov for å sette opp og kjøre programmet:  
 

● Lokaler ved UiO: For å kunne ha mulighet til å sette opp utstyr og gjennomføre 
undervisning, konserter og visninger med litt publikum, ser vi behov for et lokale på rundt 
100 kvm, helst med god takhøyde for å montere utstyr. Dette blir Portalen. Et godt egnet 
rom er Fyrrommet i kjelleren på P. A. Munchs hus. Der er grunnflaten stor nok og det er 
dobbel takhøyde. Det vil også kunne være enkel tilgang for deltagere på offentlige 
arrangementer. En slik plassering vil knytte IMV enda tettere til resten av fakultetet, og HF 
vil få et lokale med høykvalitets IKT-fasiliteter som kan utnyttes også i andre 
sammenhenger. Arealbehovet er meldt inn i den ordinære prosessen for areal- og 
brukerbehov. Utover rom til Portalen, har vi de rommene vi trenger til selvstudium og 
gruppeundervisning. 

● Undervisning: Med de pågående nyansettelsene estimerer vi at det i utgangspunktet vil være 
nok undervisningsressurser til å drive programmet ved UiO. Ved NTNU vil det være behov 
for en styrking av staben for å kunne ivareta undervisningsbehovet: Minst én ny stilling ved 
Musikkteknologi (eventuelt delt med andre institutt, som f.eks. Institutt for datateknikk og 
informasjonsvitenskap). 

● IT/AV-støtte: Vi anslår engangskostnadene til infrastruktur for å få satt opp Portalen til ca 1 
million (se vedlegg). Det vil måtte påregnes noen ekstrakostnader til drift og teknisk 
assistanse, men relativt lite tatt i betraktning at studentene selv blir tett involvert i driften av 
Portalen.  

● Drift av programmet: Det må påregnes noen løpende kostnader til årlige samlinger av alle 
involverte ved henholdsvis UiO og NTNU, samt noe oppgradering av det tekniske utstyret.  

 

Programmet vil antagelig være noe dyrere i drift enn rene forelesningsbaserte programmer, men vil 
også fungere som et faglig og pedagogisk fyrtårn som kan ha positive ringvirkninger langt utover de 
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aktuelle fagområdene. Det vil også være aktuelt å søke relevante eksterne midler for å dekke inn 
ekstrakostnader til nettbaserte undervisningsverktøy og ressurser, f.eks. fra Norgesuniversitetet. Vi 
har også ambisjoner om å søke om å bli et Senter for fremragende utdanning (SFU) i neste runde.  

Involverte: 
Undervisningen vil trekke på læreressurser fra ulike forskningsmiljøer ved Institutt for musikk ved 
NTNU og Institutt for musikkvitenskap ved UiO 
 

Nøkkelpersoner er: 
● Alexander Refsum Jensenius, førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, UiO 
● Sigurd Saue, førsteamanuensis ved Institutt for musikk, NTNU 
● Andreas Bergsland, førsteamanuensis ved Institutt for musikk, NTNU 
● Førsteamanuensis i delt stilling mellom IFI og IMV, UiO (Vedtas av tilsettingsutvalget ved 

MatNat 15. mars) 
● Jonna Vuoskoski, førsteamanuensis i delt stilling mellom PSI og IMV, UiO 

 

I tillegg vil en rekke andre fagpersoner fra de to musikkinstituttene, samt fra andre relevante 
fagmiljøer (akustikk, psykologi, informatikk, entreprenørskap, medievitenskap, m.m.), bli involvert 
i undervisningen og/eller som veiledere. De involverte miljøene og fagpersonene er alle 
internasjonalt orienterte, har bred undervisnings- og veiledningserfaring og har verdensledende 
fasiliteter som vil kunne brukes inn i undervisningen.  
 

Det vil bli opprettet et eget programutvalg for Music, Communication and Technology som får et 
faglig ansvar for programmet. Programutvalget settes sammen av nøkkelpersoner, representanter for 
tilknyttede fagmiljøer, en studentrepresentant og en representant fra relevant næringsliv (f.eks NRK, 
Cisco, Telenor). 

4. Aktuelle samarbeidspartnere 

Akademiske partnere 
Det er tilrettelagt for utveksling i tredje semester (se programbeskrivelse), med 
forhåndsgodkjenning av emner som er relevante for masterprogrammet. Eksempler på relevante 
utvekslingssteder: 
 

● Music Mind Technology, Universitetet i Jyväskylä 
● Sound and Music Computing, Aalborg Universitet, avdeling København 
● Sound and Music Computing, KTH, Stockholm 

 

Disse tre utdanningene inneholder en del av de samme komponentene som vi legger opp til, og vi 
har allerede tett faglig kontakt med miljøene. Det vil dermed være enkelt å få til utvekslingsavtaler 
med dem – et arbeid vi vil initiere i det programmet er vedtatt, dersom det blir et positivt vedtak. 
 

Det er også flere andre aktuelle samarbeidspartnere rundt omkring i Europa, Nord-Amerika og 
Australasia, som det kan være aktuelt å sette opp bilaterale avtaler med, og instituttene har allerede 
noen aktuelle utvekslingsavtaler som vil være åpne for MCT-studentene. 
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Næringslivspartnere 
Det vil være aktuelt å ha tett kontakt med relevant næringsliv, f.eks.: 

● Telenor: samhandlingsløsninger, slik som Appear.in 
● Cisco: videokonferanse og telepresens 
● Qualisys: bevegelsessporing 
● SoundCloud: lydlagring og -søk 
● Grieg Music: lyddatabaser og musikkpedagogikk 
● Spotify/Tidal: musikkstrømming 
● NRK/Popsenteret/Rockheim: musikkarkiver, utstillinger, opplevelser 
● Sintef Digital: lyd i virtuell virkelighet 
● m.m. 

 

Målet er at flere av disse kan bli formelle partnere som foreslår prosjektoppgaver til studentene, 
både til prosjektforum og til masterprosjektet. Vi vil også benytte ressursene hos de lokale 
kommersialiseringskontorene (NTNU TTO, UiO Inven2) for å sikre studentene muligheter til å 
utvikle prosjektene sine kommersielt. Gjennom introduksjonsforelesninger i innovasjon og 
entreprenørskap, for eksempel i emnet ENT4000, satser vi på å sikre flere oppstartsbedrifter per 
studentkull. 

5. Rekrutteringspotensiale og forskjell fra lignende programmer 

Music, Communication and Technology er tenkt som et reelt et tverrfaglig program. Det er derfor 
viktig å rekruttere studenter med ulik kompetanse for å skape et miljø der studentene kan lære av 
hverandre gjennom workshops og prosjektoppgaver. Vi har skissert en opptaksramme som åpner 
for ulike bachelorgrader innen humaniora, samfunnsvitenskap og informatikk.  

Uansett formell studiebakgrunn er det viktig at kandidatene har noen praktiske musikkferdigheter 
for å kunne lykkes i studiet. De må også kunne noe programmering/koding og ha kjennskap til 
musikkteknologi. Dette vil måles gjennom en digital portfolio, eventuelt fulgt opp av et intervju for 
å sikre at kandidaten har de rette ferdighetene for programmet. Opptaksrammen er bred i at den 
legger opp til en tverrfaglig rekruttering, men samtidig begrenser den hvem som når opp fordi det 
stilles krav til at søkeren har ferdigheter og forståelse for kombinasjonen musikk og 
teknologi/programmering. Med dette håper vi å sikre en dyktig og faglig spennende studentgruppe.  

Ettersom vi vil rekruttere internasjonalt, har vi vært nøye med å utforme opptakskravene på en måte 
som ikke favoriserer studenter med våre egne bachelorgrader. Vi forventer mange søkere med ulike 
varianter av musikkteknologibakgrunner, for eksempel: 

● Music Computing, Goldsmiths (London, Storbritannia) 
● Electronics with Music and Audio Systems, Queen Mary (London, Storbritannia) 
● Music Technology and Sonic Arts, Queens University (Belfast, Storbritannia) 
● Bachelor of Music (B.Mus.) – Minor: Musical Science and Technology, McGill (Montreal, 

Canada) 
● Systematischen Musikwissenschaft, University of Hamburg (Hamburg, Tyskland) 
● Kunstvitenskap, fordypning musikk, Ghent University (Gent, Belgia) 
● Bachelor in Audiovisual Systems Engineering, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 

Spania) 
 

Vi satser imidlertid på å nå bredere ut enn dette, og satser på også å få gode søkere med grader i 
psykologi, informatikk, entreprenørskap, medieteknologi eller lignende. Vi vil ha de som brenner 
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for musikk og teknologi, også de som har drevet med dette ved siden av andre typer studier.  

Ettersom vi rekrutterer bredt, er det vanskelig å si hvem vi konkurrerer mot – det avhenger av 
søkeren. Det vil imidlertid være musikkteknologiske masterprogrammer som ligner mest på dette 
programmet. MCT minner om MMT-programmet i Jyväskylä og SMC-programmet i Aalborg, men 
med noen tydelige forskjeller: 

● Vi planlegger en større blanding av kognisjon, menneskelig samhandling og teknologi. 
Aalborg-programmet er mer teknologiorientert, mens Jyväskylä-programmet er mer 
kognisjonsorientert. Vi tenker å legge oss på en mellomting av de to. 

● MCT-programmet vil også skille seg fra eksisterende musikkprogrammer ved UiO og 
NTNU. Det er mye mer teknologisk orientert enn UiOs musikkvitenskapsprogram. Det er 
også mer innovasjonsfokusert og mindre utøvende/kunstnerisk enn NTNUs 
musikkteknologiprogram. 

● Et tydelig fokus på kommunikasjon, både mellom-menneskelig og menneske-maskin 
(nettverk og interaktivitet), herunder refleksjon om hvordan slik samhandling fungerer. 
Dette gjør ingen av de andre programmene vi kjenner til.  

● Et nyskapende pedagogisk opplegg der vi utnytter utfordringen ved å være delt på to 
campuser. Den utstrakte bruken av audiovisuell kommunikasjon, nettbaserte 
læringsressurser, “omvendt klasserom” og problembasert læring, vil være helt i front 
internasjonalt. 
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Programbeskrivelse: Music, Communication and Technology (master's two years)  

1.Why choose this programme?  
Do you have a passion for music and would like to learn more about cutting edge 
technologies in a unique two-campus setting?  
This Master’s programme will give you the personal skills and technical tools required 
to work out solutions to contemporary societal challenges in international and 
interdisciplinary teams. 

Music has the ability to move people, physically and emotionally, and music technologies are 
unique in their focus on providing high-quality aesthetic experiences. Speaking with others 
through cables is not the same as meeting face to face, and playing music through screens and 
speakers is different from being in a real club setting. In the MCT programme you will 
explore the possibilities (and limitations) of existing audiovisual communication, and will 
learn to develop new technologies, with a musical touch.  

This is a different master’s program. Music is at the core, but the scope is larger. You will be 
educated as a technological humanist, with technical, reflective and aesthetic skills. That is 
because we believe that the solutions to tomorrow’s societal challenges need to be based on 
intimate links between technological competence, musical sensibility, humanistic reflection, 
and a creative sense. 

A core feature of the MCT programme is the unique two-campus design. The student group 
will be physically split between Oslo and Trondheim, 500 kilometres apart, but with a high-
quality, network-based multimedia connection that will allow for discussing, playing music, 
and socialising together. As a student you will get hands-on experience with state-of-the-art 
facilities, including motion capture systems, music production studios, and large loudspeaker 
arrays. The theoretical components will include acoustics, music cognition, machine learning 
and human-computer interaction. 

Together with your fellow students, you will work on real-world problems, in collaboration 
with institutions in the public or private sector. The aim is to use the knowledge and 
experience acquired to find solutions to the issue at hand, often in a totally different area than 
you would have imagined. You will develop skills in interdisciplinary problem-solving and 
international team work, something that is in high demand amongst employers.  

The final master project will be supervised by one or more of the researchers connected to the 
programme. You may choose to do your master’s project in close collaboration with industry 
or with one of the research groups at UiO or NTNU. The master project is equivalent to one 
semester full time study (30 ECTS).  

Does this sound like the right Master’s programme for you? 

The University of Oslo and NTNU - The Norwegian University of Science and Technology - 
welcome applications from students who are interested in studying in an international and 
innovative environment. We accept students with many different types of bachelor’s degrees, 
from the arts and humanities, social and natural sciences, as well as engineering. The most 
important is that you are musically inclined, technology-savvy, and interested in changing the 
world!  

Please explore these web pages for information on the programme’s structure, courses 
offered, learning outcomes, and how to apply. Contact us if you have any questions. 

9V-sak 11 - side 34 av 109



Programbeskrivelse: Music, Communication and Technology (master's two years)  

2. Learning outcomes  
Knowledge 
The candidate: 

● has advanced knowledge in the interdisciplinary field of music technology, with 
specialized insights in technologies aimed at real-time (musical) communication 

● has thorough knowledge of acoustics, music cognition, machine learning, and human-
computer interaction.  

● can apply the knowledge to new areas, such as sonic interaction design, audiovisual 
communication, auditory displays, virtual reality, music information retrieval, and 
distributed multimedia systems. 

● can analyze academic problems on the basis of the historical development, 
technological limitations, cognitive foundations and aesthetic implications of music-
related communication technologies. 

Skills 
The candidate: 

● can analyze existing theories, methods and practices in music technology, and work 
independently, as well as in groups, on practical and theoretical problems in the field 

● can use relevant technologies for sound and music-related research and development 
in an independent manner, such as motion capture systems and loudspeaker arrays 

● can analyze and deal critically with various sources of information and use them to 
structure and formulate scholarly arguments in the field of music technology 

● can carry out, under supervision, technically demanding research in interactive music, 
motion tracking, music-related machine learning, and spatial audio, in accordance with 
applicable norms for research ethics 

● can design, develop and evaluate systems for music communication and interactive 
music, both independently and in teams 

General competence 
The candidate: 

● can contribute to new thinking and innovation processes 
● can analyze relevant academic, professional and research ethical problems 
● can apply her/his knowledge and skills within the interdisciplinary field of music 

technology to new areas, in order to carry out advanced assignments and projects 
● can communicate extensive independent - and group - work, mastering the language 

and terminology in the field of music technology 
● can communicate and discuss issues of music technology and communication with 

different groups and individuals; student peers, the general public, specialists in the 
field and industry partners 

● can engage critically in debates of knowledge, research and practice in the field of 
music technology 
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Programbeskrivelse: Music, Communication and Technology (master's two years)  

3. Admission 

This study programme starts in August 2018. 
 

Admission requirements 

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) with a minimum grade of 4 in Norwegian upper secondary school (or an 
equivalent grade from a Nordic upper secondary school) or passed examination in 
English from second and/or third school year in Norwegian upper secondary 
school, or 
b) An internationally recognised English language proficiency test. 

Required specialization 

● A bachelor degree in Arts and Humanities, Social Sciences, Informatics, or 
other similar field 
Degrees in the required fields, may be organized differently at your university. We 
therefore accept applicants with relevant backgrounds, such as Music, Media 
Studies, Psychology, Neuroscience, Computer Science, Electrical Engineering, 
Multidisciplinary Studies, etc. A degree in Business Studies, Business English or 
Tourism will not qualify. 

● The applicant will need to document knowledge and experience in both music 
and technology, such as: 

○ Music: performance, composition, production, installation, theory, cognition, 
acoustics, sound design, and/or signal processing 

○ Technology: musical programming (Max, Puredata, CSound, or similar), 
general programming (Matlab, Python, Java, C++, or similar), human-
computer interaction, and/or electronics 

 
 

Documentation 

You have to upload all required documents in UiO's online application portal. In addition to 
the general documents required, you should also submit: 

● A digital portfolio: The digital portfolio will be the basis of the assessment of your 
music technological competence. When you apply, you should therefore provide the 
link to a website (a personal page, Vimeo, YouTube, SoundCloud, etc.) with relevant 
material documenting your knowledge and skills relevant to the programme. The 
portfolio should include former projects, and could be of both academic and artistic 
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Programbeskrivelse: Music, Communication and Technology (master's two years)  

nature. If you include works that are produced together with others, it is important to 
clearly describe your contribution. There is no limit to the size of the portfolio, but the 
quality of the material is more important than the number of projects and files 
included. 

