
Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

Sakstype: Vedtakssak 
Møtesaksnr.: V-sak 6
Møtenr.: 4/2018
Møtedato: 19. juni 2018
Notatdato: 8. juni 2018
Arkivsaksnr.: 2018/3890
Saksbehandler: Jonny Roar Sundnes og Åshild Elsebutangen Lunde, Avdeling 

for fagstøtte 

Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2019/2020 

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 2019/2020 blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og 
opptaksrammer, og saksframstillingen bygger på innspill fra fakultetene. Universitetsstyret skal 
vedta universitetets studietilbud for 2019/2020, inkludert etableringer og nedlegginger av 
studietilbud og fordeling av studieplasser.  

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter: 
UiO har 33 toårige studieplasser innen IKT i kategori C til fordeling for studieåret 2019/20. 
Studieplassene gjenstår fra tildelingen i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett for 2017. 

Forslag til vedtak: 
a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:

• Bachelorprogram i filosofi ved HF
• Bachelorprogram i idéhistorie ved HF
• Bachelorprogram i religionsvitenskap ved HF
• Bachelorprogram i kulturhistorie ved HF
• Bachelorprogram i Klart språk ved HF
• Masterprogram i Screen Cultures ved HF
• Årsenhet i informatikk ved MN
• Masterprogram i fornybare energisystemer ved MN
• Masterprogram i Social Anthropology ved SV
• Årsenhet i teologi ved TF
• Masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF

b) Følgende studietilbud etableres med forbehold om tildeling av nye studieplasser:
• Bachelorprogram i japansk og Japan-studier (fireårig) ved HF
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• Bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier (fireårig)  ved HF 
• Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk (fireårig) ved HF 

c) Følgende studietilbud nedlegges:  
• Årsenheten i portugisisk ved HF 
• Årsenheten career:Asia ved HF 
• Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie ved HF 
• Bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie ved HF 
• Masterprogrammet i Network and System Administrasjon ved MN 
• Masterprogrammet i sykepleievitenskap ved MED 
• Masterprogrammet i sosialantropologi ved SV 
• Masterprogrammet i profesjonsetikk ved TF 

d) I tråd med innstillingen fra HF legges sanskrit og moderne hebraisk ned som studiefag ved 
UiO. 

e) Det etableres et «honours-program» i realfag og humaniora ved MN og HF. Programmet 
etableres primært ved tilførsel av nye studieplasser, alternativt ved omdisponering innenfor 
eksisterende ramme. 

f) De gjenstående studieplassene fra hhv. statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2017 
fordeles til følgende masterstudieprogram:  
• Music, Communication and Technology (2) /HF) 
• Informatikk: programmering og systemarkitektur (10) (MN) 
• Data sciences (8) (MN) 
• Informatikk: robotikk og intelligente systemer, studieretningen Kybernetikk og autonome 

systemer (3) (MN) 
• Fornybare energisystemer (10) (MN) 

 

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i 
statsbudsjettet 2019, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom 
ordningen videreføres. 

h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 
2019/2020.  

i) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling 
av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  
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Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør    

                   Hanna Ekeli 
                   avdelingsdirektør 

 

Vedlegg:  
• Styrenotat 
• Vedlegg 1 - Oversikt over UiOs forvaltning av studieporteføljen. 
• Vedlegg 2 - Oversikt over studietilbudet for 2018/2019.  
• Vedlegg 3 - Oversikt over fakultetenes innmeldinger til studieporteføljen for 2019/2020. 
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TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
 

Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2019/2020 

Universitetets studietilbud for studieåret 2019/2020 blir behandlet i tråd med årshjulet for 
portefølje og opptaksrammer, og saken 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 2019-2021 og i budsjettfordelingen som styret 
også behandler på styremøtet i juni. Til grunn for behandlingen ligger også de nasjonale kravene til 
institusjonenes studietilbud fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.  

Saken er delt inn i følgende kapitler:  

1. Oversikt over studietilbudet 
2. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram 
3. Forslag om nedlegging av sanskrit og moderne hebraisk som studiefag 
4. Forslag om etablering av et «honours-program» i realfag og humaniora 
5. Fordeling av friske studieplassmidler fra KD 
6. Opptaksrammer 
7. 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 
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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).  

Etablering og nedlegging av studieprogram skjer vanligvis ved omdisponering innenfor den 
eksisterende rammen på fakultetet. I slike tilfeller angir fakultetet hvor mange studieplasser som 
frigjøres ved nedleggingen samt hvordan studieplassene planlegges brukt til økning av opptaks-
rammen på eksisterende program eller etablering av nye program. Den detaljerte fastsettelsen av 
opptaksrammer skjer først til høsten, jf. også kapittel 4 om tildeling av nye studieplasser og kapittel 
5 om opptaksrammer.  

Foreslåtte etableringer av studieprogram 

 Studieprogram Ressurser 

HF Bachelorprogram i filosofi Omdisponering. Erstatter bachelor-
programmet i filosofi og idéhistorie.  

HF Bachelorprogram i idéhistorie 

HF Bachelorprogram i religionsvitenskap Omdisponering. Erstatter bachelor-
programmet i religionshistorie og 
kulturhistorie.  HF Bachelorprogram i kulturhistorie 

HF Bachelorprogram i japansk og Japan-
studier (fireårig) 

Forutsetter finansiering av det fjerde 
studieåret. Dagens 60 treårige studie-
plasser vil tilsvare 45 fireårige plasser. 
For å opprettholde kapasiteten, vil det 
være behov for 15 nye plasser med 
fireårig opptrapping. 

HF Bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier 
(fireårig) 

HF Bachelorprogram i Midtøsten-studier med 
arabisk (fireårig) 

HF Bachelorprogram i Klart språk Omdisponering.  

HF Masterprogram i Screen Cultures Omdisponering.  

MN Årsenhet i informatikk Omdisponering.  

MN Masterprogram i fornybare energisystemer Omdisponering og eventuelt nye 
studieplasser, jf. også kapittel 5.  

SV Masterprogram i Social Anthropology Omdisponering. Erstatter norskspråklig 
masterprogram i sosialantropologi.  

TF Årsenhet i teologi Omdisponering.  

TF Masterprogram i lederskap, etikk og 
samtalepraksis 

Omdisponering.  
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Foreslåtte nedlegginger av studieprogram 

 Studieprogram Ressurser 

HF Årsenheten i portugisisk Omdisponering.  

HF Årsenheten career:Asia Omdisponering.  

HF Bachelorprogrammet i filosofi og 
idéhistorie 

Omdisponering. Erstattes av bachelor-
program i hhv. filosofi og idéhistorie.  

HF Bachelorprogrammet i religionshistorie og 
kulturhistorie 

Omdisponering. Erstattes av bachelor-
program i hhv. religionsvitenskap og 
kulturhistorie.  

MN Masterprogrammet i Network and System 
Administrasjon 

Omdisponering. Programmet har vært 
et samarbeid med OsloMet.  

MED Masterprogrammet i sykepleievitenskap Omdisponering.  

SV Masterprogrammet i sosialantropologi Omdisponering. Erstattes av et engelsk-
språklig masterprogram i Social 
Anthopology.  

TF Masterprogrammet i profesjonsetikk Omdisponering.  

 

Andre endringer i studietilbudet 
I tillegg til forslagene om etablering og nedlegging av studieprogram, melder fakultetene også inn 
enkelte andre endringer i studietilbudet.  

Ved innmeldingen innen 15. april 2018 har UV meldt at fakultetet vil foreta en gjennomgang av de 
internasjonale masterprogrammene ved Institutt for pedagogikk.  

3. Forslag om nedlegging av sanskrit og moderne hebraisk som studiefag 
HF foreslår at sanskrit og moderne hebraisk nedlegges som studiefag ved UiO. 

Forståelsen av at HFs fagportefølje var for fragmentert, og av behovet for større konsentrasjon 
gjorde at universitetsstyret i 2007 iverksatte den faglige prioriteringsprosessen ved HF blant annet 
fordi det forestående generasjonsskiftet i den vitenskapelige staben åpner muligheter for å gjøre 
omprioriteringer. 

Universitetsstyret ble i møtet 19. juni 2012 gjort oppmerksom på at HF har en stor faglig bredde og 
mange små fag som er lite robuste. Analyser HF hadde gjennomført, viste at fakultetet ikke har 
økonomisk grunnlag for den faglige bredden. For å sikre en bærekraftig økonomi og faglig kvalitet i 
et lengre perspektiv må HF arbeide for å oppnå mer robuste fagmiljøer. Sammenliknet med andre 
fakulteter – både innen HUMSAM og MEDNAT – har HF få naturlige stordriftsfordeler, men 
derimot betydelige småfagsulemper. Mange av fagene har bare 1-3 ansatte. Strukturen er krevende 
å forenkle gitt forutsetningen om at endringer i fagporteføljen fortrinnsvis skal skje ved naturlig 
avgang. Avgangene kommer spredt og tilfeldig 
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Universitetsstyret har siden på anbefaling fra HFs fakultetsstyre vedtatt nedleggelse av fagene 
nederlandsk (2013), teatervitenskap (2014) og urdu (2017). Disse nedleggelsene har hengt sammen 
med naturlig avgang blant lærerne. Instituttene har da fått anledning til å revurdere hvordan 
ressursene best kan brukes i utviklingen av det samlede studietilbudet på en langsiktig bærekraftig 
måte siden resultatfinansiering fra studievirksomheten veier svært tungt i budsjettene.  

I 2017 sa personene med fagansvar i henholdsvis sanskrit og moderne hebraisk opp sine stillinger, 
og styret på Institutt for kulturstudier og orientalske språk vedtok 7. september 2017:  

Vi har pr. i dag et antall mindre språkfag basert på små ressurser og varierende studenttilgang. 
Med mindre det foreligger tildeling fra bevilgende myndigheter til små/utsatte fag, ønsker vi å 
fase ut sanskrit og hebraisk: de to som over lang tid har hatt færrest studenter og som i minst 
grad henger sammen med de øvrige språkbaserte områdestudiene. Samtidig ønsker vi å satse 
videre på hindi, tyrkisk og persisk. Vi vil da sikre større undervisningsressurser og samtidig 
integrere dem bedre med de relevante områdestudiene. 

I begge fag ble tilbudet sikret for dem som allerede var tatt opp, men det blir ikke tatt opp nye 
studenter høsten 2018. Rekrutteringen til studiene i sanskrit og moderne hebraisk har vært svært 
lav, og gjennomføringen har vært varierende, jf. gjennomgangen i HFs notat. Fortsatt aktive 
studenter vil kunne fullføre studiene sine i sanskrit og moderne hebraisk. 

Når det gjelder nedleggelsen av moderne hebraisk, understreker vi at det ikke betyr noen endring i 
studiet av Israel og av jødedom. Kunnskap om Israel er en integrert del av områdestudiet for 
Midtøsten, og nedleggelse av moderne hebraisk som undervisningsfag vil ikke berøre denne 
fagkompetansen, som også suppleres av den kompetansen og det studietilbudet som finnes ved 
Institutt for arkeologi, konservering og historie. Undervisning om jødedom vil fortsette som før ved 
HFs studietilbud i religionsvitenskap. 

Frigjorte midler vil instituttet bruke på å utvikle de gjenværende studietilbudene innen Sør-Asia og 
Midtøsten. 

4. Forslag om etablering av et «honours-program» i realfag og humaniora 
I Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning fremgår det at regjeringen vil 
«stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene». Et tiltak som 
nevnes i denne forbindelse er såkalte «honours-program» (jf. meldingens kapittel 3).  

HF og MN ønsker å tilby et felles «honours-program» på bachelornivå innen realfag og humaniora. 
Dette vil gi studenter en god ramme for å gjennomføre faglig utfordrende og tverrfaglige studieløp. 
Håpet er også at UiOs utviklingsarbeid kan fungere som modell for liknende tilbud i hele sektoren.  

HF og MN ønsker å prøve ut en modell med større bredde og arbeidsbelastning enn det studentene 
møter i de ordinære studieprogrammene. Fakultetene planlegger at studiebelastningen skal være 
35 studiepoeng per semester, totalt 210 studiepoeng for hele bachelorløpet. UiO har drøftet med 
Kunnskapsdepartementet hvordan dette kan gjennomføres innenfor den eksisterende 
gradsstrukturen.  

HF og MN ønsker også å prøve ut et studieopplegg som innebærer strengere progresjonskrav for 
«honours-programmet» sammenlignet med øvrige bachelorprogram. Progresjonskravene for hvert 
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studieprogram er det UiO selv som fastsetter i studie- og eksamensforskriften. Dette spørsmålet vil 
universitetsdirektøren derfor komme tilbake til.  

Programmet vil ha én studieretning innen humaniora og én innen realfag, tentativt  med en 
opptaksramme på 10 studieplasser på hver studieretning. Programmet ønskes primært etablert ved 
tilførsel av nye studieplasser, alternativt ved omdisponering innenfor eksisterende ramme.  

5. Fordeling av friske studieplassmidler fra KD 
UiO har 33 toårige studieplasser innen IKT i kategori C til fordeling for studieåret 2019/20. Studie-
plassene gjenstår fra tildelingen av 4-årige studieplasser innen IKT i henholdsvis statsbudsjettet 
(23) og revidert nasjonalbudsjett (10) for 2017. 

For studieplassene innen IKT fra statsbudsjettet 2017 er føringen at det skal tas hensyn til «behov 
for omstilling i arbeidslivet og viktige område som analyse, informasjonssikkerhet og utvikling, for 
eksempel på område innenfor helse- og havteknologi.» Studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett 
2017 er øremerket IKT-sikkerhet. 

Fakultetene ble i utgangspunktet bedt om å melde inn forslag til fordeling av studieplassene i tråd 
med KDs føringer. Fakultetene har søkt om studieplasser til følgende studieprogram:  

HF Masterprogrammet Music, Communication and Technology  2 plasser 

MN Masterprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur 10 plasser 

MN Masterprogrammet Data science 8 plasser 

MN Masterprogrammet Informatikk: robotikk og intelligente systemer, 
studieretningen Kybernetikk og autonome systemer  

5 plasser 

MN Masterprogrammet Fornybare energisystemer 10 plasser 

 

Universitetsdirektøren foreslår at 2 av studieplassene fordeles til HF og at de resterende 31 
studieplassene fordeles til MN, med følgende fordeling på program: 

HF Masterprogrammet Music, Communication and Technology  2 plasser 

MN Masterprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur 10 plasser 

MN Masterprogrammet Data science 8 plasser 

MN Masterprogrammet Informatikk: robotikk og intelligente systemer, 
studieretningen Kybernetikk og autonome systemer  

3 plasser 

MN Masterprogrammet Fornybare energisystemer 10 plasser 

 

Dersom UiO får tildelt friske studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2018 eller statsbudsjettet 
2019, foreslår vi at rektor gis fullmakt til å fordele disse etter konsultasjon med fakultetene.  
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6. 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 2019/2020 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 
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. Prøve-
ordningen er videreført i 2018, men det er foreløpig usikkert hvorvidt ordningen forlenges. Vi 
foreslår at rektor gis fullmakt til fortsatt å sette av inntil 3 studieplasser til «Students at risk» 
dersom ordningen videreføres.  