● Letter of motivation: We ask all applicants to our programme to add a Letter of 
motivation where you elaborate on your interest in the programme, with reference to 
previous experiences from work and/or studies. The letter should be no more than two 
pages. 

Ranking of applicants 
Firstly, applicants are ranked according to their grade average in the specialization of their 
degree and their digital portfolio. Applicants who cannot be ranked according to their grade 
average, will be ranked on the basis of an individual assessment.  

Secondly, applicants may be ranked on the basis of their motivation letter and interview. 
Based on the ranking, a selection of the qualified applicants will be invited to an online 
interview. A test may be included in the interview, in which case the applicant will be 
informed beforehand.  
Please note that even if you fulfill the minimum grade requirement, this does not guarantee a 
study place in the programme. You normally cannot be admitted to a master's degree 
programme or study option within the same subject area as a previously completed master's 
degree at the University of Oslo or the Norwegian University of Science and Technology. 
 

  

12V-sak 11 - side 37 av 109



Programbeskrivelse: Music, Communication and Technology (master's two years)  

4. Programme structure 

The Master's curriculum offered by MCT follows this structure: 
● 60 credits compulsory courses 
● 30 credits elective courses (or Exchange) 
● 30 credits Master’s thesis 

 

 

For students going on Exchange: 

 

 

4. semester

3. semester

MCT4023 - 

Physical-Virtual 

communication 

and Music III

Elective course Elective course Elective course

2. semester

MCT4022 - 

Physical-Virtual 

communication 

and Music II

Elective course Elective course Elective course

1. semester

MCT4021 - 

Physical-Virtual 

communication 

and Music I

ENT4000 - From 

idea to practice

MCT4010 - 

Research 

methods, tools 

and issues

 MCT4090 - Master's thesis in Music, Communication and Technology

MCT4000 - Introduction to Music, Communication and 

Technology

10 ECTS Credits 10 ECTS Credits 10 ECTS Credits

MCT4031 - Applied MCT Project I

MCT4032 - Applied MCT Project II

4. semester

3. semester

2. semester

MCT4022 - 

Physical-Virtual 

communication 

and Music II

Elective course Elective course Elective course

1. semester

MCT4021 - 

Physical-Virtual 

communication 

and Music I

ENT4000 - From 

idea to practice

MCT4010 - 

Research 

methods, tools 

and issues

MCT4000 - Introduction to Music, Communication and 

Technology

 MCT4090 - Master's thesis in Music, Communication and Technology

10 ECTS Credits 10 ECTS Credits 10 ECTS Credits

Semester abroad 

MCT4031 - Applied MCT Project I 
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Programbeskrivelse: Music, Communication and Technology (master's two years)  

Compulsory courses (70 credits)      

● MCT4000 - Introduction to Music, Communication and Technology (15 credits) 
(including Video recording and editing, and Sound recording and editing) 

● ENT4000 - From idea to business (5 credits) 
● MCT4010 - Research methods, tools and issues (5 credits) 
● MCT4021 - Physical-Virtual communication and Music I (5 credits) 
● MCT4022 - Physical-Virtual communication and Music II (5 credits) 
● MCT4023 - Physical-Virtual communication and Music III (5 credits) 
● MCT4031 - Applied MCT Project I (10 credits)  
● MCT4032 - Applied MCT Project II (10 credits)  

      
Elective courses (20 credits) 

● MCT4041 - Interactive music systems (5 credits)  
● MCT4042 - Motion tracking (5 credits)  
● MCT4043 - Spatial audio (5 credits) 
● MCT4044 - Sonification and Sound design (5 credits) 
● MCT4045 - Music and Machine Learning (5 credits) 
● MCT4046 - Audio Programming 

You may apply for recognition of 15 ECTS credits taken in other subjects when these can be 
seen as relevant for the candidate’s Master's Thesis. If you are going on Exchange, you may 
get 30 credits/ECTS in external courses approved as part of your degree. Consult the Student 
Advisor if you wish to do so. 

 
Master’s thesis (30 credits) 

● MCT4090 - Master's thesis in Music, Communication and Technology (30 credits)  
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Vedlegg 3 – Estimerte investeringskostnader til Portalen 

 

Beskrivelse Pris (ca) 

Prosjektorer 300 000,- 

Lydutstyr 200 000,- 

Videokamera 100 000,- 

Lys 100 000,- 

Rigg 100 000,- 

Datamaskiner 100 000,- 

Diverse kabler, stativer og fester 100 000,- 

sum 1 000 000,- 

 

Rom 

Arealbehovet er meldt inn i den ordinære prosessen for innmelding av areal- og brukerbehov. 

Dersom programmet får disponere fyrrommet på P. A. Munchs hus, vil det påløpe kostnader for 

klargjøring av rommet, inklusive kabling og møblement, i løpet av 2017. Disse kostnadene må 

beregnes av Eiendomsavdelingen. 
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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: 07.04.2017 
Saksnr..: 2017/3484 KYRRE  

HFs innmelding og fakultetsstyrets vedtak 

 
Det vises til 
 AFs notat 13. mars 2017 om innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 

2018/2019 
 vårt notat 29. mars 2017 der vi med forbehold om fakultetsstyrets vedtak i møte 7. april 2017 

foreslo følgende endringer i program- og fagporteføljen: 
1) Det etableres et erfaringsbasert masterprogram i konservering – prosjektbasert 
2) Det etableres et masterprogram i Music, Communication, Technology (MCT) som 

fellesgrad med NTNU 
3) Urdu nedlegges som undervisningsfag. 

 
HFs fakultetsstyre fattet 7. april 2017 slikt vedtak: 
 

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at 
1) det etableres et erfaringsbasert masterprogram i konservering – prosjektbasert 
2) det etableres et masterprogram i Music, Communication and Technology (MCT) som 

fellesgrad med NTNU 
3) urdu nedlegges som undervisningsfag 

 
I behandlingen av etableringen av masterprogram i Music, Communication and Technology (MCT) 
forutsatte fakultetsstyret at fakultetet tildeles 10 strategiske studieplasser, at det stilles lokaler til 
rådighet (Portalen) og en million kroner til investeringskostnader. Under denne forutsetning 
opprettholder vi derfor forslagene.  
 
 
Med hilsen 
 
Gro Enerstvedt Smenes 
seksjonssjef      Kyrre Vatsend 
       rådgiver 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Kyrre Vatsend 
+4722855980, kyrre.vatsend@hf.uio.no
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Universitetet i Oslo Notat 
Juridisk fakultet 

 

Til UiO, Avdeling for fagstøtte 
 
 
Dato: 31. mars 2017       
Arkivnr: 2017/3484 
 
Forslag fra Det juridiske fakultet om å legge ned studieprogrammet Demokrati og 
rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) fra og med studieåret 2018/19 
 
Vi viser til deres notat av 13. mars om innmelding av studietilbud og studieplassønsker for 
studieåret 2018/2019.  
 
Fakultetet prioriterer å bedre studiekvaliteten og har et stort behov for å styrke Master i 
rettsvitenskap. Vi er derfor nødt til å se kritisk på ressursdisponering internt på fakultetet. 
På bakgrunn av svak studiepoengsproduksjon og gjennomføringsgrad vurderte vi i 2016 hvorvidt 
studieprogrammene " DRI - Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)" og 
"FINF - Forvaltningsinformatikk (master - to år)" bør opprettholdes. Konklusjonen ble at det 
førstnevnte bør legges ned og at det andre bør videreutvikles og videreføres.  
 
Som det fremgår av sak 4 til møtet i fakultetsstyret 17. oktober 2016 foreslår fakultetet at 
studieprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet legges ned fra og med 
studieåret 2018/19. Saken har vært gjenstand for en grundig vurdering som det fremgår av vedlagte 
notat til fakultetsstyret.  Som vi tidligere har meldt inn har fakultetet valgt ikke å ta opp nye 
studenter til programmet til studieåret 2017/18.  Fakultetet planlegger å omdisponere frigjorte 
ressurser til studietilbudet innen Master i rettsvitenskap. Videre legger vi opp til å omdisponere 
noen av studieplassene til Master of Philosophy in the Theory and Practice of Human Rights, slik at 
vi får bedre utnyttelse av tilgjengelig kapasitet.  

Vi nevner til orientering at vi for FINF, som vi viderefører, iverksetter tiltak for å bedre 
studiepoengsproduksjon og gjennomføringsgrad. Vi har nylig vedtatt opprettelse av fagprofil innen 
retts- og forvaltningsinformatikk som betyr at studenter fra Master i rettsvitenskap i større grad kan 
nyte godt av disse undervisningstilbud.  Videre har vi videreført ett av BA-emnene som et valgemne i 
digital forvaltning. Dette er vesentlig for å legge til rette for at studenter kan kvalifisere seg til opptak 
på FINF og det kan inngå i andre bachelorgrader ved UiO.  

Vi bistår gjerne med ytterligere dokumentasjon ved behov.  

Vennlig hilsen 
 
 
    Erling Hjelmeng 
    Studiedekan    Benedicte Rustad  
         fakultetsdirektør 
Vedlegg:  

Notat til fakultetsstyrets møte 17. oktober 2016 «Innstilling til fakultetsstyret angående nedleggelse 
av programmet bachelor i demokrati og rettigheter – orientering om endringer i øvrige 
studietilbud i forvaltningsinformatikk» Vedleggene til denne er tilgjengelige her:  
(http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/161017/sakskart.html)
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Til: Fakultetsstyret  

  

 

Møtedato: 17.10.2016 

Møtenr: 4/2016  

Sak i møtet: 4 

Dato: 05.10.2016 
 J.nr.: 2016/ 7855 

 
 
VEDTAKSSAKSSAK – INNSTILLING TIL FAKULTETSSTYRET ANGÅENDE NEDLEGGELSE AV PROGRAMMET 
BACHELOR I DEMOKRATI OG RETTIGHETER – ORIENTERING OM ENDRINGER I ØVRIGE STUDIETILBUD I 
FORVALTNINGSINFORMATIKK  
 

1. Innledning 

 

Fakultetet igangsatte i november 2015 en vurdering av hvorvidt studieprogrammene " DRI - 

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)" og "FINF - Forvaltningsinformatikk 

(master - to år)" bør opprettholdes. Bakgrunnen for dette er svak studiepoengsproduksjon og 

gjennomføringsgrad på programmene. Fakultetet prioriterer å bedre studiekvaliteten og har et 

stort behov for å styrke Master i rettsvitenskap. Vi er derfor nødt til å se kritisk på 

ressursdisponering internt på fakultetet samtidig som vi arbeider for økte budsjettrammer.   

 

Vurderingen er en oppfølging av gjennomgang av studieprogrammene som vi gjennomførte i 2010 

(jf. Orienteringssak om økonomi i studieprogrammene til styremøtet 9. desember 2010, sak 5c) om 

«terskelverdier» http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2010/101209/sak-5c.pdf).  

Der ble det påpekt at blant annet de nevnte programmer måtte arbeide for å øke sin 

gjennomføringsgrad.   

 

Saken har vært diskutert med IFP/AFIN i dekanatmøte 3. november 2015 og 20. april 2016.  

 

Følgende Dekanvedtak, ble fattet 31. august 2016 jf. vedlegg 8:   

 

Dekanen gir sin tilslutning til at AFIN gjennomfører de endringer i FINF-programmet som er 

beskrevet i notat fra prodekan for studier av 24. mai 2016 «Vurdering av programmene BA DRI 

og MA FINF».  

 

Dekanen foreslår for fakultetsstyret at DRI-programmet legges ned. For å ivareta rekruttering til 

FINF skal faget DRI 1001 Digital forvaltning fortsatt tilbys på BA-nivå.  

 

Fakultetsadministrasjonen lager saksfremlegg i samråd med IFP, der dette beskrives nærmere 

og der også den løsning AFIN har skissert som et alternativ beskrives. Dekanen legger til grunn 

at det utarbeides overgangsordninger for studentene og ivaretakelse av berørte tilsatte.  
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Forutsatt at fakultetsstyret slutter seg til forslaget vil fakultetet melde inn «nullopptak» for DRI 

for studieåret 2017/18. 

 

Saken behandles i oktober 2016 og skal deretter legges frem for Universitetsstyret som en del av 

sak om «Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2018/2019». 

 

2. Fakultetets vurderinger og anbefalinger  

Vi refererer noen av de innledende formuleringer i dekanvedtaket i vedlegg 8, som oppsummerer 

våre overordnede vurderinger:   

 

«Dekanatet legger vekt på å videreutvikle fagområdet forvaltningsinformatikk både med tanke 

på forskning og undervisning og ser store muligheter for å styrke tverrfaglige samarbeid med 

andre forskningsmiljøer og studieprogram. Dekanatet vil også arbeide for å integrere 

forvaltningsinformatikk i større grad i Master i rettsvitenskap.  

 

Dekanatet legger til grunn at forskning og utvikling av fagområdet retts- og 

forvaltningsinformatikk kan videreføres gjennom opprettholdelsen av Master i 

forvaltningsinformatikk med de endringene som er foreslått. Tverrfagligheten ivaretas gjennom 

valgemneprofilen for Master i rettsvitenskap og gjennom samarbeid med andre 

bachelorprogrammer som rekrutterer til FINF.  

 

DRI har en så lav gjennomføringsgrad, selv med de korrigeringer til tallene som PFIN har lagt 

frem, at dekanatet ikke kan anbefale videreføring.  I tillegg til hensynet til forsvarlig 

ressursutnyttelse er dekanatet opptatt av at det høye studentfrafallet vil virke negativt på 

læringsmiljøet blant studentene. 

..….» 

 

3. Bakgrunnsinformasjon 

 

3.1       Gjennomføringsgrad og studiepoengsproduksjon 

Vedlegg 9 beskriver gjennomføringsgrad og studiepoengsproduksjon for AFINs studieprogrammer.  

DRI har en lav gjennomføringsgrad målt som antall ferdige kandidater i prosent av årlig 

opptaksramme. Korrigerte tall som Programrådet for forvaltningsinformatikk viser til (jf vedlegg 5) 

gir gjennomføring på 35 % i stedet for 27 % som er de offisielle tall fra DBH. Uansett mener 

fakultetet at dette er for lavt til at vi kan anbefale videreføring av DRI-programmet. 

AFIN har påpekt at UiO gjennomgående har lav gjennomføringsgrad på UiOs BA-programmer.  I 

de offisielle tallene er "Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid" 

29,8 %.  Dette er ikke direkte sammenlignbart med tallet ovenfor siden vi der har med de som har 

brukt mer enn den normerte tid. UiOs tall viser uansett at det er behov for forbedringer og vi finner 

det ikke forsvarlig å legge dette til grunn som en «standard». 
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Når det gjelder studiepoengsproduksjon per student ligger DRI lavere enn gjennomsnittet for 

fakultetet, jf. tabell på side 2 i vedlegg 9. Gjennomsnittet for de siste seks år er 38,9 for DRI, 33 for 

FINF og 44,5 for hele fakultetet. 

 

3.2 Bemanning  

Det er i dag to faste vitenskapelige stillinger knyttet til AFIN. Deres undervisningskapasitet blir 

benyttet fullt ut i studieprogrammene DRI og FINF. Videre har IFP en 100 % stilling som 

studiekonsulent knyttet til AFIN. Studiene benytter tjenester fra fakultetsadministrasjonen blant 

annet knyttet til eksamensavvikling.  Videre brukes timebetalt undervisning, veiledning og sensur. 