7. Forslag til vedtak 
a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:  

• Bachelorprogram i filosofi ved HF 
• Bachelorprogram i idéhistorie ved HF 
• Bachelorprogram i religionsvitenskap ved HF 
• Bachelorprogram i kulturhistorie ved HF 
• Bachelorprogram i Klart språk ved HF 
• Masterprogram i Screen Cultures ved HF 
• Årsenhet i informatikk ved MN 
• Masterprogram i fornybare energisystemer ved MN 
• Masterprogram i Social Anthropology ved SV 
• Årsenhet i teologi ved TF   
• Masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF 

b) Følgende studietilbud etableres med forbehold om tildeling av nye studieplasser:  
• Bachelorprogram i japansk og Japan-studier (fireårig) ved HF 
• Bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier (fireårig)  ved HF 
• Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk (fireårig) ved HF 

c) Følgende studietilbud nedlegges:  
• Årsenheten i portugisisk ved HF 
• Årsenheten career:Asia ved HF 
• Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie ved HF 
• Bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie ved HF 
• Masterprogrammet i Network and System Administrasjon ved MN 
• Masterprogrammet i sykepleievitenskap ved MED 
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• Masterprogrammet i sosialantropologi ved SV 
• Masterprogrammet i profesjonsetikk ved TF 

d) I tråd med innstillingen fra HF legges sanskrit og moderne hebraisk ned som studiefag ved 
UiO. 

e) Det etableres et «honours-program» i realfag og humaniora ved MN og HF. Programmet 
etableres primært ved tilførsel av nye studieplasser, alternativt ved omdisponering innenfor 
eksisterende ramme. 

f) De gjenstående studieplassene fra hhv. statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2017 
fordeles til følgende masterstudieprogram:  
• Music, Communication and Technology (2) 
• Informatikk: programmering og systemarkitektur (10) 
• Data sciences (8) 
• Informatikk: robotikk og intelligente systemer, studieretningen Kybernetikk og autonome 

systemer (3) 
• Fornybare energisystemer (10) 

 

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i 
statsbudsjettet 2019, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom 
ordningen videreføres. 

h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 
2019/2020.  

i) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling 
av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  
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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 2018-19

Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans

Det teologiske fakultet
Årsenhet Kristendom og Islam TF1-TEOKRI Intern
Årsenhet Praktisk-teologisk utdanning TFV-PRATE Intern
Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern
Master Religion and Diversity 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 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 Interdisiplinær helseforskning MFM2-HELV Intern
Master International Community Health MFM2-INTHE Intern
Master Sykepleievitenskap MFM2-SYKV Intern
Master (erf.) Avansert geriatrisk sykepleie MFME-GERSY Intern
Master (erf.) Helseadministrasjon MFME-HELAD Intern
Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern
Profesjon Forskerlinjen i medisinstudiet MEDFORSK Intern
Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern
Øvrig NOMA-studenter, Det medisinske fakultet MFNOMA Ekstern

V-sak 6 - side 13 av 107



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 Fransk HF1-FRA Intern
Årsenhet Filosofi HF1-FIL 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 Modern International and Transnational History HFM2-MITRA Intern
Master Museologi og kulturarvstudier HFM2-MUKA Intern
Fellesgrad master Music, Communication and technology HFM2-MCT 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 Viking and Medieval Studies HFM2-MAS Intern
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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-EIT Intern
Bachelor Fysikk og astronomi MNB-FAS 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-INR Intern
Bachelor Informatikk: programmering og systemarkitektur MNB-INP Intern
Bachelor Informatikk: språkteknologi MNB-INS Intern
Bachelor Kjemi og biokjemi MNB-KJMB Intern
Bachelor Matematikk og økonomi MNB-MAEC Intern
Bachelor Matematikk med informatikk MNB-MAMI Intern
Bachelor Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi MNB-MENT Intern
Master Astronomi MNM2-AST Intern
Master Biodiversitet og systematikk MNM2-BIS Intern
Master Biovitenskap MNM2-BIOS Intern
Master Computational science MNM2-CS Intern
Master Data science MNM2-DS Intern
Master Elektronikk, informatikk og teknologi MNM2-EIT Intern
Master Entrepreneurship MNM2-ENT Intern
Master Fysikk MNM2-FYS Intern
Master Geofag MNM2-GEO Intern
Master Informatikk: design, bruk, interaksjon MNM2-INFD Intern
Master Informatikk: robotikk og intelligente systemer MNM2-INR Intern
Master Informatikk: programmering og systemarkitektur MNM2-INP Intern
Master Informatikk: språkteknologi MNM2-INS Intern
Master Kjemi MNM2-KJEMI Intern
Master Matematikk MNM2-MAT Intern
Master Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi MNM2-MENT Intern
Master Mekanikk MNM2-MEK Intern
Master Nettverks- og systemadministrasjon MNM2-NSA Intern
Master Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse MNM2-SMR 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

V-sak 6 - side 16 av 107



Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Årsenhet Psykologi SV1-PSY Intern
Årsenhet Samfunnsøkonomi SV1-ECON 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
Fellesgrad master European Master in the Psychology of Global Mobility SVM2-MINDS 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 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 Assessment Evaluation UVM2-MAE Intern
Master Comparative and International Education UVM2-CIE Intern
Master Higher Education UVM2-HED 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 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7 

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

Til: 
Fakultetene 

Dato: 15.03.2018 
Saksnr..: 2018/3890 AASHIL 

Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2019/2020 
Avdeling for fagstøtte (AF) minner om frist 15. april 2018 for å levere forslag om etableringer og 
nedlegginger av studietilbud studieåret 2019-20. 

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 

Fordeling av friske studieplassmidler 
UiO har 33 toårige studieplasser innen IKT i kategori C til fordeling for studieåret 2019/20. 
Studieplassene gjenstår fra tildelingen av 4-årige studieplasser innen IKT i henholdsvis 
Statsbudsjettet (23) og revidert nasjonalbudsjett (10) i 2017.  

For de 23 studieplassene innen IKT fra Statsbudsjettet 2017 er føringen at det skal tas hensyn til 
«behov for omstilling i arbeidslivet og viktige område som analyse, informasjonssikkerheit og 
utvikling, for eksempel på område innanfor helse- og havteknologi.» De 10 gjenstående 
studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett 2017 er øremerket til IKT-sikkerhet. 

Vi ber om at det meldes inn prioriterte forslag til fordeling av de friske studieplassmidlene, i tråd 
med føringene fra Kunnskapsdepartementet. 

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 

Åshild Elsebutangen Lunde 
avdelingsleder 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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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: 26.03.2018 
Saksnr..: 2018/3890 TONEV 

SV-fakultetets innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 
2019/2020 

Vi viser til notat av 15. mars 2018, der fakultetet er bedt om å levere forslag om etableringer og 
nedlegginger av studietilbud for studieåret 2019/2020 innen 15. april.  

Fakultetet foreslår omstrukturering av masterprogrammet i sosialantropologi fra og med studieåret 
2019/2020. Dette innebærer å nedlegge det norske masterprogrammet i sosialantropologi og å 
etablere et engelskspråklige masterprogram «Social Anthropology» fra og med studieåret 
2019/2020. 

Omstruktureringen innebærer 

 Opprettelse av et engelsk masterprogram i sosialantropologi med oppstart fra høsten 2019.

 Nedlegging av det nåværende norske masterprogrammet, med opptak av siste studentkull
høst 2018.

 Opprette 2 (mulig 3) spesialiseringsretninger innad i masterprogrammet.

 Øke den forskningsbaserte undervisningen og gi økt praktisk erfaring. Øke mengden «more
coursework» undervisning i 2. semester, for å ivareta spesialiseringen.

Faglig og strategisk begrunnelse 

Masterprogrammet i sosialantropologi, opprettet i 2003, har de siste 5 årene slitt med lave 
søkertall, lav inntakskvalitet og manglende jobbrelevans. Ved å gjøre masterprogrammet 
engelskspråklig vil instituttet utvide rekrutteringsgrunnlaget og samtidig styrke programmets 
kvalitet samt ivareta det som fungerer godt i dag.  

I strategisk plan for UiO for perioden 2010-2020 er økt internasjonalisering et av de viktigste 
grepene for å nå universitetets målsettinger. Økt internasjonalisering er også et mål i fakultetets 
strategiske plan «Strategi 2020» der fakultetet skal: «Øke tilbudet av engelskspråklig 
undervisning, og vurdere å utvikle flere internasjonale utdanningsprogrammer».  
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For å svare på studentenes ønske om arbeidslivsrelevans (Studiebarometeret 2016 og 2017) vil 
instituttet øke fokuset på undervisning, opprette et nytt emne med «Internships»/Praksis og 
introdusere spesialiseringer. Studentenes fleksibilitet og solid grunnforståelse av fagområdet 
beholdes. 

NFRs «Evaluation of Social Anthropology in Norway in 2011» fremhevet styrken i 
masterprogrammet gjennom fokuset på etnografi. Det 6 måneders lange feltarbeidet som er bakt 
inn i mastergraden, hvor etnografi har et stort fokus, vil beholdes.  

Forslaget vil bidra til å styrke: 
 Rekrutteringspotensialet
 Kvalitet i utdanningstilbudet
 Arbeidslivsrelevans

Risikovurdering og økonomiske konsekvenser 

Det er lagt opp til et dobbeltløp studieåret 2019/20 slik at studenter som starter på det norske 
masterprogrammet høsten 2018 skal kunne fullføre sin master. Instituttets beregninger vurderer 
det dit hen at dette dobbeltløpet ikke vil være noen problemer når det gjelder instituttets 
lærerkrefter. Antall studieplasser på programmet endres ikke.  

Planlagt studietilbud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet studieåret 2019/20201 

Etter gjennomgang av oversikten over UiOs totale studietilbud for studieåret 2018-19 melder Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet inn følgende studietilbud for studieåret 2019/2020: 

Årsenhet Psykologi SV1-PSY Intern 

Årsenhet Samfunnsøkonomi SV1-ECON 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 

1 SVB-EURO, SVM2-DEVG og SVM2-EDEC er tatt ut av denne oversikten, fordi dette er nedlagte studieprogram med 
kun få aktive studenter på programmene. 
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Bachelor Sosialantropologi SVB-SANT Intern 

Bachelor Sosiologi SVB-SOS Intern 

Bachelor Statsvitenskap SVB-STV Intern 

Bachelor Utviklingsstudier SVB-UTV Intern 

Fellesgrad master European Master in the Psychology of 
Global Mobility 

SVM2-MINDS 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 Engelskspråklig master in Social 
Anthropology 

Nytt 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 

 
Med hilsen 
 
Ingjerd Hoëm 
studiedekan 

Tone Vold-Sarnes 
Assisterende fakultetsdirektør 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Vedlegg: 
1 Master sosant: Søknad om opprettelse av engelskspråklig masterprogram 
 
Saksbehandler: Tone Vold-Sarnes, +4722854243, tone.vold-sarnes@sv.uio.no
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Sosialantropologisk institutt 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 6. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 65 26 
Telefaks: 22 85 45 02 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

Til: 
SV ADM Fakultetsadministrasjonen 

Dato: 17.01.2018 
Saksnr..: 2009/4067 RANNVEIV 

Master sos.ant: Søknad om opprettelse av engelskspråklig masterprogram 

Sosialantropologisk institutt søker herved om å opprette et engelskspråklig masterprogram i 
sosialantropologi, og samtidig nedleggelse av det nåværende masterprogrammet på norsk i 
sosialantropologi etter en overgangsperiode. 

Begrunnelse for opprettelsen, forslag til konkrete tiltak og detaljerte beskrivelser av nåværende og 
ønsket masterprogram finnes vedlagt til denne søknaden. 

Så fremt søknaden godkjennes av SV-fakultetet, tar instituttet sikte på oppstart av nytt 
masterprogram i sosialantropologi høsten 2019. 

Med hilsen 

Rune Flikke (signering) 
Undervisningsleder 

Elisabeth Vik 
Studiekonsulent 

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

Vedlegg: 
1 Master sos.ant: Vedlegg til søknad om opprettelse av engelskspråklig 

masterprogram 

Kopi til: 
SV ADM Fakultetsadministrasjonen 

Saksbehandler: 
Elisabeth Vik 
+4722854412, elisabeth.vik@sai.uio.no
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Universitetet i Oslo Notat 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Til: Universitetsdirektøren. 

Dato: 8. mai 2018,  
saksnummer: 2018/3890 

Forslag til endringer i programporteføljen ved MN-fakultetet fra høsten 
2019 

MN-fakultetet har over flere år arbeidet med iverksetting av tiltak i vår utdanningsstrategi. Fra 
høsten 2019 foreslår MN-fakultetet følgende konkrete endringer: 

 Oppretting av en årsenhet i informatikk på bachelornivå. Årsenheten vil ha en
opptaksramme på 50. Det er tenkt at studentene på årsenheten selv skal kunne velge
emner, så sant emnenes obligatoriske forkunnskaper oppfylles. Årsenheten har én
anbefalt studievei som skal hjelpe studenter uten bakgrunn i informatikk med valg av
emner. Denne anbefalte studieveien skal gi etterspurt tilleggskompetanse innen
informatikk, inkl. sikkerhet ved emnene IN1020 og IN1030. Siden årsenheten er ment
å skulle kunne gi et godt tilbud også til studenter uten bakgrunn i informatikk, er den
foreslåtte sammensetningen det beste vi kan tilby som også dekker visse
sikkerhetsmessige aspekter. Årsenhetens anbefalte studievei er sammensatt som faglig
interessant også for personer som allerede har gjennomført annen grad. Dette fordi den
anbefalte studieveien søker å tilby etterspurt tilleggskompetanse innen informatikk på
bachelornivå. Det er derfor et håp at studietilbudet vil dempe frafallet fra fakultetets
bachelorprogramtilbud innen informatikk.

 Oppretting av et nytt 2-årig masterprogram i fornybare energisystemer. MN-fakultetet
mener dette masterprogrammet vil være et verdifullt komplement til de eksisterende
masterprogram ved UiO. Bakgrunnen for forslaget er den betydelige forventningen,
både politisk og i samfunnet, til en bærekraftig samfunnsutvikling. Fornybar energi er
en viktig komponent i dette, og en dreining mot bærekraftig utvikling vil medføre en
vekst i bruk og investering i fornybar energi. Siden det vil påvirke hvordan energi
distribueres, genereres, kontrolleres, og reguleres, vil fornybar energi medføre store
endringer for samfunnet. Ved oppstart er det tenkt at masterprogrammet vil ha
kapasitet til å ta opp inntil 10 masterstudenter. Det er tenkt at på permanent basis skal
masterprogrammet ha kapasitet til en opptaksramme på inntil 20 nye masterstudenter
årlig.
(Iverksettingen av dette masterprogrammet er også omtalt i MN-fakultetets notat om
endringer for masternivået sendt universitetsdirektøren før 01.04.17.)
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For mer detaljert informasjon om bakgrunnen for de foreslåtte etableringene, se vedlagte 
notater. Etableringene har vært drøftet i MN-fakultetets Studieutvalg, presentert for 
Instituttlederne og drøftet i dekanatet.  
 
Årsstudiet i informatikk bygges opp av eksisterende emner. MN-fakultetet foreslår derfor at 
de 50 studieplassene til studiet tas av studieplassene til årsstudiet i realfag - hvor det allerede i 
dag også er mulig å ta informatikkemner. Dvs. forslaget om oppretting av studietilbudet, vil 
ikke trenge økte basismidler (verken utenfra, ei heller ved økning i basis overført fra MN-
fakultetet til Institutt for informatikk). Årsstudiet i informatikk og årsstudiet i realfag vil 
dermed fra høsten 2019 dele på 150 årsstudieplasser. MN-fakultetet kan i dag ikke se at dette 
vil medføre en nedgang i tilbud som skal sendes ut for årsstudiet i realfag.  

Årsstudiet i informatikk skal ha eget opptak via Samordnet Opptak og skal ha spesielle 
opptakskrav som for informatikkutdanning, dvs. generell studiekompetanse + Matematikk R1 
eller matematikk (S1 + S2). 

MN-fakultetet ber om tilslutning til ovennevnte endringene. Endringene er delvis en 
videreføring av de endringer MN-fakultetet har arbeidet frem for bachelorporteføljen som ble 
iverksatt høsten 2017, og de endringer som er arbeidet frem for masterporteføljen og som vil 
bli iverksatt høsten 2018. (For omtale av endringene «InterAct for bachelornivået» vises til 
notat sendt universitetsdirektøren før 01.04.16, og for omtale av endringene «InterAct for 
masternivået» vises til notat sendt universitetsdirektøren før 01.04.17.)  
 