Personalkostnadene er beskrevet i økonomipunktet nedenfor.  

 

En av de vitenskapelig tilsatte ved går av i 2016. Denne stillingen inngår i fakultetets stillingsplan 

for 2017 og er planlagt brukt til et prioritert fagområde i rettsvitenskap. Behovet for 

undervisningskapasitet i FINF tenkes dekket av den gjenværende stilling, timebetalt undervisning, 

og gjennom samarbeid med andre fakulteter.   

 

Studiekonsulentstillingen har anslagsvis 60 % av sine oppgaver knyttet til DRI men den langsiktige 

innsparing anslås til noe mindre, 50 %. Dette for å ta høyde for at ett BA-emne tenkes videreført og 

at FINF emnene i større grad skal benyttes av studenter fra MA i rettsvitenskap.  Innsparingen vil 

komme gradvis i tiden 2017 – 2019, i takt med at tilbudet fases ut.   

 

 

3.3 Økonomi 

 

Vedlegg 3 er notat fra Fakultetsadministrasjonen av 20. mai 2016 som beskriver de økonomiske 

konsekvensene.  Oppsummert viser den økonomiske gjennomgangen at studiet i seg selv og 

sammenlignet med andre studier ikke er spesielt kostbart, når det gjelder undervisningsopplegg, 

antall timer, etc. Problemet er den dårlige gjennomføringen, 27 % etter DBH-tall, som gjør at 

kostnaden pr student blir høy, sammenlignet med andre studier, i tillegg til at det påvirker 

fakultetets gjennomføringstall negativt. 

 

Når det gjelder faglig bemanning har vi som nevnt omdisponert en stilling til et prioritert 

fagområde i rettsvitenskap. Undervisningsdelen (50 %) av denne stillingen utgjør ca. 500.000 kr.  

 

Administrative besparelser vil komme gradvis i perioden 2017 – 2019 og til slutt utgjøre ca. 

500.000 kr, og av dette vil omtrent 1/3 komme på fakultetets fellestjenester og 2/3 ved IFP. 

 

I tillegg vil vi gradvis kunne redusere utgifter til timebetalt undervisning, veiledning og sensur med 

200.000 kr per år. 

 

Totale årlige midler som kan omdisponeres anslås til 1,2 mill kr, av dette vil anslagsvis 200.000 gå 

med til å opprettholde emnet DRI 1001.  
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Studieplassene tenkes overført til programmer med høyere gjennomføringsgrad slik at 

inntektssiden vil bli styrket.  Det vises til egen sak om omdisponering av studieplasser. De 

programmer som tenkes tilgodesett har en gjennomføringsgrad som er minst dobbelt så stor som 

DRI.  

 

Studiepoengsinntekten fra DRI-programmet i dag er anslått til ca. 500 000 kr. Det er vanskelig å 

beregne effekt av endringer på inntektene, men teoretisk er det et potensial, gitt dagens lave nivå 

for DRI. En forbedring på 50 % i gjennomføring og studiepoeng ved at studenter flyttes fra DRI til 

andre programmer vil gi ca. 250 000 kr i ekstra inntekter. 

 

 

4. Ivaretakelse av berørte parter 

 

4.1  Ivaretagelse av berørte tilsatte 

 

Det er i hovedsak to stillinger som vil bli berørt av en nedleggelse av DRI-programmet, 

programleder og studiekonsulent, begge i 100 % -stilling (se punkt 3.2 om konsekvenser for 

bemanning). Programleder og studiekonsulent har vært involvert i prosessen så langt og er 

informert om endringene som er foreslått. Instituttleder og kontorsjef ved Institutt for Privatrett 

har ansvar for å informere og følger opp de to ansatte. Fakultetet og instituttet vil involvere 

tillitsvalgte i saken, i første omgang ved å informere i planlagt møte med tillitsvalgte 10. oktober. Vi 

vil da blant annet avklare videre saksgang.  

 

4.2 Ivaretagelse av berørte studenter 

 

Studenter som er tatt opp på et program, har krav på å fullføre programmet. Dersom nedleggelse 

av DRI-programmet vedtas, vil siste kull gå ut våren 2019. Det vil også bli tilrettelagt slik at 

studenter som er forsinket i sin studieprogresjon eller har utsatt studiestart vil få mulighet til å 

fullføre.  Fakultetet og instituttet er i ferd med å skissere en plan for utfasing med beskrivelse av 

overgangsordninger.  

 

Studentrepresentanter for DRI-programmet har vært involvert i saken gjennom deltakelse i 

programrådet (PFIN). Videre har studentforeningen SERIøs levert innspill til saksbehandlingen (se 

vedlegg 6).  Det tas sikte på et informasjonsmøte for alle berørte studenter tidlig i november. 

Endelig informasjon om saken foreligger ikke før behandlingen i Universitetsstyret i juni 2017.  

 

Opptaket for nye søkere til studieprogrammet publiseres 1. februar 2017. Det vil den forbindelse gå 

ut informasjon om foreslått nedleggelse av programmet til søkerne.  Som det fremgår av punkt 7 

foreslår vi også ikke å ta opp nye studenter høsten 2017. 
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4.3 Tiltak for å sikre videre rekruttering til Master i 

Forvaltningsinformatikk  

 

Ved en nedleggelse av DRI-programmet må det rekrutteres studenter fra andre studieprogram til 

Master i forvaltningsinformatikk. Hittil har så godt som alle kvalifiserte søkere til 

masterprogrammet kommet fra DRI (jf vedlegg 7).  

 

Studenter fra Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse (OADM) ved SV-fakultetet kvalifiserer 

til opptak dersom de tar fordypning i forvaltningsinformatikk. Denne muligheten opprettholdes 

ved å beholde introduksjonsemnet DRI1001 Digital forvaltning. Det er per i dag få studenter på 

OADM som velger forvaltningsinformatikk i fordypning, men det ligger muligheter for å styrke 

samarbeidet med dette programmet og i større grad markedsføre forvaltningsinformatikk som en 

attraktiv mulighet for disse studentene.  

 

Master i forvaltningsinformatikk er også aktuelt for blant annet studenter på Bachelor i 

informatikk: Design, bruk og interaksjon. Dette studieprogrammet har per i dag en valgfri 40-

gruppe med jus- og DRI-emner. Det er også mulighet for andre søkere med andre kombinasjoner 

av jus, informatikk og samfunnsfag å søke seg til utdanningen. 

 

Dekanatet mener at det gjennom de endringene som foreslås for Master i Forvaltningsinformatikk 

(se punkt 6) vil være rom for sterkere tverrfaglig samarbeid enn i dag, som kan åpne muligheter for 

flere typer studenter. Det vil videre være nødvendig – og mulig - å gjøre en ekstra innsats i å 

markedsføre studieprogrammet mot potensielle fakultet og studenter.  

 

 

5. Alternativ løsning for DRI-programmet  

 

Dette avsnittet beskriver en alternativ løsning for DRI dersom fakultetsstyret ikke støtter 

anbefalingen om nedleggelse.  Siden AFIN fra 2017 vil disponere én, mot tidligere to vitenskapelige 

stillinger er det ikke realistisk å videreføre programmet uten tilpasninger.      

 

AFIN har foreslått en fornyet, forenklet og billigere modell for DRI. I tillegg til DRI1001 (rosa) som 

uansett tenkes videreført, forutsetter dette to 10 studiepoengsemner med ordinær undervisning 

(DRI1000 og DRI 3010), samt et avsluttende prosjektarbeid i grupper på 4 personer (DRI3010) 

som kun krever veiledningsinnsats. Denne modellen vil ikke innebære brudd med dagens ordning, 

og vil trolig sikre minst samme antall primærsøkere som i dag (ca. 100). En forenklet modell med 

enhetlig studieløp for DRI gjør det sannsynlig med forbedret gjennomstrømming. Modellen vil gi 

lærerkostnader på noe over 500.000 kr. Denne utgiften vil sikre tilstrekkelig rekruttering til 

masterstudiet i forvaltningsinformatikk. Modellen vil kunne medføre redusert behov for 

administrativ støtte. 

 

Mulig ny modell for DRI (jf side 7 i vedlegg 2): 

 

V-sak 11 - side 48 av 109



 6 

6 
 

6. semester 3001 Prosjektarbeid Fordypningsvalg 

5. semester DRI3010 Systemutvikling og 

offentlig styring 

 

JUS5502 Lovgivningslære 

JF 

Fritt valgt emne 

4. semester 

 

Mulig utenlands-

opphold 

JUR1630 Privacy and Data 

protection 

JF 

INF1050 – 

Systemutvikling 

MN 

Fritt valgt emne 

3. semester JUROFF1201 Introduksjon i 

forvaltningsrett 

JF 

INF1500 - Introduksjon 

til design, bruk, 

interaksjon 

MN  

STV1400 - Offentlig 

politikk og 

administrasjon 

SV 

2. semester RINF1100 Ytringsfrihet, medie- 

og nettregulering 

JF 

 

 

STV1201- EU som 

politisk system, eller 

STV1520 - Det politiske 

systemet i Norge fra 

1814 til i dag 

SV 

JFEXFAC04 

Rettsvitenskapelig 

variant, JF eller 

SVEXFAC03 

Samfunnsvitenskapelig 

variant, SV 

1. semester DRI1000 Teknologi, jus og 

samfunn (nytt) 

 

DRI1001 Digital 

forvaltning 

 

Ex.phil 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

 

6. Orientering om planlagte endringer for Master i forvaltningsinformatikk 

 

Programleder for Master i forvaltningsinformatikk, Dag Wiese Schartum, har skissert en ny modell 

for mastergraden (se vedlegg 2). Den største endringen gjelder reduksjon av masteroppgaven fra 

60 til 30 stp som tiltak for å bedre gjennomføring på normert tid. Videre er det foreslått 

oppsplitting av to emner på hhv 30 og 20 stp til 10 studiepoengsenheter. Dette åpner for å bruke 

deler av masterundervisningen i en profil på master i rettsvitenskap og eventuelt på andre 

mastergrader. Det er ikke tvilsomt at de nye fagene vil være godt egnet som tilbud til studenter på 

master i rettsvitenskap, og at de også innebærer en utnyttelse av undervisningsressursene. 

Dekanatet har stilt seg positive til endringsforslaget og støtter videreutvikling fagområdet 

forvaltningsinformatikk både med tanke på forskning og undervisning.  

 

7. Orientering om midlertidig stans i opptak til DRI for studieåret 2017/18  

 

I sak om opptaksrammer for 2017/18, orienteringssak 6 a, foreslår vi at fakultetet ikke tar opp nye 

studenter høsten 2017. Det er lagt inn et forbehold om at vedtak om nedleggelse av DRI-

programmet er under behandling.  
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8. Videre behandling av saken 

 

Saken behandles i Fakultetsstyret 17. oktober 2016 og skal deretter legges frem for 

Universitetsstyret som en del av sak om «Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 

2018/2019» Frist for sak til UiO er 1. april 2017. 

 

 

9. Forslag til vedtak  

 

Fakultetsstyret slutter seg til at fakultetet foreslår for Universitetsstyret å legge ned studieprogrammet 

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet fra og med studieåret 2018/19.   

 

 

 

 

Saksbehandlere: Elisabeth Ulleberg (2285934, elisabeth.ulleberg@jus.uio.no ), Eivind Roll (22859832 

eivind.roll@jus.uio.no) 

Vedlegg:  

1. «Periodisk ekstern evaluering DRI- og FINF-programmet 2016» (8. april 2016)  

2. Notat fra Dag Wiese Schartum av 18. mai 2016 "Forslag til samlet IKT-rettet studietilbud ved JF"  

3. Notat fra Fakultetsadministrasjonen av 20. mai 2016 - Vurdering av effekt på ressurser ved 

endring/nedleggelse av AFIN 

4. Notat fra prodekan for studier av 24. mai 2016 «Vurdering av programmene BA DRI og MA FINF» 

5. Uttalelse fra Programrådet for Forvaltningsinformatikk i anledning Det juridiske fakultets innstilling 

i sak «Vurdering programmene BA DRI og MA FINF» av 1. juni 2016 

6. Uttalelse fra SERIøs studentforening i anledning sak «Vurdering programmene BA DRI og MA 

FINF» av 3. juni 2016  

7. Notat fra Dag Wiese Schartum av 14. juni 2016 «Utfyllende opplysninger vedrørende rekruttering til 

FINF mv.»  

8. Dekanvedtak – anbefaling om endringer i FINF programmet og innstilling til fakultetsstyret 

angående nedleggelse av DRI-programmet - 31. august 2016  

9. Tall for studieprogrammene i forvaltningsinformatikk – kandidatproduksjon, studiepoeng per 

student og søkertall 
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Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Det medisinske fakultet 
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 
2. et., 0372 Oslo 

Telefon: 22 84 53 00 
Telefaks: 22 84 53 01 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no 

Til: 
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging 
 
Dato: 27.03.2017 
Saksnr..: 2017/3484 LIVFI  

Innmelding av studietilbud og studieplassønsker fra Det medisinske fakultet for 
studieåret 2018/2019 
Fristen for å levere forslag om etablering og/eller nedlegging av studietilbud for studieåret 
2018/2019 er 1.april 2017. 

Fjorårets innmelding var knyttet til en eventuell nedleggelse av Master i sykepleievitenskap. 
Da arbeidet med å finne fram til gode alternativer for bruk av disse studieplassene, er 25 av de 40 
studieplassene tilhørende masteren midlertidig blitt omfordelt til andre studieprogram ved Helsam 
for opptaket i 2017. Vedtaket om endelig nedleggelse av studiet er utsatt slik at siste opptak på 
masteren blir studieåret 2018/2019 og at det deretter fases ut. Ønske om nedleggelse av masteren 
vil bli meldt inn innen 1.4. 2018. 
 
Master i psykososialt arbeid (PSA) finansieres av tre sentre og egenbetaling fra studentene. Styret 
for denne utdanningen vedtok i sitt møte 9.3.2017 å sette i gang prosessen med nedleggelse av 
programmet. Ett av de tre senterne som drifter masterprogrammet (SERAF) vil miste sin største 
bevilgning i løpet av 2018, og store deler av ressursgrunnlaget faller bort. De to gjenværende 
senterne (NSSF og NKVTS) har ikke ressurser nok uten SERAF til å ta opp nok studenter for at 
programmet skal kunne være selvfinansierende.  
 
Alle tre senterne ønsker i utgangspunktet fortsatt drift, men det er manglende ressurser som har 
ført til vedtaket om nedleggelse gjeldende fra 2018/2019. Saken vil bli behandlet i fakultetsstyret 
9.mai. Fakultetet vil umiddelbart etter dette gi beskjed om studiet ønskes nedlagt eller ikke fra 
fakultetets side. Fakultetet håper at dette er greit selv om endelig beslutning kommer etter fristen 
for innmeldelse av nedleggelsen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Frode Vartdal       
dekan        Unn-Hilde Grasmo-Wendler  

fakultetsdirektør 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Saksbehandler: 
Liv Bjøntegaard Finess 
+4722845325, l.b.finess@medisin.uio.no 
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Universitetet i Oslo Notat 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

 

 

 

Til:   Universitetsdirektøren. 

 
 

Dato: 26. april 2017, saksnummer: 2016/2327 

 

Forslag til endringer i programporteføljen ved MN-fakultetet fra høsten 2018 

MN-fakultetet har over flere år arbeidet med iverksetting av tiltak i vår utdanningsstrategi. Fra høsten 2018 

foreslår MN-fakultetet følgende konkrete endringer: 

 Det 2-årige masterprogrammet i Biologi og det 2-årige masterprogrammet i Molekylærbiologi og 

biologisk kjemi legges ned, dvs. tar opp nye studenter siste gang våren 2018*. Som erstatning 

opprettes et nytt 2-årig masterprogram i Biovitenskap som tar opp nye studenter første gang høsten 

2018. 