I UiO´s brev til fakultetene datert 15.03.18 står det følgende: "Fordeling av friske 
studieplassmidler UiO har 33 toårige studieplasser innen IKT i kategori C til fordeling for 
studieåret 2019/20. Studieplassene gjenstår fra tildelingen av 4-årige studieplasser innen IKT i 
henholdsvis Statsbudsjettet (23) og revidert nasjonalbudsjett (10) i 2017. For de 23 
studieplassene innen IKT fra Statsbudsjettet 2017 er føringen at det skal tas hensyn til «behov 
for omstilling i arbeidslivet og viktige område som analyse, informasjonssikkerheit og 
utvikling, for eksempel på område innanfor helse- og havteknologi.» De 10 gjenstående 
studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett 2017 er øremerket til IKT-sikkerhet. Vi ber om at 
det meldes inn prioriterte forslag til fordeling av de friske studieplassmidlene, i tråd med 
føringene fra Kunnskapsdepartementet." For å følge opp dette foreslår dekanatet, etter innspill 
fra aktuelle instituttledere, følgende fordeling av disse studieplassene for opptak høsten 2019: 

 10 studieplasser øremerket IKT-sikkerhet går til aktuell studieretning ved det 2-årige 
masterprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur (den samlede 
opptaksrammen for dette masterprogrammet vil dermed være 184); 

 8 studieplasser går til det 2-årige masterprogrammet i Data Science (den totale 
opptaksrammen for dette studieprogrammet vil dermed være 18). Data Science er et 
studieprogram som skal gi innsikt i at trekke ut kunnskap eller innsikt fra ulike typer 
data, altså noe som MN-fakultetet absolutt mener må sies å falle innenfor KDs angitte 
føringer; 

 5 studieplasser går til det 2-årige masterprogrammet i Informatikk: robotikk og 
intelligente systemer, studieretning: kybernetikk og autonome systemer 
(opptaksrammen for dette masterprogrammet vil dermed være på totalt 27). 

 10 studieplasser går til det nye 2-årige masterprogrammet i fornybare energisystemer 
som fra høsten 2019 foreslås etablert ved Institutt for teknologisystemer under 
henvisning til føring om at studieplassene kan gå til omstilling og at dette studiet har 
en betydelig IKT-komponent. (MN-fakultetet har arbeidet sammen med bl.a. 
representant fra UiO energi for utvikling av dette studietilbudet.) 
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MN-fakultetet har gjennom fokusert arbeid de siste årene fått til god utnytting av sin 
opptakskapasitet, dette gjelder også for masternivået. MN-fakultetet har nå fokus på at 
opptaksramme skal være tilpasset søkertall, fremmøte og gjennomføring. MN-fakultetet har 
ennå ingen slik erfaring for de masterprogrammene som er endret gjennom InterAct og som 
har første opptak høsten 2018 eller senere. De aller fleste av MN-fakultetets masterstudier har 
innslag av IKT. MN-fakultetet ønsker ikke å miste muligheter til å tilby utdanning der det er 
faglig rom. Det tas derfor et generelt forbehold om disponeringen av alle MN-fakultetets 
studieplasser for masternivået, inkludert de ovenomtalte tilleggsstudieplassene for 
masteropptaket høsten 2019. Hvis det ikke kommer nye masterplasser, vil MN-fakultetet 
vurdere muligheter innenfor sin totale opptakskapasitet for masternivået som kan tildeles 
masterprogrammet i fornybare energisystemer høsten 2020 og senere. 
 
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 
benytter også anledningen til å tydeliggjøre nye muligheter for økt opptakskapasitet også til 
farmasistudiet når det nye Livsvitenskapsbygget kan tas i bruk, forutsatt nødvendig økt 
bevilgning til økt opptaksramme for dette studiet. Vi vet det er behov for at Norge utdanner 
flere farmasøyter. 
 
Vi presiserer at i tillegg til studietilbud omtalt i dette notatet, foreslår MN-fakultetet sammen 
med HF-fakultetet å etablere et bachelor honors-program med opptak av nye studenter fra og 
med høsten 2019. Dette forslaget er omtalt i eget notat felles med HF-fakultetet. 
 
Den mottatte tabell over studietilbud som tar opp studenter 2018-19 synes å være lite 
oppdatert med de siste årenes vedtatte endringer i studietilbudene ved MN-fakultetet. 
Vedlagte tabell er forsøksvis oppdatert. (For fremtiden er det fint med en tabell som er enklere 
å editere.) 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Solveig Kristensen 
studiedekan           
                   Anne-Lise S. Hansen 
         seniorrådgiver 
Vedlegg:  

 Tabell med oversikt over studietilbud ved MN-fakultetet 2018-19 
 Notat «Utredning av muligheten for en årsenhet i informatikk» 
 Notat «Forslag om nytt 2-årig masterprogram i fornybare energisystemer med oppstart fra høsten 2019» 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert
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Studietilbud ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 2018-19
Realfag MN1-REAL Intern

MNB-BIOS Intern

MNB-EIT Intern
MNB-FAS Intern

MNB-GFK Intern
MNB-GEG Intern
MNB-INFD Intern
MNB-INL Intern
MNB-INR Intern
MNB-INP Intern
MNB-INS Intern
MNB-KJMB Intern
MNB-MAEC Intern
MNB-MAMI Intern
MNB-MENT Intern

Årsenhet  
Bachelor 

Bachelor 
Bachelor 

Bachelor 
Bachelor 
Bachelor 
Bachelor 
Bachelor 
Bachelor 
Bachelor 
Bachelor 
Bachelor 
Bachelor 
Bachelor

MNM2-AST Intern

MNM2-BIS Intern
MNM2-BIOS Intern
MNM2-CS Intern
MNM2-DS Intern
MNM2-EIT Intern
MNM2-FYS Intern
MNM2-GEO
MNM2-SMR

Intern
Intern

MNM2-INFD Intern
MNM2-INR Intern
MNM2-INP Intern
MNM2-INS Intern
MNM2-ENT Intern

Master 

Master 
Master 
Master 
Master 
Master 
Master 
Master 

MNM2-KJEMI Intern 
MNM2-MAT Intern 
MNM2-MENT Intern  

MNM2-MEK Intern

Master 
Master 
Master 
Master 
Master 
Master 
Master 
Master 
Master 
Master 
Master
Master MNM2-NSA Intern
Master (erf.) MNME-ITLED Ekstern
Master (erf.)

Biovitenskap

Elektronikk, informatikk og teknologi
Fysikk og astronomi

Geofysikk og klima
Geologi og geografi
Informatikk: design, bruk, interaksjon 
Informatikk: digital økonomi og ledelse
Informatikk: robotikk og intelligente systemer 
Informatikk: programmering og systemarkitektur 
Informatikk: språkteknologi
Kjemi og biokjemi
Matematikk og økonomi
Matematikk med informatikk 
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Astronomi

Biodiversitet og systematikk 
Biovitenskap 
Computational science
Data science
Elektronikk, informatikk og teknologi 
Fysikk
Geofag
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse
Informatikk: design, bruk, interaksjon 
Informatikk: robotikk og intellligente systemer 
Informatikk: programmering og systemarkitektur 
Informatikk: språkteknologi
Entrepreneuship
Kjemi
Matematikk
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi 
Mekanikk
Nettverks- og systemadministrasjon
IT og ledelse
Klinisk farmasi MNME-KLIFA Ekstern

Master (femårig) Farmasi, femårig studium MNM5-FARM Intern
Øvrig Gründerskolen MNGRUNDER Intern
Øvrig Sosialt entreprenørskap MNSOSENT Intern
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Til: Utdanningsutvalget ved Institutt for informatikk 

Dato: 8. mai 2018 

Utredning av muligheten for en årsenhet i informatikk 

Studiedekan Solveig Kristensen nedsatte 18.12.2017 en arbeidsgruppe for å utrede 
muligheten av en årsenhet i informatikk. Begrunnelsen var at "Det er viktig for fakultetet å 
utvikle et årsenhets-tilbud i informatikk, basert på mye frafall fra bachelorgradene. Vi tror at 
frafallet delvis bunner i bruk av bachelorgradene ved IFI som en enkel måte å skaffe 
etterspurt tilleggskompetanse innen informatikk etter annen grad." 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

 Jan Tore Lønning (språk)
 Suhas Govind Joshi (design)
 Kristin Bråthen (studadm IFI)
 Kristine Jøssang (studieadm MN)

MANDAT: 

Arbeidsgruppa bes om å utarbeide forslag til en Årsenhet i informatikk, evt. en egen 
fordypning i informatikk under Årsenheten i realfag, innen medio februar. 

 Forslag til spesielle opptakskrav skal inkluderes i arbeidet.
 Arbeidsgruppa bes videre om å foreslå opptaksramme, i samarbeid med ledelsen ved

IFI.

Gruppa har hatt 4 møter og legger her frem sin rapport. 
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Innhold 

1. Hva er en årsenhet? 
2. Hvorfor en årsenhet i informatikk? 
3. Mulige søkere 
4. Opptakskrav 
5. Oppbygning 
6. Opptaksramme og oppfølging 
7. Konklusjon 

 

1. Hva er en årsenhet? 

En årsenhet består av 60 studiepoeng og har 1 års varighet. En årsenhet har eget 
søkealternativ når studentene søker om opptak til høyere studier gjennom Samordna opptak 
med egne opptakskrav og kvote. Studenter som blir tatt opp, får studierett på årsenheten i 1 
år. En årsenhet skal kunne fullføres på ett år. Ved avslutning av årsenheten får studentene 
karakterutskrift. Årsenheten gir ikke et eget vitnemål/gradsutskrift.  

Instituttene får penger for studenter basert på to faktorer: avlagte grader og for avlagte 
emner. For årsenhetsstudentene får instituttet bare for avlagte emner. 

2. Hvorfor en årsenhet i informatikk? 

Med en egen årsenhet i informatikk vil flere studenter som bare planlegger å ta noen 
informatikkemner søke seg til årsenheten og ikke til et studieprogram (som de gjør i dag). 
Det vil kunne frigjøre plasser ved studieprogrammene. 

Det finnes en årsenhet i realfag:http://www.uio.no/studier/program/realfag-
aarsenhet/index.html Årsenheten i realfag lar studentene velge blant de realfagene de er 
mest interessert i. De kan velge mellom matematikk, informatikk og alle naturvitenskapelige 
fagområder.  

Ved Årsenheten i realfag kan studentene 

 velge den anbefalte planen i matematikk og informatikk 
 velge den anbefalte planen for forberedelse til medisin- eller farmasistudiet 
 selv sette sammen studiet ved å velge blant våre realfagsemner for bachelornivået, 

som er emner på 1/2/3000-nivå 
 

I tillegg har den en liste med anbefalte emner å velge blant for de som ønsker en første 
innføring i (noen) realfag. Den har ikke noe eget anbefalt studieløp i informatikk, men det er i 
dag mulig å søke seg til årsenheten i realfag og ta informatikkemner hvis en fyller 
opptakskravene.  

3. Mulige søkere 

Vi har ingen oversikt over hvem som begynner på et informatikkprogram og ikke fullfører, 
hverken hvilket formål de har med studiet eller hvilke emner de tar. Det følgende er et forsøk 
på å forestille oss noen studentgrupper som velger dette. Grensene mellom gruppene er 
flytende. 
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i. Informatikere som ønsker å oppdatere sine kunnskaper, sette seg inn i nye fagfelt, 
f.eks. sikkerhet eller maskinlæring. 

ii. Realister eller ingeniører med noe informatikkbakgrunn som ønsker mer informatikk 
for å skifte karrierevei, f.eks. ledige oljeingeniører som vil skifte til IT-sektoren. 

iii. Studenter som ønsker å søke seg inn på en master i et av informatikkprogrammene, 
men som mangler deler av opptaksgrunnlaget. Hvilke emner disse studentene vil ta, 
vil i stor grad avhenge av hvilket masterprogram de ønsker seg inn på, og av hvilken 
bakgrunn de har. I dag vil disse studentene typisk søke seg inn på bachelorprogram 
med samme navn som masterprogrammet og plukke emner derfra. 

iv. Andre studenter som ønsker tilleggskompetanse i informatikk, f.eks. samfunnsvitere, 
jurister eller humanister. 

v. Ferske studenter, som bare ønsker å smake litt på informatikkfaget. Årsenheten i 
realfag henvender seg også til ferske studenter. Mange årsenheter ved UiO er ment 
som en slik første innføring i et fag, og emnene som inngår i årsenheten tilsvarer ofte 
langt på vei første studieår i en bachelorgrad ved samme navn (f.eks. psykologi, 
historie). 

4. Opptakskrav 

Det finnes tre alternative opptakskrav (Forskrift om opptak til høgre utdanning 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13)  

A. Generell studiekompetanse 

B. Informatikkutdanning:  

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) 

C. Realfag, natur- og miljøfag (UiO): 

Generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2)  

+ fysikk (1 + 2) eller kjemi (1 + 2) eller biologi (1 + 2) eller informasjonsteknologi (1+ 
2) eller geofag (1 + 2) eller teknologi og forskingslære (1 + 2) 

Med (B) Informatikkutdanning menes 

"Alle studier der minst halvparten av studiepoengene er i informatikk og nødvendige 
støttefag i realfag og teknologi". 

(Rundskriv om endringer i opptaksforskriften 2016, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/4a8519c4fbe84b328be587c5044fe34e/rundskriv
2016-17-l1006955.pdf)  

IFIs bachelorprogram har opptakskrav (B) med unntak av 

 Informatikk: design, bruk, interaksjon og Informatikk: språkteknologi som begge er 
tverrfaglige og bare har krav om generell studiekompetanse (A). 
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 Informatikk: robotikk og intelligente systemer som - som en forsøksordning, 2017-
2019 - følger (C). 

Årsenheten i realfag har opptakskrav (C). 

Ut i fra forskriftene, er det opptakskrav (B) Informatikkutdanning som peker seg ut som det 
naturlige for en årsenhet i informatikk. Selv om noen av våre studieprogram bare har generell 
studiekompetanse, tror vi ikke en årsenhet med hovedsakelig informatikkemner vil kunne ha 
generell studiekompetanse (A) som opptakskrav – selv om informatikkemnene som er 
foreslått i det anbefalte løpet inngår i en av de to bachelorgradene som kun har krav om 
generell studiekompetanse.  

Full realfagskompetanse (C) er heller ikke et godt alternativ. Antagelig vil det kreve tillatelse 
fra departementet (jfr. Robotikkprogrammet). Studenter som ikke fyller kravet (C) vil 
fremdeles søke seg til et bachelorprogram selv om de bare tenker å ta noen 
informatikkemner. Det er derfor ikke ønskelig med krav (C). 

Årsenheten i realfag har opptakskrav (C). Det er mulig å ta informatikkemner innen denne. 
Hvis en mener at det riktige er at en årsenhet i informatikk skal ha opptakskrav (C), så kan 
dette enklest ordnes ved at det lages studieveier i informatikk innenfor Årsenheten i realfag, 
og ikke at det opprettes en egen årsenhet i informatikk. Omvendt, hvis vi i stedet for en egen 
årsenhet i informatikk, vil ha informatikk som en studievei innen Årsenheten i realfag, så vil 
det gi studieveien opptakskrav (C). 

Ut fra dette har vi kommet til følgende konklusjon:  

Hvis vi skal innføre en egen årsenhet i informatikk, bør opptakskravet være som for 
Informatikkutdanning: Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller matematikk (S1 + 
S2) 

Observasjon: Siden opptakravet er strengere enn for bachelorstudiene i Informatikk: design, 
bruk, interaksjon og Informatikk: språkteknologi som begge er tverrfaglige og bare har krav 
om generell studiekompetanse (A), vil studenter som ikke oppfyller matematikkravet, fortsatt 
søke seg til et av disse programmene selv om de ikke har til hensikt å ta en hel bachelorgrad. 
 

5. Oppbygning 

Vi ser at mulige søkere vil utgjøre en heterogen gruppe med ulik bakgrunn og ulike ønsker for 
hvilke emner de vil ønske å ta. Vi mener derfor at årsenheten bør være mest mulig åpen, og at 
studentene selv bør kunne velge emner, så sant de fyller kravene om obligatoriske 
forkunnskaper for emnene. 