 Oppretting av et nytt 2-årig masterprogram som en overbygning over fagdisipliner som har 

hovedfokus modellering- og beregningsorientering: Computational Science, CS, med ulike 

studieretninger. 

 Oppretting av et nytt 2-årig masterprogram i Data Science som har hovedfokus på behandling og 

modelleringer av forhold beskrevet ved store datamengder. 

I tillegg vil flere 2-årige masterprogrammer, studieretninger samt emnetilbud bli omstrukturert, noen også 

med endrede navn, eksempelvis vil det 2-årige masterprogrammet i Innovation and Entrepreneurship fra og 

med høsten 2018 endre navn til Entrepreneurship. 

Alle 2-årige masterprogram og studieretninger, med unntak av masterprogrammet i Entrepreneurship, vil fra 

og med høsten 2018 være både norsk- og engelskspråklige. Det 2-årige masterprogrammet i Entreprenurship 

vil forbli engelskspråklig. 

 

Endringene beskrevet i dette notatet baseres hovedsakelig på en intern omdisponering av eksisterende 

studieplasser for studietilbud ved MN-fakultetet. Det å fastsette rammer for hvert enkelt studieprogram er en 

svært vanskelig oppgave dersom slike rammer må etterleves strengt. MN-fakultetet ønsker ikke å miste 

muligheter til å tilby utdanning der det er faglig rom. Dersom det er store endringer i søkertallene når disse 

foreligger for studietilbud omtalt i dette notatet, forbeholder fakultetet seg retten til å justere rammene som 

foreslås innenfor vår totalramme for studietilbud innen samme finansieringskategori.  

Når dette notatet utformes er vi kjent med økt tildeling av begrenset varighet for IKT-studieplasser. Vi 

benytter anledningen til å bemerke at en god varig økning av opptaksrammen til studieplasser innenfor 

realfaglige, inkl. teknologiske, disipliner vil medføre en for samfunnet høyst nødvendig vekst av kandidater 

med solide realfaglige kunnskaper. Dette synes høyst nødvendig dersom samfunnet skal kunne møte 

fremtidige utfordringer.   

 

MN-fakultetet ber om tilslutning til de foreslåtte endringene. Endringene er en videreføring av de endringer 

MN-fakultetet arbeidet frem for bachelorporteføljen. (Endringene som omtales her er altså «InterAct» for 

masternivået.) For oversikt over endringer for bachelornivået, vises til notat sendt universitetsdirektøren før 

01.04.16. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Solveig Kristensen, studiedekan          

                   Anne-Lise S. Hansen, seniorrådgiver 
* Det 2-årige masterprogrammet i Biologi og det 2-årige masterprogrammet i Molekylærbiologi og biologisk kjemi har opptak to ganger i 

studieåret. 
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2-årig masterprogram 2017 (avklart opptaksramme pr. 

01.03.17 i parentes, dvs. ikke inkludert IKT-studieplasser tildelt 

med varighet kun for opptakskull 2017/18) 

2-årig masterprogram 2018 (opptaksramme i parentes) 
med tentative studieretninger 

Anvendt matematikk og mekanikk (44) Mekanikk (20) 

Matematikk (15) Matematikk (20) med to studieretninger: 

• Matematikk 

• Matematikk for anvendelser 

Modellering og dataanalyse (24) Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse  (25) 

med to studieretninger: 

• Finans, forsikring og risiko 

• Statistikk 

 Datascience (10), deler av opptaksrammen kommer fra 

Ifi med bakgrunn i faglig samarbeid om studietilbudet) 

Astronomi (10) Astronomi (10)  

Biologi (53)* Biovitenskap (100) med følgende studieretninger: 

• Molekylærbiologi og biokjemi 

• Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap 

• Genetikk og utviklingsbiologi 

• Marinbiologi og limnologi 

• Toksikologi og miljøvitenskap 

• Økologi og evolusjon 

• Biomangfold og systematikk (studieretning 

som gis ved NHM basert på en 

samarbeidsavtale)  

Molekylær biovitenskap (49) 

Elektronikk og datateknologi (43) Elektronikk, informatikk og teknologi (43) med 

følgende studieretninger: 

• Mikroelektronikk og sensorteknologi 

• Signalbehandling og avbildning 

Fysikk (47) Fysikk (35) med følgende studieretninger: 

• Fysikkdidaktikk 

• Kjerne- og partikkelfysikk 

• Biologisk og medisinsk fysikk 

• Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi 

• Romfysikk og -teknologi 

• Teoretisk fysikk 

 Computational Science (44) med følgende 

studieretninger**: 

• CS: Astrophysics (2) 

• CS: Bioscience (2) 

• CS: Chemistry (2) 

• CS: Applied mathematics and risk analysis (7) 

• CS: Imaging and biomedical computing (10) 

• CS: Material science (2) 

• CS: Physics (8) 

• CS: Mechanics (4) 

• CS: Geoscience (2) 

• CS: Bioinformatics (5) 

Geofag (68) Geofag (66) med følgende studieretninger: 

• Miljøgeologi 

• Geofarer og geomekanikk 

• Geofysikk og geodynamikk 

• Geomorfologi og geomatikk 

• Hydrologi og glasiologi 

• Meteorologi og oseanografi 

• Mineralogi, petrologi og geokjemi 

• Petroleumsgeofag 

• Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi 

• Strukturgeologi og tektonikk  

*Opptaksrammen for det 2-årige masterprogrammet i Biologi har inkludert opptaksramme for det nordiske samarbeidet innen Biodiversitet og 

systematikk (NABIS). Samarbeidsavtalen for dette studiet skal revideres høsten 2017. Hvordan dette eventuelt vil påvirke studietilbud på 

masternivå innen biovitenskap fra høsten 2018, vil bli behandlet som egen sak. 

**Inntil det er etablert god norsk fagterminologi , må det benyttes engelske betegnelser på studieretningene for å sikre entydig faglig forståelse.
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Informatikk: design, bruk, interaksjon (35) Informatikk: design, bruk, interaksjon (35) 

Informatikk: språk og kommunikasjon (10) Informatikk: språkteknologi (10)  
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (22) 

 

Informatikk: robotikk og intelligente systemer (22) med 

følgende studieretninger: 

• Robotikk og intelligente systemer  

• Kybernetikk og autonome systemer (studenter 

ved denne studieretningen skal i sin helhet 

veiledes ved ITS) 

Informatikk: programmering og nettverk (heri 

inkludert fakultetets opptaksramme for samarbeidet 

med HiOA om masterprogrammet i Nettverks- og 

systemadministrasjon)  (151) 

                                                                                                 

Informatikk: programmering og systemarkitektur (148) 

hvor MN-fakultetets andel av opptaksrammen til 

masterprogramsamarbeidet med HiOA i NSA er 

inkludert. For øvrig har masterprogrammet følgende 

studieretninger: 

• Programvare 

• Distribuerte systemer og nettverk 

• Informasjonssikkerhet  

Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige  

anvendelser (15) 

Legges i sin helhet inn i CS som to studieretninger. 

Innovation and Entrepreneurship – ved  SFE (35) Entrepreneurship - ved SFE (35) 

Kjemi (29) Kjemi (27) med følgende studieretninger: 

• Uorganisk kjemi og materialkjemi 

• Organisk kjemi  

• Miljøkjemi og kjernekjemi 

• Biomolekyler og biomaterialer 

• Teoretisk og fysikalsk kjemi 

• Kjemididaktikk og formidling 

• Analytisk kjemi 

Materialer, energi og nanoteknologi (19)  Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi 

 (19) 

 

Andre kommende 2-årige mastertilbud 

Informatikk: Digital økonomi og ledelse. Studieprogram som er en videreføring av nyoppstartet 

bachelorprogram (som tar opp nye studenter første gang høsten 2017). Masterprogrammet skal ha oppstart 

2020 med planlagt opptaksramme 20. Denne opptaksrammen etableres ved refordeling av studieplasser 

internt ved Institutt for informatikk. 

Bærekraftige energisystemer. Studieprogram med oppstart tidligst 2019. Det er nedsatt en arbeidsgruppe ved 

MN-fakultetet som i løpet av 2017 vil levere en programskisse. Arbeidsgruppen vurderer blant annet om det 

er aktuelt med faglig samarbeid med UiO:Energi. 

 

Videre arbeid 

Arbeidet med revisjonen av studietilbudet på masternivå har gitt et tydeligere og omstrukturert studietilbud. 

Som følge av dette er det MN-fakultetets tanke at studenter skal fullføre det masterprogramstudieløp de er 

tatt opp til. MN-fakultetets grunntanke er også at opptak til første semester i de omstrukturerte 

studieprogrammene skal skje via studieprogramopptak gjennom opptak høsten 2018. MN-fakultetet vil altså 

også for masternivået innføre revidert studietilbud etappevis, slik vi gjør for bachelornivået fra og med 

høsten 2017 og slik vi gjorde ved iverksetting av Kvalitetsreformen i 2003. 
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For å sikre en best mulig overgang for eksisterende studenter vedtok MN-fakultetet i juni 2016 følgende 

overgangsordning: 

«Student som tilfredsstiller ALLE KRAV, inkl. C-karaktersnitt, for opptak til MN-

masterprogram/studieretning slik dette kravet er formulert høsten 2016, ansees som faglig kvalifisert 

søker til og med masteropptak høsten 2021.  

Gjelder: Masterprogram/studieretning som ved iverksetting av InterAct høsten 2018 eller senere, er en 

direkte faglig videreføring av masterprogram/studieretning før iverksetting av InterAct.»  

For å sikre en god sammenheng mellom bachelor- og masternivået og faglig progresjon mellom disse to 

nivåene, har det vært viktig å kjøre prosessene med gjennomgang av både bachelor- og masterprogrammene 

delvis i parallell. Et ønske for programrevisjonen når det gjelder overgang mellom de to studienivåene er 

vesentlig økt fleksibilitet mellom studieprogrammene. I dette ligger også ønske om at studenter med fritt 

sammensatt bachelorgrad gjennom sin bachelorfordypning vil være faglig kvalifisert for opptak til flest 

mulige faglige nærliggende masterdisipliner, både ulike masterprogram og studieretninger.  

Som del av det lokale arbeidet med utforming av opptakskrav til masterprogram og eventuelle 

studieretninger, har enhetsnivåene også vurdert fra hvilke studietilbud ved andre universiteteter og høgskoler 

nasjonalt det er aktuelt å rekruttere masterstudenter. 

MN-fakultetet arbeider for å åpne opp for tverrfaglighet også ved at masterprosjekter veiledes på tvers av 

enhetsgrenser. Konkret vil dette først bli forsøkt innen faglige displiner i skjæringsfeltet mellom geofag og 

biovitenskap. Slike tverrfaglige samarbeid legger blant annet føringer for innholdet i aktuelle 

læringsutbyttebeskrivelser, rutiner for studieadministrativ og faglig oppfølging og veiledning av studenter, 

samt sensurmaler og vitnemålstekster.  

 

Gjennom detaljarbeidet med masterprogrammene, blant annet ved ferdigstilling av opptakskrav til 

masterprogram og studieretninger, frem mot lansering, vil også aktuelle endringer for innholdet i ph.d.-

utdanningen, trolig vesentlig på emnenivå, bli konkretisert.  

 

Det er ingen kjente planer om vesentlige endringer i det erfaringsbaserte masterprogrammet i «Klinisk 

farmasi». Eventuelle kommende endringer i det erfaringsbaserte masterprogrammet i «IT og ledelse» vil bli 

behandlet som egen sak. 
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Det odontologiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Det odontologiske fakultet 
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: 04.04.2017 
Saksnr..: 2017/3484 LEIFEJ  

Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2018/2019 
 

Fakultetet har ingen endringer mht. studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2018/2019.   

 

Med hilsen 
 
 
Leif E. Jensen 
Ass fakultetsdirektør 

Tancred A. Benedictow 
Faglig koordinator, studieseksjonen  

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Leif Erling Jensen 
+4722852230, l.e.jensen@odont.uio.no
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Fakultetsadministrasjonen 
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: 28.03.2017 
Saksnr..: 2017/3484 TONEV  

SV-fakultetets innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2018/2019 
Vi viser til notat av 13. mars 2017, der fakultetet er bedt om å levere forslag om etableringer og nedlegginger av 
studietilbud for studieåret 2018/2019 innen 1. april. 

Fakultetet foreslår herved å opprette to nye studieprogram: 

1. Opprettelse av europeisk fellesgrad «European Master in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and 
Diversity in Society (Global MINDS)”. Oppstart av studieprogrammet vil være høsten 2017, og de første 
studentene vil ankomme UiO våren 2018.  

2. Opprettelse av årsenhet i samfunnsøkonomi med startsemester høsten 2018. 

Europeisk fellesgrad «European Master in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and 
Diversity in Society (Global MINDS) 
Faglig og strategisk begrunnelse 

Internasjonalt samarbeid om forskning og studier er et uttalt mål for UiO. I UiOs «Strategi 2020» heter det blant 
annet: «Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil, og samarbeidet med utenlandske institusjoner 
skal økes for å gi større relevans og høyere kvalitet». 

En fellesgrad (joint degree) er den mest integrerte form for internasjonalt samarbeid om studier. Dette et godt 
strategisk virkemiddel for å gjøre internasjonal eksponering til en integrert del av studiene og i tråd med Bologna 
prosessens hovedmål om etablering av det såkalte European Higher Education Area. 

Fakultetet anser deltakelse i Erasmus Mundus som prestisjefylt og at dette innebærer et kvalitetsstempel som 
synliggjør institusjonen i internasjonal sammenheng. Deltakelse i en fellesgrad kan ses som en strategisk satsing 
som krever eierskap og institusjonell forankring på flere nivåer, ikke bare i det enkelte fagmiljøet.  

Studieplasser 

Det vil ikke være behov for friske studieplassmidler.  

Fakultetet har allerede søkt UiO sentralt om å få omdisponere 8 årsekvivalenter/studieplasser fra årsenheten i 
psykologi til 4 plasser på dette masterprogrammet. Omregningsfaktoren fra årsenhet til master er forholdet 2:1. 
Årsenheten i psykologi har i dag 100 studieplasser, og vil dermed ha 92 plasser i studieåret 2018/2019.  
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Organisering av studiet 

ISCTE – University Institute of Lisbon skal koordinere masterprogrammet Global MINDS. Koordinatorrollen 
innebærer hovedansvaret for økonomi, opptak av studenter, rapportering til EU og organisering av samarbeid og 
møter med de involverte samarbeidspartnerne. 

Programstudentene gjennomfører første semester enten ved ISCTE – University Institute of Lisbon eller ved 
University of Social Sciences and Humanities (SWPS) i Warsawa. I andre semester kan studentene velge mellom 
tre læresteder avhengig av faglig interesse: Koc University, Istanbul, University of Limerick, Irland, eller 
Universitetet i Oslo. Dette betyr at Psykologisk institutt/fakultetet kan få inntil 8 studenter som gjennomfører 
30ECTS ved UiO i andre semester av studiet, det vil si i vårsemesteret. Studentene skal i dette semesteret ta to 
obligatoriske og to valgfrie emner. 

Programmets nettside, http://global-minds.eu/, gir utdypende informasjon om programmets oppbygging, 
læringsmål etc. 

Risikovurdering og økonomiske konsekvenser  

Emnene (30ECTS) som ligger i programstrukturen er emner som allerede tilbys ved PSI og fakultetets øvrige 
enheter, og det vil derfor ikke føre til økte utgifter at disse programstudentene avlegger eksamen i disse emnene.  

Det økonomiske overslaget fra Psykologisk institutt viser at de usikre utgiftene ligger i et ukjent antall studenter 
som vil velge å skrive sin masteroppgave ved UiO. I søknaden legges det opp til et antatt maksimum antall 
studenter (3) som vil skrive sin masteroppgave ved UiO og kreve en veileder. Overslaget viser et antatt underskudd 
på NOK 60.000,-. Det er knyttet usikkerhet til hvor mye av EU-midlene programmet har fått, men fakultetet legger 
opp til at instituttet selv må dekke et eventuelt underskudd. 