Samtidig foreslår vi å sette opp én anbefalt studievei. Den skal  

 hjelpe studenter uten bakgrunn i informatikk med valg av emner 
 være mulig å gjennomføre på ett år (Det vil f.eks. ikke være mulig for kombinasjoner 

som inkluderer tre programmeringsemner, som IN1000+IN1010+IN2010) 
 garantere årsenhetsstudentene plass 

 

Vi foreslår følgende anbefaling: 
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2. semester (vår) 
IN1010 - 

Objektorientert 
programmering 

IN1030 - Systemer, 
krav og konsekvenser 

IN1150 - Logiske 
metoder/ 

IN1060 - 
Bruksorientert 

design** 

1.semester (høst) 

IN1000 - 
Introduksjon i 
objektorientert 
programmering 

IN1020 - 
Introduksjon til 
datateknologi 

IN1050 - 
Introduksjon til 

design, bruk, 
interaksjon/ 

IN1140 - 
Introduksjon til 

språkteknologi*/ 

STK1000 - Innføring 
i anvendt statistikk 

 

*Emnet IN1140 - Introduksjon til språkteknologi inneholder en del lingvistikk 

**For å kunne velge IN1060 - Bruksorientert design må emnet IN1050 - Introduksjon til 
design, bruk, interaksjon være bestått i 1. semester. 

Det er begrenset hvilke informatikkemner som kan tas uten forkunnskaper og som vil egne 
seg i første eller andre semester for studenter uten bakgrunn i informatikk. Emnene IN1000, 
IN1020, IN1010 og IN1030 er felles for alle bachelorprogrammene i informatikk og egner seg 
bra i et anbefalt løp. Som 3. emne i første semester har Robotikk og intelligente systemer et 
matematikkemne, Programmering og systemarkitektur har EXPHIL03, mens de tre siste 
bachelorprogrammene har programspesifikke emner. Digital økonomiprogrammets 
INEC1800 - Økonomi, finans og regnskap er per i dag ikke aktuelt å åpne for studenter som 
ikke er på programmet. Design, bruk, interaksjonsprogrammets emne, IN1050 - 
Introduksjon til design, bruk, interaksjon vil være et mulig alternativ, særlig i kombinasjon 
med IN1060 - Bruksorientert design i andre semester. Språkprogrammets IN1140 - 
Introduksjon til språkteknologi er noe på siden i forhold til kjernen i informatikkfaget, men 
er et alternativ i det anbefalte hvis det gjøres oppmerksomt på at emnet inneholder en del 
lingvistikk.  

For også å foreslå andre alternativ enn IN1050 og IN1140 for studenter med interesser mer i 
retning av Programmering og systemarkitektur, foreslår vi å bruke STK1000 - Innføring i 
anvendt statistikk. Statistikk er et stadig viktigere redskap for deler av informatikken, særlig i 
behandlingen av store datamengder. STK1000 vil fra høsten 2018 faglig bygge på enten R1 
eller R2 fra videregående skole. Dette vil bli avklart med Matematisk institutt i god tid før 
oppstart av årsenheten, slik at STK1000 kun vil bli anbefalt for studenter som har den 
nødvendige faglige bakgrunnen. 

Hvis STK1000 skal brukes som alternativ i 1. semester i et anbefalt studieløp for en 
årsenheten i informatikk, må det lages avtaler med Matematisk institutt om bruk av dette 
emnet.  
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Selv om den anbefalte studieveien er for studenter uten informatikkbakgrunn, bør det gjøres 
klart at studenter som tenker å ta en bachelorgrad eller studere mer enn ett år informatikk 
bør søke seg til et bachelorprogram i stedet for å søke om opptak til årsenheten og deretter 
om opptak til et bachelorprogram.  

6. Opptaksramme og oppfølging 

Arbeidsgruppen er litt usikre på hvilke opptaksrammer årsenheten i informatikk bør ha, men 
skal formålet oppfylles: at studenter som bare ønsker noen emner ikke søker seg inn på 
bachelorprogrammene, kan ikke opptakskravet ligge my høyere enn på bachelorgradene. En 
mulighet er kanskje å starte med 50 plasser tatt fra de 150 plassene som ligger til årsenheten i 
realfag. 

Hvis det opprettes en årsenhet i informatikk, er det viktig at denne evalueres og at det i 
evalueringen undersøkes om den svarer til formålet. Spesielt blir det viktig å se om det blir 
observert noen effekt på søknad- og frafallstall til bachelorprogrammene i informatikk.  

7. Konklusjon 

Arbeidsgruppen som har utredet mulighetene for en årsenhet i informatikk foreslår 

 at det opprettes en årsenhet i informatikk 

 opptakskravet settes til opptakskategori B: Informatikkutdanning: Generell 
studiekompetanse + Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) 

 studentene selv bør kunne velge emner, så sant de fyller kravene om obligatoriske 
forkunnskaper for emnene 

 det settes opp én anbefalt studievei som skal hjelpe studenter uten bakgrunn i 
informatikk med valg av emner 

 årsenheten evalueres som en del av Institutt for informatikks studietilbud etter 
rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studier ved det matematisk-
naturvitenskapelige fakultetet 

 

 

 

Med hilsen 
Arbeidsgruppen for utredning av årsenhet i informatikk 
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Forslag om nytt 2-årig masterprogram i 
fornybare energisystemer med oppstart 
fra høsten 2019 
Sammendrag 
Et masterprogram i fornybare energisystemer vil være et verdifullt komplement til de eksisterende 
masterprogram ved UiO. Bakgrunnen for forslaget er den betydelige forventningen, både politisk og i 
samfunnet, til en bærekraftig samfunnsutvikling. Fornybar energi er en viktig komponent i dette, og 
en dreining mot bærekraftig utvikling vil medføre  en  vekst i bruk og investering i fornybar energi. 
Siden det vil påvirke hvordan energi distribueres, genereres, kontrolleres, og reguleres, vil fornybar 
energi medføre store endringer for samfunnet. Ved MN-fakultetet har en arbeidsgruppe med 
representanter fra aktuelle fagmiljøer samt representant fra UiO:Energi, arbeidet frem en rapport 
med forslag til et nytt masterprogram. Forslaget til dette masterprogrammet ble ved slutten av 2017 
drøftet i Studieutvalget og i Instituttledermøtet. 
Arbeidsgruppen fant at til tross for forventningen knyttet til fornybar energi, har de relevante 
bransjeorganisasjoner ikke kommet med klare anbefalinger når det gjelder behov og innhold i 
utdanning.  

Det studietilbudet som her foreslås er bygd opp etter en «best practice»-tankegang som også følger 
anbefaling i sluttrapporten ifra nettverket av europeiske universiteter som arbeider med utdanning 
og innovasjon i forbindelse med EUs storstilte plan for omstilling til et bærekraftig energisystem UNI-
SET (UNIversities in the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan). Studiet foreslås bygd 
opp av tre breddeemner innen fornybare energisystem, en fordypning med 3 dybdeemner, to fritt 
valgte emner, samt et prosjekt og en kort masteroppgave. Breddefagene er tenkt å gi en oversikt 
over fornybare energisystemer og energilagring, grid og smartgrid, energimarkeder og analyse av 
energisystemer. Med basis i disse breddeemnene tilbys en spesialisering med tre mer dyptgående 
emner innen et spesielt område som for eksempel innen fornybar energi og energilagring.  

Studiet vil bli lagt til Institutt for teknologisystemer, ITS. Denne enheten har allerede noen relevante 
emner for masterstudiet og vil gjennom kommende ansettelser få faglig kompetanse til nødvendige 
relevante nye masteremner. 

Ved oppstart er det tenkt at masterprogrammet vil ha kapasitet til å ta opp inntil 10 
masterstudenter. Det er tenkt at på permanent basis skal masterprogrammet ha kapasitet til en 
opptaksramme på 20 nye masterstudenter årlig.  
MN-fakultetet har gjennom fokusert arbeid de siste årene, fått til god utnytting av sin 
opptakskapasitet.  
Hvis det ikke kommer nye masterplasser f.eks. innen bærekraftig utvikling, som fordeles til dette nye 
masterprogrammet, vil MN-fakultetet søke å omdisponere innenfor fakultetets eksisterende totale 
opptaksramme for masternivået slik at studiet kan starte opp som planlagt fra høsten 2019 med en 
opptakskapasitet på inntil 10 nye masterstudenter årlig. 
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Bakgrunn 

Trender i utviklingen av energisystemet 
Omstillingen til et mer bærekraftig samfunn forutsetter betydelig økt bruk av fornybar energi, en 
omstilling som vil medføre store endinger for samfunnet. Dette gir helt nye føringer for hvordan 
energi distribueres, genereres, kontrolleres, og reguleres. Disse eksterne driverne påvirker også 
kundeadferd i energisystemet.  

Vi vil se en økende grad av elektrifisering som en del av omleggingen til et lavutslippssamfunn, samt 
desentralisering og digitalisering av energiproduksjon. Utviklingstrekkene innebærer en storstilt 
utskiftning av dagens energiproduksjon basert på fossile brensler til energiproduksjon basert på 
fornybare ressurser. Storskala og distribuert energilagring vil bli viktigere for å håndtere økende 
mengder uregulerbar produksjon (vind, sol) i kraftsystemet. Energilagring (batterier og 
brenselsceller) kan også bidra til fleksibilitet i energisystemet gjennom lastflytting samt reduksjon av 
strømutgiftene for den enkelte kunde. Utviklingstrekkene innen forbruk av energi innebærer også en 
stor satsning på energieffektivisering. 

Det er betydelig enighet om at en satsing på fornybare energisystemer medfører at samfunnet har 
behov for ny og økt kompetanse over et meget bredt spekter. Industrien har til nå dessverre i liten 
grad vært i stand til å konkretisere disse behovene.  

 

Eksisterende utdanninger innen Fornybare energisystemer 

Internasjonalt  
I regi av EU er det etablert et omfattende samarbeid - UNI-SET - mellom europeiske universiteter og 
tekniske høyskoler knyttet til utdanning innen energisektoren. UNI-SET-prosjektet (UNIversities in 
the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan)) - har som formål å mobilisere europeiske 
universiteter til å bidra inn mot energiomstillingen, se link http://uni-set.eu/ .  

UNI-SET-prosjektet har organisert en serie konferanser i 2016 og 2017. Gjennom konferanserekken 
har man identifisert og synliggjort relevante interdisiplinære forsknings- og utdanningsprogrammer 
innenfor og på tvers av ulike teknologiområder.  

Med utgangspunkt i de forskjellige konferansene, besøk hos andre institusjoner og egne erfaringer 
fra UiO supplert med internasjonal litteratur kan erfaringer og anbefalinger innen feltet 
sammenfattes som følger:  

Tverrfaglige kurs og utdanningsprogram innen energifeltet inkorporer data og teorier fra flere 
disipliner, og kan ha lærerkrefter fra flere fakulteter. Intensjonen bak denne type studietilbud er å 
eksponere studentene for flere disipliner og dermed gjøre dem klar over at enkelte problemstillinger 
er så kompliserte og komplekse at de vanskelig kan forståes fra kun en fagdisiplin. Bakgrunnene for 
fremveksten av slike studietilbud er at enkelte problemstillinger krever tverrfaglig tilnærming. 
Studentene bør derfor trenes i å samarbeide i grupper på tvers av fagdisipliner for å få evne til å se 
sitt fagfelt i lys av andre disipliner.  

Denne kombinasjonen av kompetanse er ikke bare etterspurt i Akademia, men også blant 
arbeidsgivere. Samtidig som et slikt utdanningstilbud integrerer flere disipliner er det viktig at det 
ikke går på bekostning av den enkelte students fordypning. Dette fordi erfaring med tverrfaglig 
utdanning og forskning tilsier at disiplinær fordypning er en forutsetning for god tverrfaglig 
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forståelse. Et utdanningstilbud i energistudier bør derfor være disiplinbasert med innslag av kurs som 
gir studentene kompetanse i å interagere med andre fagdisipliner.  

 
Sammenliknbare studier ellers i Norge 
Alle universiteter og mange høyskoler tilbyr masterprogram innen fornybar energi. Det er et stort 
spenn i oppbyggingen og emner, fra noe som synes å være helt ustrukturert (UiB) til strukturert med 
mange ulike vinklinger og internasjonale samarbeidspartnere (NTNU). Ser en bort ifra NTNU er vi ikke 
kjent med av noen av universitetene og de høyskoler har et tilsvarende tilbud som her foreslås 
opprettet. NTNU har tilsvarende tilbud både emnemessig og i oppbygging, men tilbyr dette sammen 
med Europeiske og nordiske samarbeidspartnere. 
De fleste høyskoler og universitet har bachelorprogram innen fornybar energi. 
UiO og MN-fakultetet har en betydelig aktivitet innen fornybar energi, men ingen masterutdanning 
innen fornybare energisystemer med fokus på systemaspektet. 
Opptakskravene for det foreslåtte nye masterprogrammet, er søkt formulert så faglig vide som mulig. 
MN-fakultetet ser derfor ingen behov for å opprette et eget bachelorprogram for fornybare 
energisystemet som grunnlag for dette nye masterprogrammet. Slik opptakskravene for det nye 
masterprogrammet er formulert, jf side 6, vil studenter som har gjennomført en av følgende av MN-
bachelorprogrammer i hvert fall "automagisk" oppfylle opptakskravene for det foreslåtte 
masterprogrammet: 

 Elektronikk, informatikk og teknologi,  
 Fysikk og astronomi samt  
 Matematikk med informatikk.  

(Tilsvarende for de tidligere versjonene av disse bachelorprogrammene.)  
Også studenter fra andre bachelorprogrammer ved MN-fakultetet vil kunne kvalifisere seg gjennom 
sine bachelorstudieløp avhengig av om hvordan den enkelte programstudent selv setter sammen 
programstudieløpet sitt, dvs. hvilke valgfrie emner vedkommende tar. 
 
Institutt for teknologisystemer, ITS, ble opprettet basert på en fagstrategi hvor energisystemer, med 
fokus på komponent og systemteknologi for fornybare energisystemer er et viktig element. Det synes 
tematisk riktig å legge dette nye masterprogrammet til dette instituttet. Studenter på 
masterprogrammet vil også kunne benytte masteremner fra andre enheter, jf beskrivelsen av 
oppbygningen av masterprogrammet.   

 
 
Struktur for det foreslåtte masterprogrammet 
Ved utformingen av studieprogrammet har man forsøkt å trekke erfaringer fra InterAct-arbeidet 
gjennomført for de andre masterprogrammene ved MN-fakultetet. Strukturen for det foreslått 
masterprogrammet har samme basis som er brukt ved mange internasjonale læresteder og som er 
anbefalt i UNI-Set sluttrapport: et sett av felles fag med spesialiseringsfag innen noen utvalgte 
områder.  
Som det fremgår av nedenstående figur er programmets struktur derfor 30 studiepoeng innen 
breddefag, 30 studiepoeng innen en spesialisering («søyleemner») valgt ut fra studentens interesser 
og faglige grunnlag, 20 studiepoeng innen fritt valgte fag, 10 studiepoeng i et prosjekt, og kort 
masteroppgave (30 studiepoeng).  
 
En viktig fellesnevner for breddemnene vil være fokus på problembasert læring og gruppearbeid, 
siden studentene vil ha en varierende faglig bakgrunn.  Det er viktig at problem/case oppfattes som 
relevant og er hentet ifra reelle situasjoner. Dette medfører at det er viktig å bruke en del eksterne 
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gjesteforelesere. I liten grad kan en forvente å finne relevante lærebøker. Undervisningen må derfor i 
større grad baseres på egne kompendier, oversiktsartikler og «white paper».  Siden studentene har 
forskjellig bakgrunn, vil oppbygging av felles definisjoner, og symboler være viktigere enn i fag som 
bygger videre på et felles faglig fundament. Av samme grunn blir arbeid i grupper viktig, siden en må 
forvente at studentene kan ha en svak bakgrunn innen enkelte moduler av et fag. Gjennom 
gruppearbeid kan studentene lettere få støtte og motivasjon fra andre gruppemedlemmer som har 
en bedre bakgrunn innen den aktuelle modulen. 
Strukturen med søyleemner muliggjør at det er enkelt å øke tilbudet av spesialisering etter hvert som 
det eventuelt blir aktuelt å utvide tilbudet.  Mulige spesialiseringer som ble diskutert i 
arbeidsgruppen, som utarbeidet rapport med forslag for studiet, var solenergi og lagring, energi 
markeder og smartgrid. Imidlertid vil de to siste spesialiseringene kreve en innsats for å videreutvikle 
emnetilbudet. I en oppstartsfase ønsker en derfor å bruke en spesialisering basert på eksisterende 
emner.   
 

Internasjonalisering 
Programmet vil søke å legge til rette for utveksling av studenter, hvis mulig ved å forsøke å 
formalisere samarbeide med andre universiteter som har studietilbud med samme struktur som 
programmet.  I første omgang vil en forsøke å bygge videre på et eksisterende faglig samarbeide med 
Keio University i Japan. Målet er senere å komplementere dette med et samarbeide med et 
universitet i Europa. Både av hensyn til utveksling og rekruttering utenfor Norges skal all 
undervisning og veiledning være engelsk dersom engelskspråklige studenter tas opp.  
I strukturen for studieprogrammet er søkt å tilrettelegge for internasjonalisering ved at 
breddefagene er samlet i første semester for 1) gi studentene et felles ramme verk tidligst mulig i 
utdannelsen, 2) muliggjøre at fordypningsfagene kan tas via utveksling med samarbeidende 
utenlandske universitet.  

Skjematisk programstruktur 

 

Organisering av programmet 

Breddeemne: Fornybare energisystem grunnleggende teknologi. Emnet er tenkt å omfatte ulike typer 
fornybar energi kilder, de bakenforliggende fysiske lover, ulike lagrings metoder. Dette vil i stor grad 
sammenfalle med eksisterende emne UNIK4800 ved ITS. 

Breddeemne: Energimarkeder og regulering. Emnet er tenkt å omfatte energimarkeder, aktører, 
fremtidige forventede aktører, verdikjeder, prismekanismer, nasjonale og internasjonale reguleringer 
og politiske rammeverk, analyse metoder, energiforbruk. Dette er et emne som ikke eksisterer pr. i 
dag, og som derfor må utvikles ved ITS. 

Fornybare energisystemer  

Sem 4 Master oppgave 

Sem 3 Søyleemne 3 Valgfri  2 Prosjekt 

Sem 2 Valgfri 1 Søyleemne 1 Søyleemne 2 

Sem 1 Fornybare  energisystem Energimarkeder Grid og smartgrid 
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Breddeemne Grid og smartgrid. Emnet er tenkt å omfatte inneholde Struktur og oppbygging av 
elektrisk distribusjonsgrid, fysikken bak elektrisk kraftoverføring, kontroll av grid, smartgrid 
funksjonalitet og utvikling av AMS funksjonalitet og infrastruktur, utvikling innen micro og nano grids. 
Dette er et emne som må utvikles ved ITS. 

Strukturen med søyleemner muliggjør at det er enkelt å øke tilbudet av spesialisering etter hvert som 
det eventuelt blir aktuelt å utvide tilbudet. Ved oppstart vil det bli utarbeidet en spesialisering basert 
på  4 eksisterende emner ved ITS: Solceller, Sol energi systemer, Energi lagringssystem1, og 
Energisystem analyse2.  

 

Læringsmål for programmet 
Etter at du har fullført master i Fornybare energisystemer, har du oppnådd: 

Kunnskaper 

 Du har avansert kunnskap om fornybare energisystem, dets komponenter og samspill 
mellom komponentene. I dette inngår: 

o alle fornybare energiteknologier 
o ulike lagringsteknologier 
o distribusjonsgrid 
o smartgrid inklusive sensorer.  
o Regulering og kontroll 
o «stand alone» systemer 
o store integrerte distribusjonssystemer. 

 Du har god kunnskap om nasjonale og internasjonale reguleringer og rammebetingelser for 
fornybare energisystem, inkludert ulike prismodeller og aktøroppførsel. 

 Du har spesialistkunnskap innen et spesialområde som sol energi, lagring, smartgrid. 
 

Ferdigheter 

 Du kan designe fornybare energisystem. 
o grovdesigne et komplett system 
o detaljdesigne et delsystem 

 Du kan analysere hvordan endringer i funksjonalitet i en komponent vil påvirke de andre 
komponentene i systemet. 

 Du kan bruke laboratorier og emulatorer av fornybare energisystem for å analysere relevante 
problemstillinger. 

 Du kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under 
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer innen fornybare energisystemer. 

 

Generell kompetanse (utover generell mål for master): 

 Du kan identifisere, definere, presentere og kommunisere problemstillinger innen 
fagområdet. 

 
1 Omarbeidet emne med utgangspunkt i et eksisterende emne innen lagring.. 

 
2 Emnekoden er i endring når dette notat ble forfattet og kun emnenavn blir brukt 
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 Du kjenner til fagets utvikling, begrensninger og muligheter – faglig, etisk og 
samfunnsmessig. 

 Du kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser. 
 Du er kan bidra konstruktivt i tverrfaglige grupper. 

 
 
Opptakskrav for masterprogrammet 
Masterprogrammet er søkt basert på grunnleggende nødvendig realfaglig forstående som kan gi 
innsikt i fornybare energisystemer. Dette som bakgrunn for vidtfavnende opptakskrav.  
Opptak til dette masterprogrammet vil kreve: 

 fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning 
 en faglig fordypning fastsatt av programmet 
 et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for 

tallkarakterer 
 generell studiekompetanse 

Krav til faglig fordypning 
Den faglige fordypningen utgjør til sammen 80 studiepoeng og består av: 
10 studiepoeng på bachelornivå innen hvert av de tre fagområdene matematikk / statistikk, 
informatikk,  fysikk / mekanikk / kjemi  

Og: 

50 studiepoeng på bachelornivå innen realfaglige emner fordelt på inntil tre av fagområdene 
matematikk / statistikk , informatikk , fysikk , kjemi   
 
Det er  krav om å ha  20 studiepoeng i spesialiseringsemner ( tilsvarende 3000 emner). 
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Appendix, beskrivelse av breddeemnene i programmet: 
(Det tas forbehold om at emnene omtalt i det følgende er emneriss som kan bli noe endret under 
den faktiske utformingen før iverksetting. I utgangspunktet tenkes emnene gitt av ITS, med mulig 
samarbeid med aktuelle MN-enheter.) 

 
Masteremne i Fornybare energisystemer (Renewable Energy: Science and 
Technology http://www.uio.no/studier/emner/matnat/its/UNIK4800/) 
Læringsmål 

This course aims to give students the foundation to: 

 Describe the various renewable energy sources and the possible conversion paths to a useful 
form of energy; learn the principles of the heat engine cycle. 

 Describe the aerodynamics of wind turbines and calculate their power, energy production 
and the effect of the blade design; discuss the siting of turbines in relation to their output 
and their environmental impact. 

 Explain the principles of hydroelectricity; describe how biomass is currently used as a source 
of energy, its future potential both in providing energy and in producing alternative fuels. 

 Explain the physical principles of wave energy, the generation of tides and how to harness 
their power; describe the physics of geothermal resources, the thermal gradient and heat 
flow in sedimentary basins. 

 Discuss the integration of intermittent renewable electricity into the grid system through 
laboratory exercises; compare the efficiency of different energy storage solutions (e.g. 
batteries, fuel cell and hydrogen storage); review the latest advancement in the materials 
development applied to renewable energy. 

 Analyze the sustainability of renewable energy, the carbon abatement policies, the principles 
of CO2 capture and storage; gain an interdisciplinary approach to the issues raised by 
renewable energy; discuss how the risks and benefits of a particular strategy can be 
assessed. 

 
Masteremne i Energimarked 

Innholdet i emnet i stikkordsform, som bakgrunn for læringsmål:  
Grunnleggende om strømmarkeder; organisering og aktører i dag og i fremtiden, spot (day-ahead) 
auksjon, tilbud etter produksjonstype (meritorder: fornybar-atom-gass-kull-olje...), balansemarked 
(intraday), etterspørsel og drivere for slikt (temperatur). Andre relaterte markeder som gass, kull og 
olje. Analyse av sesongvariasjon, sammenheng mellom tilbud og etterspørselsdrivere, og 
prisfastsetning. Statistiske analyse av tidsserier (autoregregressive prosesser) og sammenhenger. 
Områdepriser og koblinger mellom markeder, feks differansepriser mellom europeiske markeder 
(EEX-NordPool) 

Forovermarkeder; «forwards and futures», hva er det og hvordan virker de som sikringsprodukter. 
Markeder for foroverkontrakter i strøm. Markeder for foroverkontrakter i vind, temperatur, gass, 
transport (LNG). Hvordan anvende disse i risikostyring, det vil si, lage strategier og analysere hvordan 
disse kan balansere bort uønsket risiko. Klassisk teori for sammenheng mellom foroverpriser og spot, 
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analyse av særegenheter i strøm, som «ikke-lagrbarhet» og leveringsperiode. Foroverprising ved 
hjelp av tidsserier og simulering.  

Derivater; opsjoner som sikringsprodukter, som differanseopsjoner på pris, kvanto-opsjoner på pris 
og volum, «virtual power plants» (VPP, tolling agreements). Designe slike opsjoner utifra 
risikostyringsmål, og kunne analysere og kvantifisere riskoovereføring. Prisfastsettelse utifra 
tidsserier og simulering. Realopsjoner som verktøy for å verdsette vindkraft, sol, nye kabler, «Norge 
som batteri». Analyse av opsjonalitet i strømnettet og hos sluttbrukere, som feks Statnett sikrer 
tilgang til kraft om vinteren eller styring av brukeradferd gjennom varierende prising av transport.  

Tariffer Som et virkemiddel for å styre brukeradferd og dermed etterspørsel er det foreslått mange 
ulike tariffmodeller. Disse har ulike egenskaper og påvirker hvordan energisystem utformes 

Forslag til Læringsmål for emnet: 

 Grunnleggende kunnskap om organisering og aktører i energimarked 
 Kunne beskrive mekanismen i spotmarkeder for strøm og andre relaterte markeder som 

gass, kull og olje.  
 Kunne beskrive forovermarkeder for strøm, og hvordan disse kan brukes til å styre 

risikoeksponering mot pris.  
 Kunne beskrive andre relaterte forovermarkeder som temperatur, vind, og 

gass/kull/transport, og hvordan disse kan brukes til å styre risikoeksponering mot tilbud og 
etterspørsel. Kjenne til særegenheter ved strøm som lagringsproblematikk og varierende 
leveringsperiode.  

 Kunne kvantifisere prisusikkerhet ved bruk av statistikk og tidsserier modeller, med kobling 
til prisdrivere som temperatur, sol, vind, råvarepriser (gass og kull) samt transport. 

 Settes i stand til å utlede foroverpriser og deres sammenheng med spotmarkeder, og bruke 
kvantitative metoder basert på tidsserier og simulering til å finne slike. 

 Ha kunnskap om teorien for autoregressive tidsserier, herunder estimering og simulering, 
Monte Carlo-metoder og hvit støy.  

 Kunne sette opp sikringsstratregier basert på opsjoner, og vurdere overføring av risiko med 
slike finansielle instrumenter. Kjenne til forskjellige derivater som differanseopsjoner, 
kvanto-opsjoner og virtuelle kraftverk.  

 Ha kunnskap om realopsjoner og deres anvendelse på verdsettelse av prosjekter, som for 
eksempel sammenkobling av markeder eller bygging av ny kraftproduksjon som 
sol/vindparker Ha kunnskap om opsjonalitet i strømmarkedet, både på nettnivå og hos 
sluttbrukere.  

 Grunnleggende kunnskap om ulike tariff modeller og deres egenskaper og innvirkning på 
bruksmønster 

Masteremne i Grid, Smartgrid, IoT og sikkerhet 
Faglig innhold 
Emnet skal gi en overordnet innføring i det nordiske elektrisitetsnettet og hvordan det forventes å 
utvikle seg.  Basis er de fysiske lover som styrer kraftoverføring. Det skal gi en innføring i organisering 
av kraftoverføring, hvordan den kontrolleres, og hva som skaper dynamikk i nettet. Kraftnettet er i en 
transisjonsfase, fra sentralisert produksjon av kraft til en mer varierende produksjon basert på 
fornybar energi og med desentralisert lagring, i tillegg til forandringer i bruksmønster. Dette skaper 
en rekke utfordringer og vil gi behov for ny teknologi, som microgrid og smartgrid. Måten å håndtere 
et slik nett er å gå ifra en sentralisert, lukket kontroll til en mere dynamisk, distribuert og åpne 
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kontroll, og med flere lokale sensorer. Overgangen er spesielt synlig i distribusjonsnett, hvor sensor-
basert informasjon og smarte målere tilbyr mulighet fro økt kunnskap om produksjon, 
lagringsmuligheter, og bruksmønster.  Samtidig blir utfordringene større i kontroll og å sikre stabilitet 
i nettet. . 

Emnet skal gi oversikt over: 
 Fysikken involvert i elektrisk kraft-overføring
 Grunnleggende kunnskaper om transport av ledningsbundet energi: elektriske kraftnett,

(aktiv og reaktiv effekt, trefase-nett)
 Teknologi, distribusjon og infrastruktur i det nordiske elkraftsystemet
 Grunnleggende kunnskap om oppbygging av kontrollsystemet for grid
 Grunnleggende kunnskap om kontrollsystemet og kommunikasjonsprotokollene for grid

kontroll, både i transportnett og i distribusjonsnett
 Grunnleggende kunnskaper om smart- og microgrids og hvilke utfordringer dette skaper
 Bakgrunn for å forstå utviklingen mot konseptet kjent som Smart Grid og kjenne til sentral

terminologi
 Utfordringer og muligheter knyttet til smarte strømmålere
 Kunnskap om teknologi for mikrogrid og integrasjon av fornybar energi og energilager
 Smarte målere og kommunikasjon fra målere og smarte enheter i nett
 Grunnleggende kunnskap om hvordan nye typer av sensorer vil bli integrert inn

elektrisitetsforsyningen
 Grunnleggende kunnskap om sikkerhetsutfordringen i dagens transport- og distribusjonsnett
 Grunnleggende kunnskap om sikkerhetsutfordringer i  smartgrid  generelt og mere spesifikt i

mikrogrid, og AMS
 Grunnleggende kunnskap om ulike løsningsalternativer for sikkerhetsutfordringene
 Forståelse på overordnet nivå for aktører og deres bidrag til en sikker og robust drift av

strømnettet.

Læringsmål for emne i Prosjekt 

Etter å ha fullført emnet: 

• har du avansert kunnskap om helheten i et energisystem og minst tre komponenter

• kan du bruke relevante metoder og verktøy for prosjektstyring

• kan du analysere og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer 

• har du god kunnskap om hvordan du kan være en konstruktiv bidragsyter i teamarbeid

• kan du kommunisere resultatet av et større prosjekt, skriftlig og muntlig, både til
spesialister og til et generelt publikum 
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Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

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

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

Til: 
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging 

Dato: 12.04.2018 
Saksnr..: 2018/3890 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13 

Det juridiske fakultets innmelding av studietilbud og studieplassønsker for 
studieåret 2019/2020 

Viser til mottatt brev av 15.03.18 vedrørende innmelding av studietilbud og studieplassønsker for 
studieåret 2019/2020, med innsendelsesfrist 15.04.18.  

Det juridiske fakultet har for det kommende studieåret ingen forslag om etablering eller nedlegging 
av studietilbud ved vårt fakultet.  

Fakultetet minner om at bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 
er vedtatt nedlagt, og skal derfor ikke fremgå i oversikt over UiOs totale studietilbud for det 
kommende studieåret.  

Med hilsen 

Benedicte Rustad 
Fakultetsdirektør 

Christine Skogrand Havgar 
Rådgiver 

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

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

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo 

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

Til: 
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging 

Dato: 12.04.2018 
Saksnr..: 2018/3890 HENRMAG 

Det odontologiske fakultets innmelding av studietilbud og studieplassønsker for 
studieåret 2019/2020 

Det odontologiske fakultet har ikke vedtatt endringer av studietilbud eller studieplasser for 
studieåret 2019/2020. 