Årsenhet i samfunnsøkonomi 
Faglig og strategisk begrunnelse 

Fakultetet anser en årsenhet som et etter- og videreutdanningstilbud og en ny årsenhet vil styrke fakultetets etter- 
og videreutdanningstilbud (ref tiltak 10 i fakultetets årsplan for 2017-19). En årsenhet i samfunnsøkonomi skal 
rettes mot personer som ønsker å få en grunnleggende kompetanse i samfunnsøkonomi. En annen målgruppe er nye 
studenter som er usikre på valg av studieprogram, og som derfor ikke ønsker å starte på et treårig 
bachelorstudium/5-årig masterstudium i samfunnsøkonomi. 

UiO har det største fagmiljøet i samfunnsøkonom i Norge og bør derfor tilby en årsenhet i samfunnsøkonomi. Både 
NTNU og UiB tilbyr en årsenhet i samfunnsøkonomi i dag. 

Studieplasser 

Det vil ikke være behov for friske studieplassmidler.  
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Årsenheten vil i første omgang ha 40 studieplasser. Disse plassene tas fra både bachelorprogrammet i 
samfunnsøkonomi og det 5-årige masterprogrammet, henholdsvis 10 plasser fra hvert program. 
Omregningsfaktoren fra bachelor og master til årsenhet er forholdet 1:2, derfor 20 plasser fra disse to 
programmene. 

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi har en opptaksramme på 95 studieplasser, og opptaksrammen på det 5-
årigen masterprogrammet er 50 studieplasser. Poenggrensen for opptak til bachelorprogrammet har de siste årene 
ligget på 47, mens poenggrensen for opptak til det 5-årige masterprogrammet har ligget på 44. Fakultetet er klar 
over UiOs ambisjoner om å styrke masternivået. Til tross for dette foreslår fakultetet å ta 10 studieplasser fra det 5-
årige masterprogrammet på bakgrunn av inntakskvaliteten de siste årene. Fakultetet ønsker ikke å heve 
karakterkravet på bachelor ytterligere og ser en mulighet for å heve kravet for inntak på den 5-årige master ved 
denne studieplassfordelingen.  

Oppbygging 

På bakgrunn av Økonomisk institutts ønske om stor valgfrihet i emnekombinasjonen slik at studentene kan tilpasse 
årsenheten etter eget formål, foreslår vi at kun to emner er obligatoriske. Dette tilsvarer 20 obligatoriske 
studiepoeng og 40 valgfrie. Planen er å lage et anbefalt løp for studenter som ønsker seg videre på 
bachelorprogrammet. 

Strategiske studieplasser i kategori C 
Når det gjelder UiOs strategiske studieplasser i kategori C ber fakultetet om 5 av de 15 toårige strategiske 
studieplassene til master i teknologi, innovasjon og kultur (TIK).  

Masterprogrammet TIK kan gå inn under UiOs satsningsområde innovasjon. Fakultetet ser at det er god 
inntakskvalitet til dette studieprogrammet, ca 4 poeng hvert år, og 5 nye plasser vil således ikke forringe 
inntakskvaliteten. 
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Planlagt studietilbud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet studieåret 2018-19 
Etter gjennomgang av oversikten over UiOs totale studietilbud for studieåret 2017-18 melder Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet inn følgende studietilbud for studieåret 2018-19: 

Årsenhet Psykologi  SV1-PSY Intern 

Årsenhet Statsvitenskap SV1-STV Intern 

Årsenhet  Sosiologi SV1-SOS Intern 

Årsenhet  Samfunnsøkonomi Nytt 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 Global MINDS Nytt Intern 

Master Human Geography SVM2-HGO 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 

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 
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Profesjon Psykologi, seksårig studium SVC-PSY Intern 

 
 

 

Tabellene 1-5 nedenfor viser opptaksrammer og inntakskvalitet for fakultetets 
studieprogram. 
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1 Se fotnote 2. 
2 Årsenheten søkes opprettet med 40 studieplasser. Disse plassene tas fra både bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi og det 
5-årige masterprogrammet, henholdsvis 10 plasser fra hvert program. Omregningsfaktoren fra bachelor og master til årsenhet 
er forholdet 1:2, derfor 20 plasser fra disse to programmene. 

3 For studieåret 2016/2017 har PSI fått 5 nye studieplasser via Statsbudsjettet 2016 (ePhortesak 2015/3169) 
4 Se fotnote 2. 
5 Nytt studieprogram som erstatter masterprogrammene i samfunnsgeografi og Development Geography 
6 ISS setter av 6 plasser til SFM. 
7 PECOS setter av 10 plasser til SFM. 

Tabell 1 – Opptaksrammer fra studieåret 2015/2016 til studieåret 2018/19 

 
Studieprogram 

Rammer 
2015/2016 

Rammer 
2016/2017 

Rammer 
2017/2018 

Rammer 
2018/2019 

Internasjonale studier 80 80 80 80 

Kultur og kommunikasjon 60 60 60 60 

Offentlig administrasjon og ledelse 55 55 55 55 

Psykologi 170 170 170 170 

Psykologi, årsenhet 100 100 92 92 

Samfunnsgeografi 50 50 50 50 

Samfunnsøkonomi, bachelor1 95 95 95 85 

Samfunnsøkonomi, årsenhet2    40 

Sosialantropologi 95 95 95 95 

Sosiologi 95 101 101 101 

Sosiologi, årsenhet 30 40 40 40 

Statsvitenskap 155 155 155 155 

Statsvitenskap, årsenhet 80 80 80 80 

Å
rs

en
he

t /
 b

ac
he

lo
r 

Utviklingsstudier 60 60 60 60 

 

Sum BA og årsenhet 1125 1141 1133 1163 

Profesjonsstudiet i psykologi 120 1253 125 125 
 

Samfunnsøkonomisk analyse, 5-årig4 50 50 50 40 

 

Sum 5-årig MA og profesjon 170 175 175 165 

Global Minds   4 4 

Human Geography5   246 24 

Organisasjon, ledelse og arbeid 35 35 35 35 

M
as

te
r 

 

Peace and Conflict Studies 20 20 207 20 
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8 PSI setter av 5 plasser til SFM. 
9 ØI setter av 10 plasser til SFM-opptaket 

Psykologi 60 60 608 60 

Samfunnsøkonomi 77 77 779 77 

Sosialantropologi 50 50 50 50 

Sosiologi 61 50 50 50 

Statsvitenskap 110 110 110 110 

Teknologi, innovasjon og kunnskap 30 30 30 30 

Society, Science and Technology in Europe, ESST      

 Sum master 467 456 460 460 

 Totalt antall studieplasser 1762 1772 1768 1788 
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Tabell 2 – Samordna opptak: Opptakstall og inntakskvalitet lavere gradsstudier 2013-201610 
  Poenggrenser 2013 Poenggrenser 2014 Poenggrenser 2015 Poenggrenser 2016 

Studium 

Førsteva
lgs-

søkere 

Førstega
ngs-

vitnemål 

Førsteva
lgs-

søkere 

Førstega
ngs-

vitnemål 

Førsteva
lgs-

søkere 

Førstega
ngs-

vitnemål 

Førsteva
lgs-

søkere 

Førstega
ngs-

vitnemål 

Internasjonale studier 327 52,1 331 52,4 371 51,7 380 52 

Kultur og komm. 260 47,6 199 45,7 228 46,8 191 46,7 

Offentlig administrasjon 
og ledelse 225 44,5 220 44,8 269 44,8 156 44,3 

Psykologi profesjon, start 
høst 1002 56,4 928 55,8 977 56,8 790 57,1 

Psykologi profesjon, start 
vår 292 54,4 359 54,5 255 55,2 321 55,7 

Psykologi, årsenhet 535 49,7 559 49,2 580 50,0 642 50,7 

Psykologi, 3-årig 638 47,2 599 47,2 663 47,6 616 48,3 

Samfunnsgeografi 69 40,8 97 38,1 94 39,3 108 40,5 

Samfunnsøkonomi 338 47,1 324 46 301 47,7 327 47,3 

Samfunnsøkonomisk 
analyse, 5-årig 88 44,3 107 44 82 44,3 92 44,3 

Sosialantropologi 125 38,9 123 37,7 141 39,2 169 40,0 

Sosiologi, årsenhet (ny 
2013) 193 45,9 100 44,6 100 46,0 158 47,1 

Sosiologi 183 42,1 162 42,4 177 43,3 217 44,0 

Statsvitenskap, årsenhet 
(ny 2012) 173 46,7 146 46,2 156 45,2 206 43,7 

Statsvitenskap 332 47 338 46,2 350 47,5 398 46,8 

 
10 Tall i uthevet skrift viser relativt lav inntakskvalitet. 
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Utviklingsstudier 112 44,8 111 44,6 97 44,1 105 44,3 

 

Tabell 3 – Inntakskvalitet masterprogram 2012-201611 

 Poenggrense 

 Masterprogram 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/201712 

Peace and Conflict studies 63,75 64,00 64,00 63,80 4,2 

Psykologi (snitt for 3 retninger) 64,08 63,88 63,67 63,79 3,8 

Arbeid og organisasjonspsykologi 63,97 64,13 63,63 63,88 3,8 

Cognitive Neuroscience 64,17 63,88 63,96 63,75 3,8 

Helse og sosialpsykologi (endret fra 2015) 64,26 63,88 63,76   

Kultur, samfunn og sosialpsykologi (endret fra 2015) 63,96 63,75 63,25   

Utviklingspsykologi (ny 2012, endret fra 2015) 64,04 63,78 63,75   

Helse, utvikling og samfunn (ny 2015)    63,75 3,8 

Samfunnsgeografi 63,5 63,0 62,63 62,75 3,0 

Sosiologi 62,88 63,0 62,50 62,50 2,8 

Sosialantropologi 62,70 62,63 63,00 62,75 2,8 

Statsvitenskap 63,40 63,09 63,50 63,50 3,5 

Samfunnsøkonomi 62,88 63,4 63,70 63,22 3,0 

ESST 63,00 63,38 63,50 63,69 3,5 

TIK 63,38 63,73 63,50 63,75 3,8 

Organisasjon ledelse og arbeid (OLA) 63,88 64,14 64,00 63,94 4 

Gjennomsnitt alle 63,35 63,43 63,40 63,37 3,4 

 
 

 
11 Tall i uthevet skrift viser relativt lav inntakskvalitet. 
12 Nye poengberegninger fom årets opptak. 6-tallet er fjernet. 5=A, 4=B, 3=C, 2=D 
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Tabell 4 - Samordna opptak: Opptakstall og inntakskvalitet masterprogram 2015 og 2016 
Masterprogram Opptaks-

rammer 
2015 

Førsteval
gssøkere 
2015 

Førsteval
gssøkere 
pr 
studieplas
s 2015 

Opptaks-
rammer 
2016 

Førsteval
gssøkere 
2016 

Førstevalg
ssøkere pr 
studieplas
s 201613 

Peace and Conflict 
studies 

20 169 8 20 205 10 

Psykologi (snitt for 3 
studieretninger) 

60 358 6 60 383 6 

Samfunnsgeografi 24 41 2 24 66 3 

Sosiologi 61 95 2 5014 99 2 

Sosialantropologi 50 46 1 50 60 1 

Statsvitenskap 110 322 3 110 335 3 

Samfunnsøkonomi 77 326 4 77 279 4 

ESST/TIK 30 99 3 30 129 4 

Organisasjon og 
arbeid (OLA) 

35 486 14 35 440 13 

 

Med hilsen 
 
Ingjerd Hoëm 
studiedekan 

Tone Vold-Sarnes 
Assisterende fakultetsdirektør 

2 vedlegg: 
Utfyllende dokumentasjon om Master i Global MINDS 
Utfyllende dokumentasjon om årsenheten i samfunnsøkonomi 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: Tone Vold-Sarnes, +4722854243, tone.vold-sarnes@sv.uio.no

 
13 Tall merket uthevet skrift innebærer endring fra opptaket i fjor (2015), enten flere eller færre førstevalgssøkere pr studieplass 
14 ISS ønsket å redusere opptaksrammen fra 61 til 50 fra og med studieåret 2016/17 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Psykologisk institutt 
Postadr.: Postboks 1094 Blindern, 0317 Oslo 
Kontoradr.: Harald Schjelderups hus, 
Forskningsveien 3 A - inng. 1, 0373 Oslo 

Telefon: 22 84 50 00 
Telefaks: 22 84 50 01 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til: SV-fakultetet 

 

 

 

Dato: 18.01.2017 

 

Deres ref.:  

Vår ref.:  

Opprettelse av europeisk fellesgrad: “European Master in the Psychology of Global 

Mobility, Inclusion and Diversity in Society (Global MINDS)” 

 

Psykologisk institutt (PSI) har inngått et samarbeid om utvikling av en europeisk fellesgrad.  

Brev fra fakultetet og rektor (vedlegg 1) støttet søknaden, som ble innvilget støtte fra EU sommeren 

2016 med meget høy score (vedlegg 2).  

Gjennom dette notatet ber PSI om at Det samfunnsvitenskapelige fakultet tar initiativ overfor UiO 

med sikte på: 

 Vedtak om opprettelse av en europeisk fellesgrad (joint degree) med tittelen ‘European 

Master in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (Global 

MINDS)’ 

Her følger en nærmere beskrivelse av faglig og strategisk begrunnelse for opprettelse av 

programmet, samt for hvilke ressurser det vil kreve. 

Bakgrunn for opprettelse av ‘Global Minds’ 

Internasjonalt samarbeid om forskning og studier er et uttalt mål for UiO. En viktig forutsetning er 

at satsningene skal bygge på- og styrke eksisterende tilbud. I UiOs «Strategi 2020» heter det blant 

annet: «Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil, og samarbeidet med 

utenlandske institusjoner skal økes for å gi større relevans og høyere kvalitet».  

Og videre i fakultetets strategi for samme planperiode er «Økt internasjonalisering av 

studieprogrammene» et formulert hovedmål, og «[…] vurdere å utvikle flere internasjonale 

utdanningsprogrammer» er et av tiltakene som understrekes.  

En fellesgrad (joint degree) er den mest integrerte form for internasjonalt samarbeid om studier. 

Fellesgrad innebærer at to eller flere institusjoner sammen eier et studieprogram og den tilhørende 

graden. Når institusjoner deltar i samarbeid om fellesgrader, påtar de seg et ansvar for hele 

programmet, både for faglig innhold, valg av undervisnings- og vurderingsformer, samt 

kvalitetssikring av studieprogrammet. 
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Fellesgrader anses i denne sammenhengen som et godt strategisk virkemiddel for å gjøre 

internasjonal eksponering til en integrert del av studiene, og for å fremme verdifull 

internasjonalisering i alle ledd. Både innenfor EU og på nasjonalt nivå har det dessuten vært et 

sterkt fokus på etablering av fellesgrader som virkemiddel for økt internasjonalisering.    

I EU-sammenheng anses fellesgrader som et spesielt egnet virkemiddel for å nå Bologna-

prosessens hovedmål om etablering av det såkalte European Higher Education Area. Siden Norge 

har implementert tilrådingene fra Bologna-prosessen finnes det ikke noen juridiske hindringer for 

at institusjonene etablerer fellesgrader. Norge har således full adgang til EUs program for 

fellesgrader, Erasmus Mundus. Deltakelse i Erasmus Mundus anses som prestisjefylt og innebærer 

et kvalitetsstempel som synliggjør institusjonen i internasjonal sammenheng. Erasmus Mundus gir 

i etableringsfasen muligheter for meget gunstig finansiering av student- og lærerutveksling.  