Det odontologiske fakultet har opptak til følgende studier via Samordna opptak: 
Bachelorprogrammet i tannpleie: 24 
Masterprogrammet i odontologi: 65 

Med hilsen 

Alix Young Vik 
studiedekan 

Henriette Kleivane 
rådgiver 

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

Saksbehandler: 
Henriette Kleivane 
+4722852241, henriette.kleivane@admin.uio.no

V-sak 6 - side 53 av 107



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: 12.04.2018 
Saksnr..: 2018/3890 LINESL 

UV-fakultetets innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 
2019/2020 
Viser til notat av 15.3.18 vedrørende innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 
2019/2020 

UV-fakultetet foreslår ingen opprettelser eller nedleggelser av studieprogram for studieåret 
2019/2020. 

Vi gjør oppmerksom på at det er en prosess på gang ved Institutt for pedagogikk, der de 
internasjonale masterprogrammene gjennomgås. Selv om fakultetet ikke foreslår nedleggelse av 
noen programmer i denne innmeldingen, vil det sannsynligvis bli aktuelt å gjøre justeringer i 
opptaksrammene mellom programmer for 2019/2020, og vi kommer tilbake til dette i forbindelse 
med innmeldingen av forslag til konkrete opptaksrammer i oktober. 

Korrigeringer til listen som var lagt ved notat av 15.3.18 

 European Youth Studies (UVM2-EYS) ble nedlagt i 2017 (jfr 2017-3484-13)

 Higher Education, fellesgrad (UVM2-HEEM) ble nedlagt i 2016 (jfr 2016/2327-11)

 Lesing og skriving i skolen (UVM2-LSS) ble nedlagt i 2015 (jfr 2015/3169-11)

 Special and Inclusive Education (UVME-SIE) ble nedlagt i 2016 (jfr 2016/2327-11)
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Med hilsen 
 
Sten R. Ludvigsen 
dekan 

Bård Kjos 
fakultetsdirektør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Saksbehandler: 
Line Sletten 
+4722855752, line.sletten@uv.uio.no
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Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

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

Telefon: 22 85 11 36 
Telefaks: 22 84 53 01 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no 

Til: 
AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging 

Dato: 12.04.2018 
Saksnr..: 2018/3890 MATTIS 

MEDs innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2019/2020 
Vi viser til deres notat av 15. mars om innmelding av studietilbud og studieplassønsker for 
studieåret 2019/2020. 

Som det fremgår av sak 5/18-V til møtet i fakultetsstyret 19. mars 2018 innstiller fakultet på at 
studieprogrammet Sykepleievitenskap (MFM2-SYKV og MFM2-SYKVD) legges ned fra og med 
studieåret 2019/2020, jf. notat sendt til universitetsstyret i 2017 (2016/2327-9). Siste opptak 
gjøres høst 2018, og kun på heltidsplasser (MFM2-SYKV). 

Det 2-årige masterprogrammet Sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn har over tid 
hatt et synkende antall søkere til studieprogrammet. Dette har ført til et misforhold mellom 
opptaksrammen og det faktiske antall studenter som begynner på studieprogrammet. En mulig 
nedleggelse av studieprogrammet har vært oppe i fakultetsstyret gjentatte ganger siden 2016, og 
fakultetet og instituttet jobbet med en plan for midlertidig og varig omdisponering av 
studieplassene tilknyttet masterprogrammet. 

Fakultetet planlegger å omdisponere de tilhørende 40 studieplassene til de øvrige 
masterprogrammene ved Institutt for helse og samfunn, der endelig fordeling meldes inn 1. 
oktober 2018 (jf. årshjul for programportefølje og opptaksrammer). 

Ytterligere informasjon og vedlegg til fakultetsstyret er tilgjengelig her: 
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/03-19/protokoll-fakstyre-med-
2018-03-19.html 

Korrigeringer i listen over planlagte studietilbud ved UiO studieåret 2018-2019 
I listen over det planlagte studietilbudet ved UiO studieåret 2018-2019 så er det flere feil 
vedrørende studietilbudet ved Det medisinske fakultet: 

 Sykepleievitenskap, deltid ble ikke tilbudt 2018/2019 (jf. 2016/2327-15). Tilbudet var ved
en inkurie tilgjengelig i en del av opptaksperioden, men ble trukket etter korrespondanse
mellom fakultetet og AF SOT. Søkerne ble overflyttet til heltidstilbudet (jf. 2016/2327-29).
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 Det eksternfinansierte masterprogrammet Psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og 
traumer hadde siste opptak høsten 2015 og ble vedtatt nedlagt i universitetsstyret 20. juni 
2017 i V-sak 11. 

 Det 2-årige masterprogrammet Helsefagvitenskap skiftet navn til Interdisiplinær 
helseforskning desember 2015 (jf. 2015/14936) 

 

 

Med hilsen 
 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
fakultetsdirektør 

Liv Bjøntegaard Finess 
seksjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Mattias Solbakken 
+4722845811, mattias.solbakken@medisin.uio.no 
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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: 12.04.2018 
Saksnr..: 2018/3890 KYRRE 

HFs innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2019/2020 
Det vises til notat 15. mars 2018 om innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 
2019/2020. 

Friske studieplassmidler 

I innmeldingen for studieåret 2018/19 ba HF om ti av de strategiske studieplassene som UiO 
fordelte, til det felles masterprogrammet Music, Communication and Technology (MCT) tilbudt 
ved Institutt for musikkvitenskap ved UiO og Institutt for musikk ved NTNU. Vi fikk den gang åtte 
studieplasser og ber nå om å få ytterligere to slik at hele HFs andel av opptakskvoten på ti dekkes.  

På programmet utdannes teknologiske humanister. Studentene lærer blant annet å bruke og 
utvikle musikkteknologiske metoder og verktøy, herunder programmering, teknologier for 
sanntids(musikk)kommunikasjon, musikkognisjon, maskinlæring og menneske-
maskininteraksjon, sonisk interaksjonsdesign, audiovisuell kommunikasjon, virtuell virkelighet 
m.m. 

Korrigeringer i oversikten over det planlagte studietilbudet 

HFM2-MCT står oppført kun som «master», men bør føres opp som «fellesgrad master» i likhet 
med de andre fellesgradene. 

NORINTFAG er nå registrert som utgått i FS, og vi ber om at studietilbudet utgår fra oversikten. 

Forslag om etablering av nedleggelse og etablering av studieprogrammer og 
undervisningsfag fra og med 2019-20 

Med forbehold om fakultetsstyrets vedtak i møte 20. april foreslår HF følgende endringer i 
program- og fagporteføljen: 

1) nedleggelse av

• årsenheten i portugisisk
• årsenheten career:Asia
• bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie
• bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie

2) etablering av

• bachelorprogram i filosofi
• bachelorprogram i idéhistorie
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• bachelorprogram i religionsvitenskap
• bachelorprogram i kulturhistorie
• fireårig bachelorprogram i japansk og Japan-studier
• fireårig bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier
• fireårig bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk
• bachelorprogrammet Klart språk
• masterprogrammet Screen Cultures

3) nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som undervisningsfag

Alle etableringene ovenfor finansieres ved omdisponering i opptaksrammen unntatt etableringen 
av de fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier, kinesisk og Kina-studier samt 
Midtøsten-studier med arabisk. For disse forutsetter vi innføring av fireårig finansiering. Avdeling 
for fagstøtte har beregnet at i opptaksrammesammenheng er en plass i en treårig grad verdt 0,75 av 
en plass i en fireårig grad. Gitt dagens opptaksramme på 60 for hvert program tilsier det 15 friske 
studieplasser for hvert av de nye studieprogrammene, til sammen 45 studieplasser. Siden et 
fireårig bachelorstudium har høyere kostnader enn et treårig vil vi presisere at dette ikke bare 
forutsetter økt opptaksramme, men også nye studieplasser. 

Begrunnelse for forslagene finnes i det følgende. Vedlagt er også beskrivelser av de nye 
studieprogrammene Klart språk og Screen Cultures.  

Dessuten har vi sammen med MatNat sendt inn et forlag om etablering av et felles Honors-
program. Finansiering av dette programmet framgår av det felles notatet. 

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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Redegjørelse for forslagene om etablering av studietilbud og nedleggelse av 
studietilbud og fag fra og med studieåret 2018-19 

Nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som studiefag 

Vi foreslår at sanskrit og moderne hebraisk nedlegges som studiefag ved UiO. 

Forståelsen av at HFs fagportefølje var for fragmentert, og av behovet for større konsentrasjon 
gjorde at universitetsstyret i 2007 iverksatte den faglige prioriteringsprosessen ved HF bl.a. fordi 
det forestående generasjonsskiftet i den vitenskapelige staben åpner muligheter for å gjøre 
omprioriteringer. 

Universitetsstyret ble i møtet 19. juni 2012 gjort oppmerksom på at HF har en stor faglig bredde og 
mange lite robuste småfag. Analyser HF hadde gjennomført, viste at fakultetet ikke har økonomisk 
grunnlag for den faglige bredden. For å sikre en bærekraftig økonomi og faglig kvalitet i et lengre 
perspektiv må HF arbeide for å oppnå mer robuste fagmiljøer. Sammenliknet med andre fakulteter 
– både innen HUMSAM og MEDNAT – har HF få naturlige stordriftsfordeler, men derimot
betydelige småfagsulemper. Mange av fagene har bare 1-3 ansatte. Strukturen er krevende å 
forenkle gitt forutsetningen om at endringer i fagporteføljen fortrinnsvis skal skje ved naturlig 
avgang. Avgangene kommer spredt og tilfeldig 

Universitetsstyret har siden på anbefaling fra HFs fakultetsstyre vedtatt nedleggelse av fagene 
nederlandsk (2013), teatervitenskap (2014) og urdu (2017). Disse nedleggelsene har hengt sammen 
med naturlig avgang blant lærerne. Instituttene har da fått anledning til å revurdere hvordan 
ressursene best kan brukes i utviklingen av det samlede studietilbudet på en langsiktig bærekraftig 
måte siden resultatfinansiering fra studievirksomheten veier svært tungt i budsjettene.  

I 2017 sa personene med fagansvar i henholdsvis sanskrit og moderne hebraisk opp sine stillinger, 
og styret på Institutt for kulturstudier og orientalske språk vedtok 7. september 2017:  

Vi har pr. i dag et antall mindre språkfag basert på små ressurser og varierende studenttilgang. 
Med mindre det foreligger tildeling fra bevilgende myndigheter til små/utsatte fag, ønsker vi å 
fase ut sanskrit og hebraisk: de to som over lang tid har hatt færrest studenter og som i minst 
grad henger sammen med de øvrige språkbaserte områdestudiene. Samtidig ønsker vi å satse 
videre på hindi, tyrkisk og persisk. Vi vil da sikre større undervisningsressurser og samtidig 
integrere dem bedre med de relevante områdestudiene. 

I begge fag ble tilbudet sikret for dem som allerede var tatt opp, men det blir ikke tatt opp nye 
studenter høsten 2018. Rekrutteringen til studiene i sanskrit og moderne hebraisk har vært svært 
lav, og gjennomføringen har vært varierende. Statistikksystemet Tableau viser bl.a.:  

 Bachelorstudieretningen Indiastudier med sanskrit hadde opptak i 2013 og 2016 med til
sammen 9 studenter. Ingen har til nå fullført studiet, men det er aktive studenter igjen på 2016-
kullet som ennå ikke har nådd normert tid.

 Av dem som ble tatt opp på master i sanskrit siden 2008, har alle 5 fullført.
 Av dem som ble tatt på bachelorstudieretningen i hebraisk i 2010, har 1 av 4 fullført; av dem

tatt opp i 2012, har 1 av 8 fullført; av dem tatt opp i 2014, har ingen av 8 fullført. Det er
studenter igjen på 2016-kullet som ikke har nådd normert tid enda.
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 Av de 4 som startet på masterstudieretningen semittisk språkvitenskap med hebraisk, har 3
fullført.

Fortsatt aktive studenter vil kunne fullføre studiene sine i sanskrit og moderne hebraisk. 

Når det gjelder nedleggelsen av moderne hebraisk, understreker vi at det ikke betyr noen endring i 
studiet av Israel og av jødedom. Kunnskap om Israel er en integrert del av områdestudiet for 
Midtøsten, og nedleggelse av moderne hebraisk som undervisningsfag vil ikke berøre denne 
fagkompetansen, som også suppleres av den kompetansen og det studietilbudet som finnes ved 
Institutt for arkeologi, konservering og historie. Undervisning om jødedom vil fortsette som før ved 
HFs studietilbud i religionsvitenskap.  

Frigjorte midler vil instituttet bruke på å utvikle de gjenværende studietilbudene innen Sør-Asia og 
Midtøsten. 

Etablering av masterprogrammet Screen Cultures 

Vi foreslår at masterprogrammet Screen Cultures etableres. 

HFs fakultetsstyre vedtok i mars 2017 å gjennomføre en tredje runde med faglige prioriteringer ved 
å utlyse midler til forsknings- og utdanningssatsinger 2019-23. Utdannings- og forskningsaktivitet 
skulle sees under ett med vekt lagt på potensial for utvikling for både forskning og utdanning. 

Et faglig panel ble bedt om å vurdere søknadene. Panelet bestod av 

 Julie Sommerlund, prodekan for omverdensrelasjoner ved Det humanistiske fakultet,
Københavns universitet,

 professor Bengt Novén, dekan ved Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet,
 professor Peter Maassen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet,
 seniorrådgiver Arvid Hallén, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Om satsingen Screen Cultures og det tilhørende masterprogrammet uttalte panelet: 

Dette er en undervisningsdrevet, tverrfaglig satsing med innovasjonspotensial. Satsingen 
involverer alle HFs institutter, men med en klar forankring hos Institutt for medier og 
kommunikasjon. Samfunnsrelevansen kan synes ganske åpenbar siden dette prosjektet tar opp 
problemstillinger knyttet direkte til den nye medievirkeligheten vi alle er en del av. Søknaden 
svarer godt på Studiekvalitetsmeldingen. 

Det er utdanningsdelen som er det sentrale i denne satsingen, noe som også påpekes i 
søknaden. Utdanningsdelen er beskrevet i detalj og er svært godt utviklet og planlagt. Det 
presenteres overbevisende ideer om bruk av digitale læringsressurser for å fornye 
undervisningen. Det legges opp til fem moduler i et MA-program som vil være et internasjonalt 
interessant og nyskapende tilbud. Det vil være det første initiativet på feltet i Norden. Kursene 
vil være utgangspunkt for forskningsgruppene. 

V-sak 6 - side 61 av 107



5

Forskningen skal knyttes til undervisningsmodulene og søknaden går ikke langt nok i å vise 
hvor nyskapende den kan bli, men spørsmålene er relevante. Satsingen bør derfor ha potensiale 
for å hente inn ekstern finansiering fra ulike kilder og utlysninger. Dette underbygges av at 
prosjektgruppen har et godt internasjonalt nettverk. 

Satsingen markerer seg særlig pga. sterke tverrfaglige grupper og at de har fått til en god 
kobling mellom utdanning og forskning. Dette er forskningsmessig spennende, men det er 
utdanningskomponenten som er helt sentral. Prosjektets kritiske ambisjon med hensyn til 
moderne medier bidrar til å løfte prosjektet opp blant de beste søknadene. 

HFs fakultetsstyre sluttet seg til panelets innstilling og vedtok at Screen Cultures skulle inngå i 
forsknings- og utdanningssatsingene 2019-23 med en tildeling fra fakultetet på inntil 20 mill. kr. 

Søknaden fra Institutt for medier og kommunikasjon med mer utførlig beskrivelse av studiet er 
vedlagt. 

Etablering av bachelorprogrammet Klart språk 

Vi foreslår at bachelorprogrammet Klart språk etableres. 

Det er i dagens samfunn en økende etterspørsel etter kompetanse i klarspråk, både i offentlig 
forvaltning og privat sektor. Målet med det nye studieprogrammet er å tilby et yrkesrettet 
utdanningsløp som først og fremst skal sikre offentlig sektor tilgang til medarbeidere med særskilt 
klarspråkkompetanse, men som også kan tilby gode kandidater til kommunikasjonsrelatert arbeid i 
privat sektor.  