Deltakelse i en fellesgrad kan ses som en strategisk satsing som krever eierskap og institusjonell 

forankring på flere nivåer, ikke bare i det enkelte fagmiljøet. 

Faglig begrunnelse for programmet 

De samarbeidende partnerne utgjør nå et konsortsium som koordineres av ISCTE – Lisbon 

University Institute, og består av følgende fem institusjoner: 

- ISCTE – Lisbon University Institute (ISCTE-IUL), Lisbon, Portugal,  
School of Social Sciences (Koordinerende institusjon) 

- University of Social Sciences and Humanities (SWPS), Warsaw, Poland 
- Koç University (KU), Istanbul, Turkey 
- University of Limerick (UL), Limerick, Ireland 
- Universitetet i Oslo (UiO) 

 

Disse fagmiljøene utfyller hverandre og har ulik styrke innen forskningsfeltet som programmet 

knyttes til. Fellesgraden skaper et nytt studietilbud der disse komplementære miljøene bidrar til ny 

kompetanse. Ved å koble sammen de ulike forskningsmiljøene oppnår man et studietilbud som har 

en tverrfaglig tilnærming til feltet og som har kunnskaper om ulike regioner. Programmet har 

utarbeidet en nettside, http://global-minds.eu/, der utdypende informasjon om programmets 

oppbygging, læringsmål etc. er å finne.   

Organisering av studiet 

Som koordinator vil ISCTE-IUL ha hovedansvar for økonomi, opptak, rapportering til EU og 

organisering av samarbeid og møter.  

 

Hele studentgruppen gjennomfører første semester ved enten ISCTE-IUL eller SWPS (30ECTS). I 

andre semester kan studentene velge mellom tre læresteder avhengig av faglig interesse; KU, UiO 

eller UL. Dette medfører at PSI/SV-fakultetet kan få inntil 8 studenter som gjennomfører 30 ECTS 

ved UiO i andre semester. Det vil si på vårsemestre.  

V-sak 11 - side 69 av 109

http://www.iscte-iul.pt/en/home.aspx
http://iscte-iul.pt/en/ecsh.aspx
http://iscte-iul.pt/en/ecsh.aspx
http://www.studia.swps.pl/english-site/
https://www.ku.edu.tr/en
http://www.ul.ie/
http://global-minds.eu/


 3 

 

I tillegg kan studenter velge å gjennomføre internship og masteroppgave ved UiO, altså i 3. og 4. 

semester av programmet. 

Gjennomføringen av studiet er nærmere beskrevet på: http://global-minds.eu/ 

 

Økonomiske forutsetninger og risikovurdering 

Programmet har fått studieplass-støtte, gjennom omdisponering av studieplasser fra Årsenheten i 

psykologi til 8 studieplasser på ‘Global MINDS’ (vedlegg 3). 

Emnene som tilbys studentene på ‘Global MINDS’ er allerede eksisterende emner som tilbys på 

masterprogrammet i psykologi, eller ved SV-fakultetet. Fellesgraden vil således ikke øke den 

samlede emneporteføljen ved instituttet eller fakultetet.   

Emnene som er aktuelle for Global MINDS-studentene har kapasitet til å kunne ta i mot dem på 

vårsemesteret. Studentene skal ta to obligatoriske emner, samt to valgfrie emner. (vedlegg 5) 

Emnene vil bli finansiert på ordinær måte gjennom UiOs finansieringsordning innenfor 

eksisterende rammer. Den økonomiske risikoen knyttet til de 30 ECTS studentene skal ta ved UiO i 

sitt andre semester, er liten. Usikkerheten er knyttet til hvor mange studenter som kommer til UiO 

for å avlegge disse studiepoengene (vedlegg 4).  

Det er knyttet en usikkerhet til eventuelle kostnader avhengig av hvor mange studenter som ønsker 

å skrive masteroppgaven sin ved UiO og derfor trenger veiledning og sensur samt hvor mange 

studenter som skriver masteroppgaven ved et annet universitet, men skal ha en biveileder ved PSI. 

Usikkerheten og risikoen er beskrevet i vedlegg 4. 

Det er også knyttet noe usikkerhet til hvor mye av EU-midlene programmet har fått, som kan gå til 

PSI. Det vil være viktig å få en del av disse midlene for å minske risikoen ved å ha studenter som 

trenger veileder på masteroppgaven samt for å kunne tilby en god administrativ støtte til 

studentene og programmet. Denne usikkerheten er også beskrevet i vedlegg 4. 

Oppstart av studiet 

Planlagt studiestart er høsten 2017. Det første semesteret programmets studenter studerer ved UiO 

vil være våren 2018. 

Vedlegg: 

1. Støtte fra fakultet og rektor til Erasmus Mundus- søknad til EU om utvikling av en 

europeisk fellesgrad – Global MINDS 

2. Svar fra EU 

3. Svar fra fakultetet vedrørende omdisponering innenfor opptaksrammen 
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4. Finansmodellen 

5. Emnetilbud til Global MINDS 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Pål Kraft 

instituttleder       Birgitte Bøgh-Olsen 

        kontorsjef 

 
 

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

 

Saksbehandler: 

Gunnar A. Malmin 

22845117, g.a.malmin@psykologi.uio.no 
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Vedlegg 4 

Vurdering av økonomiske konsekvenser og risiko – Global MINDS 

Kostnader og inntekter joint degree 

Kostnader 
   emne timer studenter kr/time* total 

15 sp 2 8 800 12800 

5 sp 1 8 800 6400 

10 sp 1 8 800 6400 

MA veil 45 3 800 108000 

MA biveil 20 3 800 48000 

MA sens 9 3 800 21600 

admin** 10 %     62517 

    
265717 

*lønnstrinn 75 med sosiale kostnader og overhead. 
Årskostnad på kr 900 000 + 410 000. 
**lønntrinn 56 med sosiale kostnader. Årskostnad på kr 
625 170 

     Inntekt 
    emne sp studenter kr/sp total 

15 sp 15 8 502 60240 

5 sp 5 8 502 20080 

10 sp 10 8 502 40160 

MA oppg 50 3 502 75300 

MA biveil 20 3 0 0 

    
195780 

     

     Resultat interne kostnader og inntekt -69937 

 

Kostnader og inntekter 2018-2020 

  2018 2019 2020 

kostnad 88117 265717 265717 

inntekt 120480 195780 195780 

sum 32363 -69937 -69937 

 

Risikovurdering 

‘Global MINDS’ er basert på at studentene som kommer til UiO skal ta allerede eksisterende kurs på 

masterprogrammet i psykologi, og følgelig vil den økonomiske risikoen for fakultetet og instituttet 

være liten knyttet til emnene studentene skal ta på vårsemesteret.  
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Det er minst to aspekter det er knyttet noe usikkerhet til.  

1. Programmet har fått en del EU-midler. Det er foreløpig noe usikkert hvor mye av disse 

midlene PSI kan få og hva de kan brukes til. Dette avklares nå sentralt ved UiO. Hvor mye 

av EU-midlene vi får vil også være avgjørende for hvor godt opplegget rundt de 

innreisende studentene vil være. Hvis vi får tilstrekkelig med penger vil dette kunne 

brukes til administrasjon samt ansettelse av «teaching assistants». 

2. Antall studenter som vil være tilknyttet PSI gjennom dette programmet vil også kunne 

variere. Antall studenter som er oppført i skjemaet er kun et estimat. Én student som 

skriver masteroppgaven sin hos oss, koster oss i ca. kr 18 000 når vi regner med satsene 

forklart i skjemaet. Jo flere studenter som vil skrive masteroppgaven hos oss, jo mer vil vi 

gå i minus. Det samme gjelder antall studenter som ønsker en biveileder hos oss. På den 

andre siden går vi ca. kr 12 000 i pluss for hver ekstra student som tar emner av 30 sp hos 

oss. Estimatene er imidlertid ikke helt tilfeldige og baserer seg også på signaler vi har gitt 

til de andre partnerne om hvor mange studenter vi mener vi har kapasitet til å ta imot. 

Programmet har fått studieplass-støtte, gjennom omdisponering av studieplasser fra Årsenheten i 

psykologi til 8 studieplasser på ‘Global MINDS’. 
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Vedlegg 5: Emner som Global MINDS- studenter skal avlegge ved UiO (vårsemestre) 

 

Obligatoriske emner (15 ECTS) 

PSY4130(B)? - Promoting Change through Social Psychology (10 ECTS)? 

PSY4506 - Human Rights, Democracy and Reconstruction after Conflict; A community based 

approach (5 ECTS) 

 

Valgbare emner (15 ECTS) 

PSY4115 - Current Topics in Social Psychology (5 ECTS) 

STV4352B - Democracy and Social Democratic Development in the Global South (10 ECTS) 

SOSGEO4800 - Globalisation, migration and religion (10 ECTS) 

PSY4521 - Project Development and Methodology (5 ECTS) 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Økonomisk institutt
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 12. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 51 27
Telefaks: 22 85 50 35
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no

Til:
SV ADM Fakultetsadministrasjonen

Dato: 19.01.2017
Saksnr..: 2008/7090 MARISOV

Søknad om opprettelse av årsenhet i samfunnsøkonomi

Studiets navn:

 Årsenhet i samfunnsøkonomi

 Årseining i samfunnsøkonomi

 One-year programme in Economics

Strategi og målgruppe

Programrådet ved Økonomisk institutt vedtok 29.11.2016 å opprette en årsenhet i 
samfunnsøkonomi med oppstart høsten 2018. 

En årsenhet i samfunnsøkonomi er rettet mot de som ønsker å få en grunnleggende kompetanse i 
samfunnsøkonomi. Det kan være personer som allerede har tatt et studium på høyskole- eller 
universitetsnivå, og som ønsker et supplement til tidligere utdanning, for eksempel for å oppnå 
undervisningskompetanse i samfunnsøkonomi. En annen målgruppe er nye studenter som er 
usikre på hvilket fag de ønsker å studere, og som derfor ikke ønsker å starte på et treårig 
bachelorstudium/5-årig masterstudium. Årsenheten kan dermed fungere som en måte å rekruttere 
nye studenter til programmene våre.  

Både NTNU og UiB tilbyr en årsenhet i samfunnsøkonomi. Vi mener derfor at det er ønskelig med 
et tilbud om årsenhet også i Oslo-området, og at Økonomisk institutt, som det største akademiske 
fagmiljøet i samfunnsøkonomi i Norge bør tilby dette.  

Studieplasser 

Antall studieplasser må vurderes blant annet i lys av søknadstall til bachelor- og 5-årig master, men 
40 plasser kan være et foreløpig utgangspunkt. Foreløpig plan er derfor å ta 20 studieplasser fra 
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bachelorprogrammet for å få 40 plasser på årsenheten. Det kan også være aktuelt å ta noen av 
plassene fra 5-årig master istedenfor. 

De siste årene har karakterkravet på bachelor-programmet vært noe høyere enn kravet på 5-årig 
master, og færre plasser på bachelor ville kunne forsterke dette. Vi ønsker ideelt at det skal være 
noe vanskeligere å komme inn på 5-årig master enn på bachelor, som taler for å ta noen plasser fra 
5-årig master. I så tilfelle vil vi trolig om noen år måtte øke opptaket på 2-årig master, slik at denne 
endringen ikke fører til færre studenter på master-nivå.

Den endelige avgjørelsen om dette bør tas senere, når vi kjenner søknadstall for årets opptak.

Oppbygning av årsenheten

Det finnes ingen regelkrav til faglig innhold i et studieprogram. 

Det er nå 3 årsenheter ved SV-fakultetet, i Psykologi, Sosiologi og Statsvitenskap:
http://www.sv.uio.no/studier/programmer/

Felles for disse er at de består av innføringsemner, et metode-emne og et valgfritt 
fordypningsemne. Hos disse årsenhetene utgjør dette totalt 40 eller 50 studiepoeng. I tillegg er det 
10 eller 20 studiepoeng som er valgfrie innen fagområdet. Exphil03 og Exfac03 inngår ikke i en 
årsenhet.

Siden bachelorprogrammet og det 5-årige masterprogrammet muligens blir reformert innen 2018, 
kan det bli en forandring i oppbygningen av årsenheten. Det er imidlertid tenkt at det skal være 
mulig å velge et løp som ligner første år på bachelorprogrammet, slik at det blir lettere å gå fra 
årsenhet til bachelor/5-årig mastergrad i samfunnsøkonomi.  ECON1210 - Forbruker, bedrift og 
marked (10 sp) og ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (10 sp) vil være 
obligatoriske i årsenheten, men det er ønske om mye valgfrihet slik at studenten kan tilpasse 
årsenheten etter eget formål.

Av valgfrie emner i årsenheten vil det være mulig å velge mellom følgende emner:
ECON1220 - Velferd og økonomisk politikk (undervises høst)
ECON1410 - Internasjonal økonomi(undervises vår)
ECON1710 - Demografi – grunnemne (undevises høst)
ECON1730 - Befolkning og velferd (undervises høst)
ECON1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries (undervises vår)
ECON2130 - Statistikk 1 (undervises vår)
ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (undervises vår)
ECON2310 - Makroøkonomisk analyse (undervises høst)
ECON2500 - Investering og finansiering (undervises vår)
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For studenter som ønsker å gå videre med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi vil vi anbefale at de 
velger følgende emner i årsenheten i tillegg til de obligatoriske emnene:

Et valgfritt ECON emne i høstsemesteret (10 sp)
ECON2130 (10 sp) - Statistikk 1 
ECON2200 (20 sp) - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1)

Årsenheten vil gi et avsluttende bevis, årsenhetsbekreftelse, etter fullført ettårig studium.

Årsenhet i Samfunnsøkonomi (utkast til nettsider)

Hvorfor velge dette programmet?

Samfunnsøkonomi er som navnet indikerer et studium for deg som ønsker å lære om hvordan 
økonomien i samfunnet fungerer. På dette studiet lærer du om økonomien som helhet – om blant 
annet arbeidsledighet, økonomisk vekst, økonomisk politikk og naturressurser. Du lærer også om 
hvordan den enkelte bedrift opptrer, og hvordan et enkelt marked fungerer. Hvis staten innfører en 
avgift på en vare – hvem er det som egentlig betaler avgiften, er det kjøperen eller selgeren?

Et årsstudium er for deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram, men som likevel ønsker et 
godt kunnskapsnivå i faget. Et årsstudium kan være et godt supplement til annen utdanning, for 
eksempel for å styrke muligheten på arbeidsmarkedet eller for å få undervisningskompetanse i 
samfunnsøkonomi. Studiet passer også godt for deg som er interessert i økonomi og 
samfunnsspørsmål, men som ennå ikke har bestemt deg for hva du ønsker å studere. Siden studiet 
i betydelig grad sammenfaller med første år av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, legger 
det godt til rette for overgang til dette programmet. 

Hva lærer du?

Med årsenheten i samfunnsøkonomi vil du:

 Kjenne godt til et bredt spekter av økonomiske begreper

 Kunne redegjøre for noen grunnleggende modeller og teorier for hvordan økonomien 

fungerer, og hvordan knappe ressurser kan utnyttes på en effektiv måte

 Ha kjennskap til forutsetningene disse modellene bygger på og kunne redegjøre for noen av 

de viktigste implikasjonene av modellene. 

 Kunne bruke relevante modeller til å presisere og analysere samfunnsøkonomiske spørsmål
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 De som tar statistikk 1 vil også få kjennskap til grunnleggende statistiske metoder, forstå 

statistiske begreper og kjenne muligheter og begrensninger for å trekke statistiske 

slutninger. 