Studieprogrammet legger til rette for et samarbeide på tvers av fagmiljøer på Institutt for 
lingvistikk og nordiske studier samtidig som et tverrfakultært samarbeid også vil være en viktig del 
av denne satsningen, spesielt med Det juridiske fakultet, som instituttet allerede har 
samarbeidsprosjekter med på klarspråkfeltet.  

Programmet vil i tillegg til emner i klarspråk også ha obligatorisk praksis og bacheloroppgaveemne 
som del av graden.  

Det er lite trolig at programmet vil ta søkere fra bachelorprogrammet i nordiske studier da 
programmene har ulik faglig profil. Etableringen av dette bachelorprogrammet vil heller gi positive 
synergier siden studentene i nordiske studier vil kunne velge 40-gruppen eller enkeltemner i 
klarspråk som del av graden sin. Klarspråk-emnene kan også være attraktive for studenter fra flere 
UiO-programmer all den tid fokuset på klarspråk er sentralt på mange samfunnsarenaer. 

Fagmiljøet i retorikk og kommunikasjon vil stå for det meste av undervisningen på studiet. Dette 
inkluderer en ekstra stilling som ble vedtatt i instituttets stillingsplan i 2017.  

Den administrative delen av programmet vil ivaretas av instituttets eksisterende 
studieadministrasjon. 

Søknaden fra Institutt for lingvistikk og nordiske studier er vedlagt. 

V-sak 6 - side 62 av 107



6

Deling av programmene Filosofi og idéhistorie og Religionshistorie og kulturhistorie 

Dekanen foreslår at bachelorprogrammene for filosofi og idéhistorie og for religionshistorie og 
kulturhistorie deles, og studieretningene blir egne programmer.  

Dette skjer ved at fakultetsstyret vedtar å anbefale 

 nedleggelse av bachelorprogram for filosofi og idéhistorie 
bachelorprogram for religionshistorie og kulturhistorie 

 etablering av bachelorprogram for filosofi 
bachelorprogram for idéhistorie 
bachelorprogram for religionsvitenskap 
bachelorprogram for kulturhistorie 

Bachelorprogrammet for filosofi og idéhistorie med studieretningene filosofi og idehistorie og 
bachelorprogrammet religionshistorie og kulturhistorie med studieretningene religionshistorie og 
kulturhistorie ble opprettet i 2008 da driften av studieprogrammene ble overført fra fakultetet til 
instituttene, og programmene ble omgjort til instituttvise programmer der noen lunde beslektede 
fag ble plassert i samme program. Studieretningene på samme program har imidlertid ingen andre 
felles emner enn ex.phil. (utover adgangen til blant flere muligheter å velge det andre faget på 
programmet som 40-gruppe. På bachelorprogrammet for filosofi og idéhistorie anbefales også 
samme ex.fac.). Å gjøre studieretningene om til programmer vil derfor ikke medføre behov for flere 
undervisningsressurser enn tilfellet er i dag.  

Tre av studieretningene har opplevd nedgang i antall førsteprioritetssøkere: 

2013 2014 2015 2016 2017 
kulturhistorie 39 32 28 17 30 
religionshistorie 46 52 47 38 29 
idéhistorie 55 57 41 43 27 

At fagene profileres som egne programmer og ikke som studieretninger, vil gjøre dem synligere i 
informasjonen rettet mot søkere da det lettere kan tydeliggjøres hva som kjennetegner fagene og 
hvilken kompetanse de gir. Hensikten med omleggingen er derfor ikke bare å få flere søkere til 
studiene, men også å få flere av søkerne til å forstå hva slags studium de har søkt seg til.  

Programmene for filosofi og idéhistorie og for religionshistorie og kulturhistorie finnes bare på 
bachelornivå. På master tilbys det programmer henholdsvis for filosofi og for religionshistorie, 
mens fagmiljøene på idéhistorie og kulturhistorie sammen tilbyr programmet Europeisk kultur 
(uten studieretninger). En konsekvens av dette bruddet mellom bachelor og master er at 
programmene for filosofi og idéhistorie og for religionshistorie og kulturhistorie ikke har 
fungerende programråd, og oppgavene er overtatt av studieretningsrådene. Også periodisk 
programevaluering foretas separat for hver studieretning med helt forskjellige eksterne paneler og 
ikke samlet for programmet. 

Mange undersøkelser (f.eks. Studiebarometeret) og statistikkverktøy (f.eks. Database for høyere 
utdanning) innhenter informasjon bare om programnivået og ikke om studieretningene slik at 
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ulikhetene mellom studieretningene ikke kommer fram, og informasjonen blir mindre verdifull i 
arbeidet med å utvikle studietilbudene.  

Å gjøre de nåværende fire studieretningene til egne programmer mener vi best vil gjenspeile 
hvordan programmene faktisk driftes i dag, samtidig som en slik organisering vil gi bedre 
muligheter for å videreutvikle studietilbudene og nå ut til aktuelle søkergrupper. 

Navneendringen fra religionshistorie til religionsvitenskap gir studiet samme navn som ved de 
andre universitetene og er mer dekkende for det studiet som faktisk tilbys med vektlegging av 
religion også i vår samtid.  

Studentene som er tatt opp på programmene for filosofi og idéhistorie og for religionshistorie og 
kulturhistorie, vil kunne fullføre studiet på programmet de er tatt opp på.  

 

Etablering av fireårige bachelorprogram i arabisk, kinesisk og japansk 

Med forbehold om bevilgning av ekstra midler foreslår dekanen at det etableres fireårige 
bachelorprogram i  

 japansk og Japan-studier  
 kinesisk og Kina-studier 
 Midtøsten-studier med arabisk 

 
I Stortingsmelding nr. 25 (2016-2017) Humaniora i Norge (kap. 6.3.4) åpner regjeringen for 
fireårig BA-grad knyttet til studiet av spesielt vanskelige språk, og Universitets- og høyskolerådet 
har foreslått bl.a. arabisk, japansk og kinesisk som språkfag der bachelorgraden bør utvides til fire 
år.  

Fagmiljøene ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk har lenge argumentert for fireårige 
bachelorstudier i disse språkene da det er vanskelig å bringe studentene fram til et ønskelig 
ferdighetsnivå når fordypningen er begrenset til 80 studiepoeng. Instituttet anbefaler derfor 
allerede ytterligere et års studier i utlandet som påbygging til 80-gruppene i arabisk, japansk og 
kinesisk, særlig hvis man ønsker å ta mastergraden. Årsenheten career:Asia har vært et annet 
tilbud om påbygging etter fullført bachelorgrad. Disse tilbudene støttes av Lånekassa.  

Vi ønsker å tilby fireårige bachelorstudieløp, og siden bachelorprogrammet Asia- og Midtøsten-
studier, der arabisk, japansk og kinesisk nå tilbys, er et treårig program, foreslår vi etablering av 
nye studieprogram for hvert av de tre språkene.  

Overgang til fireårig grad vil kreve økte ressurser, noe som er formidlet til departement og 
stortingskomité. Vi søker derfor om etablering av fireårige programmer med oppstart høsten 2019 
med forbehold om at finansieringen avklares. Vi forutsetter innføring av fireårig finansiering. 
Avdeling for fagstøtte har beregnet at i opptaksrammesammenheng er en plass i en treårig grad 
verdt 0,75 av en plass i en fireårig grad. Gitt dagens opptaksramme på 60 for hvert program tilsier 
det 15 friske studieplasser for hvert av de nye studieprogrammene, til sammen 45 studieplasser. 
Siden et fireårig bachelorstudium har høyere kostnader enn et treårig vil vi presisere at dette ikke 
bare forutsetter økt opptaksramme, men også nye studieplasser. 
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I påvente av avklaring om finansieringen vil de eksisterende treårige studieretningene for arabisk, 
japansk og kinesisk på bachelorprogrammet Asia- og Midtøsten-studier ikke nedlegges, men 
opptaket stanses så lenge.  

De fireårige bachelorløpene vil bestå av 120 sp språkopplæring hvorav 60 sp tas ved et høyere 
lærested i et land der språket snakkes, 40-60 sp områdekunnskap, 40-gruppe i kultur-
/samfunnsfag, inntil 20 sp frie studiepoeng, samt ex.phil. og ex.fac.  

 

Nedleggelse av årsenheten career:Asia 

Vi foreslår at årsenheten career:Asia nedlegges. 

Da HF i 2014 foreslo etablering av årsenheten career:Asia, var målet å tilføre bachelorkandidater 
med hindi, India områdestudier, japansk eller kinesisk som så for seg en karriere i næringslivet, 
kompetanser utover selve språkferdighetene, som det ikke er plass til innenfor rammen av en 
treårig bachelorgrad.  Årsenheten career:Asia skulle gi arbeidslivserfaring, bransjekunnskap, 
innsikt i forretningskultur, erfaring med prosjektgjennomføring m.m. i landet de har studert, og 
gjøre kandidatene mer relevante for arbeidslivet samtidig og språkkunnskapene deres bedre.  

Dessverre har søkningen og gjennomføringen ikke vært som håpet: 
 
 Kina: 8 startet 2015-2017. 2 har gjennomført. 2 er aktive dette skoleåret.  
 Japan: 10 startet 2015-2017. 3 har gjennomført. 5 er aktive dette skoleåret. 
 India: 1 søker har fått tilbud om opptak. Ingen har startet. 
 
Gjennom samtaler med studentene er det blitt tydelig at årsenhetens plassering mellom bachelor 
og master er problematisk blant annet fordi de avlegger et helt år i utlandet uten at det inngår i noe 
gradstudieløp. Det har vist seg også å være vanskelig å skaffe praksisplasser av 3-4 måneders 
varighet fordi bedriftene da opplever at ansvaret for studentenes praksis blir for omfattende uten at 
det ligger en rekrutteringsplan bak. En videreføring av studietilbudet bør derfor være å inkorporere 
tilbudet på bachelor eller masternivå. På bakgrunn av evaluering av årsenheten, som har vært 
prøvd ut i 3 år nå, drar vi følgende konklusjoner, basert på tilbakemeldinger fra studentene og 
virksomheter vi har vært i kontakt med: 
 
 Det er for mye med en årsenhet. Oppholdet bør kortes ned fra et til et halvt år 
 Praksisdelen er for lang og bør kortes ned fra 3-4 måneder til 3-4 uker 

 
Når det nå åpnes for fireårig bachelorgrad i kinesisk og japansk, ønsker vi å nedlegge årsenheten 
career:Asia. Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil heller inkorporere elementer fra 
career:Asia i en slik bachelorgrad og ev. også på master.  
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Nedleggelse av årsenheten i portugisisk 

Vi foreslår at årsenheten i portugisisk nedlegges. 

Da HF i 2013 søkte om etablering av en årsenhet i portugisisk, var det fordi ca. to tredjedeler av 
studentene på portugisiskemnene ikke valgte dem gjennom fordypningsgruppen i portugisisk, men 
gjennom 40-gruppen, som frie emner eller som enkeltemnestudenter. Disse studentene gikk i enda 
mindre grad enn bachelorstudentene videre fra 1000- til 2000-nivå. Fakultetet tolket dette som et 
behov for grunnleggende portugisiskkunnskaper som bachelorstudieretningen ikke dekket. HF 
håpet at en årsenhet skulle få flere til å søke seg til og gjennomføre et kortere studieopplegg i 
portugisisk, noe som også ville bidra til å minske frafallet på bachelorstudieretningen.  

Dette har ikke slått til. Det finnes åpenbart etterspørsel etter opplæring i portugisisk, men både 
årsenheten og bachelorstudieretningen har dårlig gjennomføring:  

 Av de 58 studentene som ble tatt opp på årsenheten i 2014 og 2015, fullførte 20,69 % 
 Av de 83 studentene tatt opp på bachelorstudieretningen 2010-2015 fullførte 6 %  
 
Vi ønsker derfor at årsenheten i portugisisk nedlegges siden studentene heller ikke vil forplikte seg 
til et studium av et års omfang. Prodekanen for studier vil nedlegge bachelorstudieretningen i 
portugisisk. Tilbudet på lavere grad vil være emnene med best søkning og gjennomføring – 
innføringsemnet og fire emner i grammatikk og oversettelse – organisert i en 40-gruppe. For å 
kvalifisere for opptak til master i portugisisk, som vi fortsatt vil tilby, må søkerne ta de resterende 
emnene på andre læresteder. 
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Institutt for medier og kommunikasjon 
Det humanistiske fakultet 

Postadresse: Postboks 1093, Blindern, 0317 Oslo 
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www.hf.uio.no/imk 
Telefon: 22 85 04 00 
Telefaks: 22 85 04 01 

Studieseksjonen, HF 

Dato: 31. januar 2018 

Søknad om etablering av studietilbud 

Institutt for medier og kommunikasjon søker herved om opprettelse av studietilbudet Screen 

Cultures på masternivå, med oppstart høstsemesteret 2019. IMK ble i desember 2017 tildelt inntil 

20 millioner fra HFs Faglige prioriteringer III for undervisnings- og forskningssatsingen Screen 

Cultures for perioden 2019-2023. Søknaden Screen Cultures – Changing the Way We View 

Screens er i sin helhet vedlagt, siden den svarer utfyllende på mange av denne søknadens 

informasjonskrav. Studieprogrammets navn: Screen Cultures 

Kvalitet og komparative fortrinn 

I tråd med strategidokumentene IMK2020, HF2020 og UiO2020 er Screen Cultures et fagfelt IMK 

og samarbeidspartnerne på de andre HF-instituttene har særlige forutsetninger for å utvikle og 

lykkes med. Blant deltagerne i undervisnings- og forskningssatsingen Screen Cultures er det 

internasjonalt ledende undervisere og forskere, med stor publiserings- og 

forskningsfinansieringsstyrke. Den eksterne evalueringskomiteen av kandidatene til Faglige 

prioriteringer III skriver om Screen Cultures at «utdanningsdelen …er svært godt utviklet og 

planlagt». Masterprogrammet beskrives særlig på sidene 4 til 6 i søknaden (vedlagt). Satsingen vil 

få gode nok søkere. Programmet vil rekruttere sterke studenter fra HF, blant annet gjennom 

nasjonalt og internasjonalt markeds- og kommunikasjonsarbeid. For å identifisere den 

internasjonale søkermassen vil det blant annet gjennomføres en benchmarking med Screen 

Cultures-programmet ved Northwestern-universitetet i Chicago.  

Behov for kunnskap og kompetanse i samfunnet 
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Kunnskap i seg selv er i dag stadig oftere begrenset til ulike skjermers rammer. Masterprogrammet 

i Screen Cultures vil gjennom sine 5 obligatoriske masteremner (totalt 60 studiepoeng) gi ny 

kunnskap om skjermers historie, estetikk, teori, teknologi og politikk. Det er stort behov for 

kunnskap og kompetanse om skjermkulturer i samfunnet, og hensikten med studiet er å bidra til 

en analytisk og kritisk skjermkultur. Som Stephen Monteiro skriver i The Screen Media Reader: 

«Contemporary culture is screen culture, and it has become nearly impossible to separate our 

relationship with the screen from our sense of what it is to be alive» (Monteiro 2017:1). Den 

eksterne evalueringskomiteen av Faglige prioriteringer III skriver at «Samfunnsrelevansen kan 

synes ganske åpenbar siden dette prosjektet tar opp problemstillinger knyttet direkte til den nye 

medievirkeligheten vi alle er en del av. Søknaden svarer godt på Studiekvalitetsmeldingen …. 

Prosjektets kritiske ambisjon med hensyn til moderne medier bidrar til å løfte prosjektet opp blant 

de beste søknadene.» Screen Cultures vil gjennom måten vi forandrer synet på skjermer bidra til en 

analytisk og kritisk skjermkultur blant studenter og allmennheten, og gå langt utover hvilken 

kunnskap og hvilke ferdigheter som pr. i dag er ivaretatt eller synliggjort i fakultetets og 

universitetets studietilbud.  