I tillegg gir årsenheten også mer generell kompetanse, som 

 Evne til skriftlig og muntlig formidling av kunnskap og faglige resonnementer

 Respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen 

av å skille mellom kunnskap og meninger

 Evne til selvstendig arbeid og til organisering av eget arbeid innenfor gitte frister

Søknadsfrist og opptak
Via samordna opptak

Oppbygning og gjennomføring

2. semester Fritt emne i 
samfunnsøkonomi

Fritt emne i 
samfunnsøkonomi

Fritt emne i 
samfunnsøkonomi

1. semester Fritt emne i 
samfunnsøkonomi

ECON1210 - 
Forbruker, bedrift og 
marked

ECON1310 - 
Økonomisk aktivitet 
og økonomisk politikk

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

20 studiepoeng – obligatoriske emner
 ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked
 ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

40 studiepoeng valgfrie emner
Du kan velge inntil 40 frie studiepoeng i samfunnsøkonomi på 1000-2000 nivå. Emner på 1000 – 
nivå gir deg en generell innføring i fagets hovedområder, mens emner på 2000-nivå gir deg 
muligheten til å fordype deg innenfor et hovedområde. 

Se oversikt over emner i samfunnsøkonomi. Vær oppmerksom på at de fleste emner kun gis én 
gang i året. 
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Dersom du har tenkt til å gå videre med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi
Dersom du har tenkt til å gå videre med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi anbefaler vi at du 
velger følgende emner 2. semester

 ECON2130 - Statistikk 1 
 ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) 

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder
Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet. 
Det er mulig å få godkjent inntil 20 eksterne studiepoeng i årsenheten.

Jobb og videre studier
Årsenheten i samfunnsøkonomi er rettet mot deg som ønsker å få en grunnleggende kompetanse i 
samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomi gir grunnlag for arbeid innen:

 Finans og bank
 Konsulent og forretningsutvikling
 Offentlig tjenester og forvaltning
 Undervisning
 Forskning
 Kommunikasjon og media
 Organisasjon og personal
 Ideelle organisasjoner
 Starte egen bedrift

Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som en del av en bachelorgrad i 
samfunnsøkonomi eller 5-årig master i samfunnsøkonomisk analyse. Årsenheten kan også 
kombineres med annen utdannelse, og kan gi undervisningskompetanse i samfunnsøkonomi. 

Med hilsen

Merethe Aase
kontorsjef

Mari Strønstad Øverås
seniorkonsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Saksbehandler:
Mari Strønstad Øverås
+4722841604, m.s.overas@econ.uio.no
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Det teologiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Det teologiske fakultet 
Kontoradr.: Domus Theologica 
Blindernveien 9 

Telefon: +4722850300 
Telefaks: +4722850301 
postmottak@teologi.uio.no 
www.tf.uio.no 

Til: 
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging 
 
 
 
Dato: 10.05.2017 
Saksnr..: 2017/3484 BSCHJERV  

TF's innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2018/2019 
Vi viser til AF’s notat av 13.03.2017. 

Fakultetet foreslår at bachelorprogram i kristendom, kultur og læring nedlegges. Programmet har 
hatt særs lave søkertall, og det har ikke vært gjennomført opptak de siste årene. Dette programmet 
har inkludert et samarbeid med Høgskolen i Volda om leveranse av emner. De faglige ressursene 
som har vært knyttet til programmet benyttes til styrking av videreutdanningstilbud rettet mot Den 
norske kirke, særlig innen trosopplæring, til styrking av fakultetets tilbud av emner på 
bachelornivå og faglig videreutvikling av emner rettet mot lektorprogrammet. Samarbeidet med 
Høgskolen i Volda videreføres innen etter- og videreutdanningsfeltet. 

Ved overføringen av funksjoner og oppgaver ved Det praktisk-teologiske seminar til fakultetet 
fulgte også oppgaven med å tilby ettårig praktisk-teologisk utdanning for de som etter vedtak av 
Kirkerådets evalueringsnemnd anses å inneha tilsvarende kompetanse som cand.theol.-graden på 
grunnlag fastsatt i Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke, § 5. 
Dette dreier seg om et fåtall. Disse studentene vil følge undervisning som tilbys innen eksisterende 
emner i det seksårige teologiprogrammet, slik at det ikke øker undervisningsomfanget ved 
fakultetet og dermed ikke utløser et øket ressursbehov. Fakultetet anser det som formålstjenlig at 
dette håndteres innen rammen av teologiprogrammet og at fakultetet i samråd med AF finner en 
egnet måte å tilrettelegge dette på innen FS, samt på teologiprogrammets nettsider. 

 

Med hilsen 
 
Dag Myhre-Nielsen 
fakultetsdirektør 

Bjørn Erik Høvik Schjerverud 
seksjonssjef 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Bjørn Erik Høvik Schjerverud,+4722850308, b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

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

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

Til: 
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging 
 
 
 
Dato: 23.03.2017 
Saksnr..: 2017/3484 INSKJE  

UV-fakultetets innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 
2018/2019 
Vi viser til notat datert 13.3.2017 samt UiOs årshjul for programportefølje og opptaksrammer. 

1. Forslag om nedlegging av studietilbud 

UV-fakultetet foreslår nedlegginger av følgende studietilbud for studieåret 2018-19: 

UVM2-EYS - European Youth Studies 

Bakgrunn: 

Programmet ble vedtatt opprettet av rektor den 4.november 2010 (jfr. sak 2008/129) og skulle 
være en europeisk fellesgrad koordinert av Universitetet i Innsbruck. Flere uforutsette endringer 
ved de samarbeidende institusjonene og blant de involverte fagpersonene medførte at studiet aldri 
ble satt i gang. Institutt for pedagogikk har ingen planer om å ta opp igjen arbeidet med 
studietilbudet og anbefaler derfor at studieprogrammet legges ned. Når det gjelder studieplasser 
ble det ikke tildelt plasser til programmet fra UiO, men det var tenkt dekket innenfor instituttets 
rammer. Vi foreslår derfor at opptaksrammene som har vært knyttet til studiet (og ikke benyttet) 
går tilbake til Masterprogrammet i pedagogikk. 

 

2. Forslag om opprettelse av studietilbud 

UV-fakultetet foreslår opprettelse av et nytt engelskspråklig masterprogram i «Assesment 
Evaluation», med forbehold om tildeling av studieplasser. 

Bakgrunn: 
 
I forbindelse med opprettelsen av Centre for Educational Measurement at the University of Oslo 
(CEMO), ble det i senterets vedtekter, § 1 Formål tatt inn at «Enheten skal bidra til å utdanne 
kandidater på master- og doktorgradsnivå innen pedagogiske målinger.» I UV-fakultetets årsplan 
for 2017-2019, under tiltak 2 (følge opp UiOs utdanningsvisjon) er igangsettelsen av et 
masterprogram i «Assessment and Evaluation» inkludert. 
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CEMO har på denne bakgrunn utredet og beskrevet et nytt engelskspråklig masterprogram innen 
«Assessment and Evaluation», med foreslått oppstart høstsemesteret 2018. 
 
Behandling på fakultetet: 
 
Forslaget er fremmet av Centre for Educational Measurement (CEMO) og ble behandlet i UVs 
fakultetsstyre 8.12.2016. Der ble det fattet følgende vedtak:  
«Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at masterprogrammet Assessment 
and Evaluation opprettes, forutsatt tildeling av nye studieplasser.» 

Faglig og strategisk begrunnelse for forslaget: 

Vedlagt følger notat fra CEMO som, i tråd med UiOs rutiner for innmelding, gjør rede for den 
faglige og strategiske begrunnelsen for forslaget, samt ressurser. 

Masterprogrammet vil være et unikt studietilbud i Norden, hvor det er stort behov for 
målingsekspertise fordi alle nordiske land deltar i internasjonale storskala-undersøkelser, 
gjennomfører et bredt spekter av nasjonale prøver og bruker utallige diagnoseinstrumenter. I 
CEMO er det samlet en sterk, internasjonal kompetanse innenfor vurdering, måling og evaluering, 
som også forsker på innovasjon innen måling gjennom cuttinge-edge teknologi som computer-
adaptive testing. Studentene vil ha tilgang til ekspertisen ved CEMO i tillegg til CEMOs sterke 
internasjonale nettverk. Det fremstår derfor som naturlig å utnytte denne kompetansen til å kunne 
tilby et solid masterprogram innenfor senterets ekspertiseområde, og på denne måten bidra til å 
bygge opp den akademiske kompetansen innenfor vurdering, evaluering og måling i Norden. 
 
Målgruppen for masteren er søkere som ønsker å arbeide innenfor offentlige og private policy- og 
forskningsinstitusjoner som på ulike måter er relatert til testutvikling, evaluering eller dataanalyse 
(som VOX, NOKUT, UDIR osv.), eller innenfor HR- eller FOU-avdelinger i større private og 
offentlige firmaer som på ulike måter er relatert til diagnose og utvalg av jobbkandidater.  

Siden programmet vil gå på engelsk vil potensielle søkere kunne komme både fra Norge, Norden og 
resten av verden, noe som gir et bredere rekrutteringsgrunnlag enn et norsk-språklig program. 
Programmet skal gi en kombinert kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet, med vekt på 
teknisk og analytisk kompetanse kombinert med kommunikasjons- og formidlingskompetanse. 
Selv om hovedfokus av programmet ligger på utdanningsvitenskap, har masteren en tverrfaglig 
profil som har direkte relevans også for psykologi, sosiologi, økonomi og folkehelse.  

Ressurser: 

CEMO har allerede en del undervisningskapasitet tilgjengelig. Per i dag har 4 professorer ved 
CEMO vanlig 45 % undervisningsplikt (ved siden av en senterleder i midlertidig stilling uten 
undervisningsplikt), og i tillegg har senteret tre PhD/postdoc-stillinger der 1-2 
har 25 % undervisningsplikt (avhengig av kontrakt). På lang sikt har CEMO fire permanente 
professorer, hvorav en vil bli senterleder. Dette innebærer at etter 2019 har CEMO tre professorer 
med vanlig undervisningsplikt. 
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En del av undervisningskapasiteten brukes til phd-kurs, og noe vil kunne bli frikjøpt av 
eksternfinansierte prosjekter. Det er derfor behov for permanent finansiering i form av 
studieplasser for å sikre tilstrekkelig undervisningskapasitet samt studieadministrativ støtte. 
 
De to nye vitenskapelige stillingene CEMO kan opprette dersom de får tildelt studieplasser, 
sammen med undervisningsressursene CEMO har fra før, vil etter fakultets vurdering gi en 
tilfredsstillende dekning av undervisningsbehovene i programmet. 
 
I følge CEMOs kalkyler vil programmet gå i minus de første to årene, før de begynner å motta 
midler for avlagte studiepoeng. Det er tatt høyde for at de skal kunne dekke dette innenfor eget 
budsjett. 
 

Konklusjon 

UV-fakultetet ber Universitetsstyret om å vurdere opprettelse av masterprogrammet «Assesment 
Evaluation», og å tildele de strategiske studieplassene i kategori C innenfor området innovasjon, 
energi eller Norden til dette programmet. 

 

Med hilsen 
 
Sten R. Ludvigsen 
dekan 

Line Sletten 
seksjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Vedlegg: 
1 Notat fra CEMO om bakgrunn for opprettelse av masterprogrammet i Assessment and 

Evaluation 
2 Notat fra CEMO til fakultetsstyret ved UV desember 2016 
 
 
 
Saksbehandler: 
Ingunn Skjerve 
+4722855119, ingunn.skjerve@uv.uio.n
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Centre for Educational Measurement (CEMO) 
Faculty of Educational Sciences 
 

Postal address: P.O.box 1099 Blindern, 0317 OSLO 
Telephone: +47 22 85 41 51 
E-mail: postmottak@cemo.uio.no 
www.uv.uio.no/cemo 

 

 
 

Master in Assessment and Evaluation (MAE): Background information 
 

 

Rationale and labour market situation 

Assessment and evaluation are at the heart of modern society where quality assurance of education 

and grading is crucial, where testing practices at school are debated in the media, and where 

accountability questions ask for evidence-based policy and decision making. Assessment systems are 

introduced in Norway, in the Nordic countries, and all across the world. They span from small-scale 

diagnostic or in-class tests to large-scale national standardized examinations or international 

assessments that compare educational systems between participating countries. 

Highly specialized training is necessary for soundly developing, administering, analysing, and 

reporting results from these assessments and evaluations. The Master in Assessment and Evaluation 

(MAE) will provide such training as the first and only program in the Nordic region. Such 

programs are widely represented in countries such as the USA, Australia, the Netherlands or the UK. 

Yet, in the Nordic and Baltic countries no such program exists while the education sector lacks the 

expertise to fully utilize the potential of international and national assessments and exams. What 

students will learn in this master program will be directly relevant to for the fields of education, 

psychology, public health, human resource (HR) management, and business. Potential employers 

are both governmental and non-governmental policy and research institutes (e.g., VOX, NOKUT, 

UNESCO, OECD) but also HR and R&D sections of private and public corporations or the military. 

The Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) has firmly established 

itself as a young but excellent academic unit at the Faculty of Educational Sciences. Expertise has 

been recruited from 10 different countries which will allow us to give students an international 

perspective on assessment and evaluation. Yet it was difficult to find national or Nordic experts on 

assessment and evaluation. The master program will ensure an ample supply of good future employees 

for national and Nordic competence building in assessment and evaluation. Furthermore, the solid 

foundation in research methodology and data-analysis techniques provided by MAE will also give 

graduates an advantage when applying to Ph.D. programs in the broad field of social sciences. 
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Main features of the MAE program 

The program will train Master students according to the international state-of-the art but also include 

new cutting edge technology such as computerized adaptive testing. During the first year, a strong 

methodological foundation is built, which is then put into practice in real-world applications during 

the second year, including the master’s thesis. The program will provide direct applications to fields 

relevant in government and industry, with guest lecturers from private enterprises (e.g., HR 

departments, testing companies) and governmental (e.g., Utdanningsdirektoratet) or non-governmental 

agencies (e.g., International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Master 

thesis opportunities on applied problems and projects will be run in close collaboration with these 

partners. Master students will in addition spend time on developing their communication skills 

because assessment and evaluation are the result of interdisciplinary teamwork. 

Recruitment of students will happen nationally in Norway, across the Nordic countries and 

internationally. The program requires no prior knowledge in the field except a strong motivation to 

learn state-of-the-art methods. The program will be located at the Faculty of Educational Sciences and 

run by CEMO, the Centre for Educational Measurement at the University of Oslo. The program will 

start with the academic year 2018/19. Each year, 20 students will be admitted. The language of 

instruction will be English. We intend to market the program at study choice events organized in the 

Nordic countries, in the Baltic region, and in Asia. 

Substantial teaching capacity is already available at CEMO. The centre includes five professorships 

out of which three have regular teaching obligations. Formal agreements about joint Master thesis 

projects are sealed or under development with institutions such as IEA’s Data Processing Centre, 

Utdanningsdirektoratet, the Norwegian Military, or the National Centres for Test Development. 
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Centre for Educational Measurement (CEMO)
Faculty of Educational Sciences

Postal address: P.O.box 1099 Blindern, 0317 OSLO
Telephone: +47 22 85 41 51
E-mail: postmottak@cemo.uio.no
www.uv.uio.no/cemo

Background information on the Master in Assessment and Evaluation (MAE)

Assessment  and evaluation  systems  are introduced  in Norway,  in the Nordic  countries,  and all  across  

the world  to provide  stakeholders  at different  levels  with  data  so that  they  are able  to monitor  learning  

and assure  the quality  of education.  Assessment  refers  to a wide  variety  of methods  and measurement  

tools  used  for multiple  purposes:  

 Assessment  of learning  is the typical  assessment  involving  measurement  of learning  and 

achievement  against  set  outcomes  and standards.  It can happen  on the individual,  institutional  

or system  level  and often  ends  up producing  a summary  of performance  in terms  of score,  

rank  or grade,  for example  used  in selection  and admission  decisions  or for monitoring  

purposes.

 Assessment  for learning  involves  gathering  evidence  about  individuals'  knowledge,  

understanding,  and skills,  throughout  the teaching  and learning  process  to inform  instruction  

practices.  It usually  has a more  formative  nature  as the focus  is often  on developing  effective  

instruction  and providing  diagnostic  feedback  to individuals.  

 Assessment  as learning  involves  individuals  actively  monitoring  their  own learning  and using  

a range  of strategies  (e.g.,  peer  and self-assessment  and reflection)  to decide  what  they  know 

and can do and what  they  need  to learn  next.  This  is an approach  often  taken  by autonomous  

learning  technology  programs.

Data  on these  types  of assessments  can be and are systematically  collected,  analysed,  and used  for 

evaluating  and answering  questions  about  the effectiveness  and efficiency  of various  interventions,  

policy  changes,  programs,  and project  innovations  in education.  The types  of assessments  span  the 

whole  spectrum,  from  small-scale  diagnostic  or in-class  tests  to large-scale  national  standardized  

examinations  or international  assessments  that  compare  educational  systems  between  participating  

countries.

As assessment  and evaluation  have  become  essential  in evidence-based  education,  there  is a 

growing  demand  from  both  public  and private  sectors  for professionals  that  bridge  the field  of 

academic  research  and professional  practice  when  working  with  assessments  and evaluations  that  

drive  evidence-based  decision  making.  Highly  specialized  training  is necessary  for soundly  

developing,  administering,  analysing,  and reporting  the results  from  any assessment  or evaluation.
 

The Master  in Assessment  and Evaluation  (MAE)  will  provide  such  training  

as the  first  and only  program in  the  Nordic  region!
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Features of the MAE program

An integrative approach with tight connections to research, education, communication and innovation

State of the Art. Developing new assessment and evaluation tools requires completing the full 

research and development cycle of an instrument: (i) creative design, piloting, qualitative cognitive 

labs, (ii) sampling and data collection, (iii) data analysis, reporting and communication of results, and 

(iv) maintenance of the instrument, monitoring of short- and long-term consequences of its use, and 

redesign. The program intends to train Master students in all these aspects with attention to historical 

traditions, but also including new cutting edge technology such as computerized adaptive testing. 

Interdisciplinary Skills. Assessment and evaluation systems are the result of interdisciplinary 

teamwork, where quantitative and qualitative research expertise intersect with content knowledge and 

background information, where people connect with technology, and where theory meets practice, all 

within boundaries set by end-users and the target audience being assessed or evaluated. Hence, Master 

students will be explicitly spending time on developing and enhancing their methodological research 

toolkit and practicing analytical and communication skills during the Master program to facilitate this 

endeavour.

Relevant to Society. Assessment and Evaluation are at the heart of modern society where quality 

assurance of education and grading is crucial, where testing practices at school are debated in the 

media, and where accountability questions ask for evidence-based policy and decision making. In 

addition, lifelong learning and professional development of practitioners working with test 

development, analysing data or selection processes of all kinds is highly important for job recruitment, 

up-to-date work quality and promotion. The program addresses these societal needs.

Actively Connected. Although MAE is conceptualized as an academic program, there will be a 

direct connection to applications in government and industry, with guest lecturers from private 

enterprises (e.g., HR departments, testing companies), research institutes, and governmental (e.g., 

Utdanningsdirektoratet, the Norwegian military, the centres responsible for the national tests in 

reading and mathematics) or non-governmental agencies (e.g., International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) to address current issues and debates. Master thesis 

opportunities on applied problems and projects will be run in close collaboration with these partners as 

demonstrated by the large range of national and international agreements already in place or under 

development.

International. This is a study program that adheres to the idea that internationalization does not 

necessarily mean that Norwegian students travel, but rather that internationalization can be realized by 

making the University of Oslo an attractive place to study for all students, whether they are Norwegian 

or are coming from across the globe. The language of education in the master program will be English 
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and the involved academic staff consists of national and international scholars currently coming from 

10 countries spread out across the continents (Europe, America, Asia, and Africa). This will allow us 

to give students a Norwegian, a Nordic, and an international perspective on assessment and evaluation. 

At the same time, our collaboration agreements and networks provide opportunities for students to 

stay abroad at the most renowned research institutes that focus on assessment and evaluation.

Strategic reasons for the proposal

In line with UiO’s Strategy2020 objectives

Establishing the Master in Assessment and Evaluation (MAE) would make it possible to  

(i) Institutionalize at the Faculty of Educational Sciences of the University of Oslo a targeted and 

permanent portfolio of competence building and teaching in the field of assessment, 

evaluation, and measurement, which, in contrast to the rest of the world, is currently missing 

in the Nordic countries; 

(ii) Create the opportunity to establish a robust assessment community and continue the intentions 

connected to the initial funding of the Centre for Educational Measurement at the University 

of Oslo (CEMO) in a sustainable way.

UiO Strategy2020 Objective 2: The University of Oslo will offer research-based education 

equivalent to that offered by the foremost international places of learning. Master programs on 

assessment and evaluation, as well as topics linked to educational and psychological measurement and 

testing, are widely represented in countries topping the university charts. In the USA and Canada, each 

state has at least one such program. In the Netherlands, it is common to have psychometrics as a 

program track or measurement courses as a default part of master programs in education and 

psychology. Similarly, in Australia and the UK, such programs are offered at various universities, with 

Oxford beginning a novel program next academic year. Yet, in the Nordic (and Baltic) countries no 

such program exists. As such, the creation of the Master in Assessment and Evaluation program here 

at the University of Oslo would close a significant gap in the provision of educational opportunities at 

the university level and at the wider regional level.

UiO Strategy2020 Objective 1: The University of Oslo shall promote pioneering research, 

education and communication and be sought after as an international partner. The Centre for 

Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) has firmly established itself as a young 

but excellent academic unit at the Faculty of Educational Sciences. CEMO’s number of publication 

points is higher than the average at the university, with a high proportion of articles published in top 

journals in the field. In addition, CEMO has had great success with NFR applications. In conversations 

with Nordic colleagues and policy makers we find that CEMO is already well known and is seen as an 
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important contributor beyond the Norwegian context. In setting up the research centre, expertise has 

been recruited from nine different countries, yet at the same time it was difficult to find national or 

Nordic experts on assessment and evaluation. This was also a main motivation behind the start of the 

research centre, the Norwegian Ministry of Education and UiO’s Faculty of Educational Sciences 

recognized the lack of and need for national expertise in the societally relevant topic of educational 

measurement, assessment, and evaluation. In the long term, for sustainability and further national 

competence building, there must be a chance to recruit excellence also within Norway. The master 

program will ensure an ample supply of good future employees for national and Nordic competence 

building in the public and private domain. In addition, such a program would also provide a pipeline 

of good applicants for future PhD and researcher positions in the field, both for CEMO as well as for 

others research centres or institutes in the field of education. Together with CEMO, the MAE 

graduates will preserve, develop and establish the field of assessment and evaluation as an area where 

the University of Oslo stands out as excellent.

UiO Strategy2020 Objective 3: Through active dialogue and cooperation, the University of Oslo will 

help to ensure that research-based knowledge is employed to solve the major challenges facing 

society in the 21st century. Education and schooling is one of the most important resources the 

country has to prepare the next generations for the challenges ahead. As such, it is our common social 

responsibility to ensure that the education sector has the expertise and tools it needs. We see clearly 

that the changes in policy and management of the education sector have created the need for 

individuals with new expertise in addition to the existing educational programs (i.e., teacher training, 

pedagogy, special education). For example, national and international assessments have become key 

tools and sources of information in the context of accountability and the evaluation of effectiveness of 

schools, programs, and sometimes even teachers (cf. the value-added debate). These new 

developments require highly specialized expertise for which the university currently offers no targeted 

training and which cannot be integrated into the existing programs to a sufficient degree. 

We also see that the education sector lacks the expertise needed to fully utilize the potential of 

international large-scale assessments, but also of the national examinations and final school grades. 

Simultaneously, these topics and issues initiate a lot of partially informed debate in the public domain 

as can be seen for instance in the discussion on standardized testing causing stress among Norwegian 

pupils at school, on the national legacy of educational policies for equal opportunity (cf. “unified 

schools”), and on whether or not Norway should continue to participate in PISA (OECD: Programme 

for International Student Assessment). The University of Oslo, the largest provider of education 

programs in the country, can actively contribute to the debate in a nuanced and research-based fashion 

by training experts on Assessment and Evaluation.
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Need for assessment and evaluation competence in the workplace

Assessment and evaluation are key components to any evidence-based system, and as such, different 

career paths are possible for students graduating with a Master in Assessment and Evaluation. 

Assessment and evaluation are themes that transcend the educational sector, and hence what students 

will learn in this master program will also be directly relevant to for the fields of psychology, health, 

human resource management (HRM), and business, among others. Currently sought-after people 

combine so-called hard and soft skills; in line with this, the MAE, provides training in both “harder” 

technical and analytical skills as well as “softer” communication and representation skills. More 

specifically, competence and expertise developed during the program are in high demand at

 both governmental as non-governmental policy and research institutes (e.g., VOX, NOKUT, 

national examination centres, UDIR, UNESCO, OECD, IEA, the World Bank, …),

 human resource management (HRM) or research and development (R&D) sections of large 

private and public corporations as well as consultancy firms and other institutions engaged in 

lifelong learning and professional development.

Furthermore, the solid foundation in research methodology and data-analysis techniques provided by 

MAE will also confer graduates with an advantage when applying to further studies and Ph.D. 

programs in the broad field of social sciences, both in Norway and abroad.

The labour market is not restricted to Norway given that plans on this specific Master program have 

been well-received by colleagues and policy makers in the Nordic countries. And, more recently, a 

delegation from the Baltic countries expressed great interest in the plans. CEMO’s recent initiatives to 

connect the different subject-specific national centres and other institutes involved in developing and 

administering standardized tests have encouraged us to broaden our teaching portfolio. Educational 

and professional development opportunities are currently lacking and often these institutes have to hire 

expertise from abroad to get the technical aspects of their work done.

Recruitment potential

The MAE program targets students, both Norwegian, Nordic and international, with an interest in 

working in the field of assessment and evaluation either to design measurement instruments, to 

implement assessments and evaluations, to analyze data and/or to provide the crucial connection 

between the instruments, their user base, and policy makers. The program is self-contained and 

requires no prior knowledge in the field except a strong motivation to learn state-of-the-art methods. 

During the first year, a strong methodological foundation is built, which is then put into practice in 

real-world applications during the second year, including the master’s thesis. 
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Recruitment of students will happen nationally in Norway, across the Nordic countries and 

internationally. The program will be internationally attractive because students do not have to pay 

tuition fees. The labour market is, as mentioned above, also international and interdisciplinary. Test 

development is a large area, not only in education but also, for example, in the military or in HR units 

of large companies that use tests in efforts to recruit workers.

Resources

Location, start-up and enrolment

The program will be located at the Faculty of Educational Sciences and run by CEMO, the Centre for 

Educational Measurement at the University of Oslo. Many methodological advancements in 

assessment and evaluation originate from the psycho-educational context (e.g., multilevel analysis 

techniques). With educational psychology, special needs education, operational expertise with 

different national (e.g., nasjonale prøver, kartleggingsprøver) and international surveys such as PISA 

and TIMSS, the Faculty of Educational Sciences is a natural host for the program at UiO. Given 

CEMO’s measurement and evaluation expertise as well as the centre’s extensive research experience 

with diagnostic assessments and national and international surveys, the centre is the natural managing 

unit for the program.

The program will be started with the academic year 2018/19. Each year, 20 students will be admitted. 

Hence, the total student capacity of the program will be about 40 students (i.e., first and second year 

students together). We expect that a successful start-up will require a significant effort in advertising 

and promotion during the first years. Therefore, we intend to market the program at several study 

choice events organized in the Nordic countries, in the Baltic region, and in Asia. Once the program 

has reached a critical mass of students, it will sell itself through its reputation and its graduates.

Financial and personnel resources

Substantial teaching capacity is already available at CEMO. The centre includes five professorships 

out of which three have regular 45% teaching obligations, and three PhD/Postdoc positions out of 

which one to two have 25% teaching obligations (depending on the type of contract). PhD students 

will be given the opportunity to assist in teaching by supporting tutorial and computer lab sessions. 

This will also prove useful for their personal CV building. Formal agreements about joint Master 

thesis projects are already sealed or under development with relevant institutions such as IEA’s Data 

Processing Centre, the IPN in Kiel, Utdanningsdirektoratet, Norwegian Military, or the National 

Centres for Test Development. 
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Besides the Master program, CEMO has to offer PhD classes in highly specialized quantitative 

methods, to take part in basic methods classes on the Bachelor level and to offer professional 

development classes for practitioners across Norway. When estimating the teaching capacity available, 

we have in addition to take into account that CEMO professors are entitled to sabbaticals and that 

parts of their teaching obligation may be bought out by externally funded projects (e.g., from NFR).

To be able to organize a master program, permanent funding in terms of study places is needed to 

provide the full demand of teaching capacity and administrative support for organizing the program 

including admission. The Faculty of Education will apply for 20 study places at the central UiO level 

because the master program will also support the sustainability of CEMO’s work. In the following, 

two budget alternatives are presented depending on the number of study places allocated (for details 

see the tables on the next page). In both cases, the budget assumes that the funding in terms of study 

points happens immediately in the year after production during the first years. Otherwise, the starting 

period is not feasible at our small centre. Adjustment to the general UiO model can happen after three 

years. Both budget models work out in the long run but show a deficit for the first two years. This 

deficit can be closed with CEMO’s basic budget.

1) If UiO grants 20 study places to the program, together with the expected funding in terms of 

study points two academic positions can be created for personnel that combines research and 

teaching. One position will start together with the first cohort in August 2018, the other one 

with the second cohort in August 2019. In addition, a 50% administrative position will be 

created to handle admission and program administration (start: beginning of 2018). Costs for 

external (co-)supervision of Master thesis projects for half of the students and double grading 

of the thesis for all students as well as costs for external teaching of one class are included.

2) The difference of the second model is that we assume UiO grants only 10 study places to the 

program. In this case, only one academic position can be created whereas everything else 

remains the same. Taking into account the need of teaching capacity, this academic position 

should be a senior lecturer. 
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Masterprogram CEMO fra høst 2018

Optimal modell: Budsjett basert på tildeling av 20 studieplasser

Inntekter
Navn/År 2018 2019 2020 2021
Studieplasser 20 plasser 621 000 1 242 000 1 242 000 1 242 000

Studiepoenginntekter 20 studenter 324 000 972 000 1 296 000
Totalt 621 000 1 566 000 2 214 000 2 538 000 6 939 000

Kostnader 2018 2019 2020 2021
2 vitenskapelige stillinger 338 750 1 151 750 1 626 000 1 626 000
Eksterne veiledningskostnader 166 000 331 000 331 000
Eksterne sensurkostnader 83 000 165 500 165 500
Eksterne underv.kostnader 71 000 71 000 71 000 71 000
Studiekonsulent 50% stilling 320 000 320 000 320 000 320 000
Totalt 729 750 1 791 750 2 513 500 2 513 500 7 548 500
Resultat     -609 500

Begrenset modell: Budsjett basert på tildeling av 10 studieplasser 

Inntekter
Navn/År 2018 2019 2020 2021
Studiplasser 10 plasser 310 500 621 000 621 000 621 000

Studiepoenginntekter 20 studenter 324 000 972 000 1 296 000
Totalt 310 500 945 000 1 593 000 1 917 000 4 765 500

Kostnader 2018 2019 2020 2021
1 vitenskapelig stilling 406 500 813 000 813 000 813 000
Eksterne veiledningskost 166 000 331 000 331 000
Eksterne sensurkostnader 83 000 165 500 165 500
Eksterne underv.kostnader 71 000 71 000 71 000 71 000
Studiekonsulent  50% stilling 320 000 320 000 320 000 320 000
Totalt 797 500 1 453 000 1 700 500 1 700 500 5 651 500
Resultat     -886 000
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