 

Målgruppe og rekrutteringspotensiale 

Søkergrunnlaget er godt for dette engelskspråklige masterprogrammet, som kommer i tillegg til 

eksisterende studieprogram på masternivå ved HF, som medievitenskap og kunsthistorie og 

visuelle studier. Vi vil sikte mot å rekruttere sterke internasjonale søkere. Underviserne har et stort 

internasjonalt nettverk, hvor markedsførings- og kommunikasjonstiltak vil iverksettes. 

Programmets internasjonale samarbeidspartnere består i dag av undervisere og forskere fra 

København (A. Jerslev, T. Bücher), Berlin (W. Ernst), Stockholm (T. Lundemo), London (S. 

Cubitt), Udine (S. Venturini), Arizona (P. Lehmann) og Chicago (T. Gunning, L. Spigel). 

Målgruppen består nasjonalt av søkere med bakgrunn fra eksisterende bachelorgrader ved 

HF, som medievitenskap, kunsthistorie og visuelle studier, musikkvitenskap, estetiske studier og 

allmenn litteraturvitenskap, og tilsvarende utdanninger ved andre universiteter og høyskoler i 

Norge, som NTNU, UiB og INN. Ellers fra UiO og Oslo: Bachelor i kultur og kommunikasjon (SV-

fakultetet) og medier og kommunikasjon (OsloMet). Programmets nasjonale samarbeidspartnere 

består i dag av undervisere og forskere fra Bergen (A. Grønstad), NTNU (N. L. Vestberg, A. S. Hoel, 
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A. Gjelsvik, S. Brinch), Westerdals (A. Larsson, K. Schwind), KHIO (S. Grøgaard), NB (E. Røssaak) 

og Nordland Kunst- og Filmskole (S. T. Bull). 

 

Utkast til opptakskrav 

 generell studiekompetanse  

 fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning 

 en faglig fordypning fastsatt av programmet 

 et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for 

tallkarakterer 

 motivasjonsbrev 

 språkkrav: minimum IELTS score 7.5, TOEFL score 108, PTE Academic score 74 

Krav til faglig fordypning: 

 fordypning på minst 80 studiepoeng i medievitenskap, filmvitenskap, kunsthistorie og 

visuelle studier, musikkvitenskap, estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap, eller 

tilsvarende utdanninger innenfor det brede skjermkulturfeltet (Screen Cultures) 

 

Utviklings- og samarbeidspotensial 

I den tverrfaglige undervisnings- og forskningssatsingen Screen Cultures vil undervisere fra flere 

institutter ved HF undervise i emnene til masterprogrammet Screen Cultures, som tilbys ved IMK. 

Det tverrfaglige samarbeidet utgjør kjernen i satsingen, og er beskrevet utførlig i søknaden 

(vedlagt). 

 

Internasjonalisering 

Screen Cultures er et internasjonalt og engelskspråklig masterprogram med stor grad av 

internasjonalisering blant undervisere og studenter. I det 3. semesteret i studieløpet legges det til 

rette for et utvekslings- og/eller praksissemester i utlandet. Studenter vil kunne benytte seg av 

eksisterende avtaler, og IMK planlegger å opprette nye utvekslingsavtaler med internasjonale 

institusjoner, som for eksempel Northwestern-universitetet i Chicago og Universitetet i Udine. 

 

V-sak 6 - side 69 av 107



 4 

 

Ressurser 

Undervisnings- og forskningssatsningen Screen Cultures har i tillegg til ansatte ved IMK, 

bidragsytere og samarbeidspartnere fra følgende HF-institutt: IAKH, IFIKK, IKOS, ILN, ILOS og 

IMV. Disse representerer fagmiljøer som medievitenskap, historie, kunsthistorie, Japan-studier, 

teatervitenskap, nordisk litteratur, litteraturvitenskap, engelsk, Balkan-studier og 

musikkvitenskap. 

Screen Cultures-satsningen er tildelt betydelige midler, og en stor andel av disse er satt av 

til frikjøp til undervisning, undervisningsplanlegging og pedagogisk utviklingsarbeid i perioden 

2019-2023. Planlagt oppstart for masterprogrammet er høsten 2019. Programmet skal ha 20 

studieplasser. Studieplassene vil bli reallokert fra masterprogrammet i medievitenskap 

(studieretning medievitenskap). IMK har de siste årene ikke fylt alle plassene sine ved denne 

studieretningen. 

 

Administrative ressurser 

Siden studieplasser overføres fra eksisterende program ved IMK, vil masterprogrammet i Screen 

Cultures driftes av den eksisterende studieadministrasjonen ved instituttet. I satsingens budsjett er 

det satt av kr. 200 000,- for oppgradering av infrastruktur i eksisterende undervisningsrom 

(digitalt utstyr).  

Etableringen av masterprogrammet betyr opprettelse av 5 nye undervisningsemner (total 

60 studiepoeng) og et 60 studiepoengs masteroppgaveemne. Det er satt av betydelige midler til 

frikjøp av vitenskapelig ansatte som skal stå for undervisningen i disse emnene. (Se vedlagt 

budsjett i søknaden). 

Screen Cultures-satsingen er forankret gjennom vedtaket som IMKs kandidat til Faglige 

prioriteringer III i Instituttstyret ved IMK 31. oktober 2017 (Sak 40/17), etter en lengre 

søknadsprosess gjennom 2017, blant annet med en omfattende diskusjon av et tidlig søknadsutkast 

i hele den vitenskapelige og admistrative staben under vårens instituttseminar i Son. (Se vedlagt 

søknad for forankring i IMKs, HFs og UiOs årsplaner, samt Strategisk plan 2020, IMK, Strategisk 

plan 2020 Det humanistiske fakultet, og Strategi 2020 (UiO)) 
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MAIN STRATEGIC ARGUMENTS 

 

 Strong connection to current challenges 

 Highly relevant and timely study programme 

 Innovative teaching forms with transfer value 

 High degree of interdisciplinarity, with great 

potential for added value, with practical and 

concrete results 

 Potential and concrete plans for both national 

and international external research funding 

 
PARTICIPANTS, INCLUDING 24 PERMANENT STAFF MEMBERS FROM IMK, IAKH, IFIKK, 

IKOS, ILN, ILOS, AND IMV, REPRESENTING 12 FIELDS FROM ALL 7 HF DEPARTMENTS: 
 

IMK: Jon Inge FALDALEN (director), Timotheus VERMEULEN, Gunnar LIESTØL, Espen YTREBERG, 

Ove SOLUM, Annie FEE, Steffen KRÜGER, Cristina ARCHETTI, Charles ESS, Liv HAUSKEN, 

Anders FAGERJORD, Gry C. RUSTAD, Kim J. ØSTBY, Synne T. BULL, Anders LYSNE, Anja N. 

HAGEN, Yngvar KJUS, Maria MOSENG, Kjetil RØDJE, Elisabeth BRUN, Andreas N. ERVIK, Sara 

R. YAZDANI, Anne JERSLEV (IMK/Copenhagen), and Sean CUBITT (IMK/Goldsmiths) (MEDIA 

AND COMMUNICATION) 

IAKH:   John McNICOL (HISTORY) 

IFIKK:   Pasi VÄLIAHO, Ina BLOM, and Ellef PRESTSÆTER (ART HISTORY) 

IKOS:   Dick STEGEWERNS (JAPAN), and Siren LEIRVÅG (THEATRE) 

ILN:  Elisabeth OXFELDT, Julianne YANG (NORDIC LITERATURE), and Anne GJELSVIK (ILN/NTNU) 

(CINEMA STUDIES) 

ILOS:  Karin KUKKONEN, Christian REFSUM (LITERATURE), Jakob LOTHE, Michael LUNDBLAD 

(ENGLISH LANGUAGE LITERATURE), Ljiljana SARIC (CENTRAL EUROPE AND BALKAN 

STUDIES), and Knut Andreas GRIMSTAD (POLAND) 

IMV:   Nanette NIELSEN (MUSICOLOGY) 
 

The initiative will also include one associate professor in Media Aesthetics (IMK, 2018-), and fund one new associate 

professor in Screen Histories/Cultures, one lecturer, one postdoctoral fellow, and three professor II’s in Screen Cultures. 
 

 
 

“Though the extraordinary may populate our screens at almost all times,  

we increasingly lack the resources to recognize it as such.”  

– Lutz KOEPNICK, The Long Take (2017:8) 
 

TEACHING-DRIVEN INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON TECHNOLOGICAL SHIFTS 

Contemporary life is screen living. The first of its kind in the Nordic region, the Screen Cultures 

initiative gathers together scholars at the Faculty of Humanities for teaching-driven research centred 

around an innovative international MA programme as a platform for research development. Through 

select courses and five accompanying research nodes (entitled Screen Histories, Screen Aesthetics, 

Screen Theories, Screen Technologies, and Screen Politics), clusters of experts will teach, develop 

new research methods and produce scholarship on our ubiquitous screens and their effects, aiming 
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for lasting impact on students, the burgeoning field of screen studies, and society more broadly. 

Screen Cultures offers an interdisciplinary prism for one of the “most pressing societal challenges”, 

the “major technological shifts” affecting “man and machine” and “media and cultural products” 

(The Humanities in Norway, 7, 79-81), in particular emphasised in the Technologies and Aesthetics 

nodes. The initiative studies the screens that provide and prohibit access to our global realities and 

affect all aspects of our everyday lives. Through teaching and researching for instance “the societal 

value” and “historical role” (Horizon2020, SC6, WP 2018-20, 27) of screen cultures (in the planned 

Screening European Wars project, and the Politics, Histories and Theories nodes in particular), our 

objective and vision is to challenge and ultimately change the way we view screens. 
 

INTERDISCIPLINARY ADDED VALUE IN CULTURAL CHANGE PROCESSES  

As Stephen Monteiro (2017) notes in his introduction to The Screen Media Reader, “Contemporary 

culture is screen culture, and it has become nearly impossible to separate our relationship with the 

screen from our sense of what it is to be alive” (1). Screens are sought out (cinema, television), 

chanced on (digital signage advertising), carried (smartphone, laptop) and worn (HoloLens, 

smartwatches and other wearable tech). We look at screens but we also touch them (smartphone), 

tapping, tilting and swiping to acquire a most diverse range of information. Screens determine how 

we experience the world around us, even ourselves. So much of our daily experience is screened, 

yet we rarely stop to think about its implications.  

A screen – this “surface for animation” (Acland, 167) – means different things in different 

academic disciplines, each raising a myriad of historical, aesthetic, theoretical, technological and 

political questions. One of the central aims of the Screen Cultures initiative is to bring these different 

concerns and interests together, bring them into dialogue and let them inform one another. This, we 

hope, will challenge, broaden, and ultimately, sharpen our understanding of foundational concepts 

such as media, screen, image and representation, and our understanding of the realities which the 

phenomena behind these concepts suggest and construct, and thus lead to a more holistic and assured 

grasp of these realities and the lives they imply. Outside of conceptual challenges, our specific 

concern lies with the ways in which screens at once provide (the screen as window onto the world) 

and prohibit (the screen as buffer or barrier) access to our global social, political and economic 

realities. Fundamentally, these realities are all funnelled through the interfaces of our screens. Even 

if a major news event reaches us via radio first (while driving home from work, for example), we 

often verify it by turning to our screen devices. 

As screen edges have become the ledges of what we know, our central research question 

then, is: How do the distinct qualities of screens and the conditions of viewing they afford, affect 

our understanding of the world? What are the implications for instance of learning about the refugee 

crisis on your phone, swiping from one vertical image to the next, one app to another, while getting 

off the bus? How do stock markets translate to urban billboards, health regimes to watches, the 

internet of things to your refrigerator pad? Each of these examples further begs the question: Do 

screens tell us where they themselves were made, under which conditions, and by whom? Our vision 

for Screen Cultures is to change the way we view (perceive, think, and talk about) screens, and 

discuss their impact on everyday life, in order to make a scholarly intervention in major societal 

challenges. Through what our application quote heading calls “resources to recognize” for instance 

what is real (from augmented reality to reality tv, true crime fiction, and fake news), we aim to foster 

screen literacy among our students and nurture intelligent screen practices via collaborations with 
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cultural institutions. This kind of screen education is vitally urgent as we face the “major 

technological shifts” emphasised by The Humanities in Norway. In a broader sense, we want to 

develop and reapply the critical authority that has been a mainstay of the humanities, the kind of 

authority that, as Gadamer (1960) put it, “cannot actually be bestowed but is earned” (316). 

As the first initiative of its kind in the Nordic region, this innovative, interdisciplinary study 

and research programme is uniquely placed to develop pioneering new courses on screen culture 

and to create an energising hub for research by encouraging scholars to pursue new ideas in 

collaborations with colleagues and institutional partners. Many HF scholars share long-standing 

teaching and research interests in screen culture, practices and content, yet they have largely worked 

in isolation from one another.1 Our initiative will create opportunities for synergy among scholars 

so that their experience and expertise is brought together to form new teaching and research 

collaborations along interdisciplinary lines. The initiative includes contributions from all seven 

departments at the Faculty of Humanities, from disciplines such as history, art history, and literature.  

Each of these departments offers study programmes with relatively rigid structures that 

currently limit interdisciplinarity and restrict mobility. Build a Ladder to the Stars, the report from 

the University of Oslo’s Strategic Advisory Board for the period 2012-14, pointed out that “the bulk 

of student education takes place in relatively isolated disciplinary silos”. The report suggested 

countering this tendency by encouraging “more flexibility, more interdisciplinarity and broader 

programmes” (21). Our Screen Cultures initiative shares these aims and seeks to combine them with 

the aim of UiO årsplan 2017-2019 to “contribute to solve global challenges” through a “culture of 

interdisciplinarity, internationalisation and collaboration with the business world” (4). Creating 

critical screen cultures are among our contributions. We are also attuned to “the potential that lies 

in broadness and in the many contact zones” as highlighted by HF’s Årsplan 2017-2019 (1). Screen 

Cultures is about collective competence, thinking broadly about societal challenges and excavating 

hitherto unexplored regions of interdisciplinarity. Our internationally oriented teaching and research 

perspectives will also critically counter a tendency of the Norwegian humanities toward being “over-

focused on Norwegian issues” (Shearer West, Evaluation of the Humanities in Norway presentation, 

23 June 2017, ppt slide 7). 

The platform of our teaching-driven research initiative is the MA programme in Screen 

Cultures, integrated with our five research nodes. The programme will consist of five new English 

language courses led by dedicated teaching collectives which will function as facilitators for 

research project development and research. Our aim is that at least two of the five scholar clusters 

should develop larger interdisciplinary research projects financed by the RCN and/or the EU in the 

first five years of the initiative. We want Screen Cultures to set a precedent for collaborative teaching 

to function as a springboard for new research directions, promoting a “cultural change process” 

across the Faculty and University as a whole.2 Some concrete methods for “teaching-based research” 

can be found in the course descriptions below. Further, as scholars in an ever-changing media 

environment we face important methodological challenges and aim to face these head-on by 

integrating innovative digital pedagogies into our teaching. By integrating digital tools to generate 

                                                           
1 15 screen and moving image related courses at the Faculty of Humanities currently exist: Fiction and Film; Film Music; Film i 

Sentral-Europa og på Balkan: Historie, erindring og identitet; Historie på film; Contemporary Scandinavian Film: Cultural, Aesthetic 

and Literary Approaches; La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma; Archaeology of the Moving Image; Audiovisual 

Aesthetics; Filmhistorie; Alternativ film; Norsk film: historie og analyse; Digital fortelling – Webserien Skam; Bildedannelse – et 

universitet av bildemedier; Moving North: The Moving Image in Nordic Films and Series; Screen Cultures. 
2 https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/aktuelt/leder/2017/leder-kulturelle-endringsprosesser-pa-hf.html 
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and disseminate knowledge and increase creativity and collaboration, we will address the rapid 

changes to our students’ media landscape and equip them with practical skills for the workplace. 

The initiative’s strong connection to current challenges makes the study programme highly relevant. 
 

NEW, INNOVATIVE FORMS OF TEACHING, WITH TRANSFER VALUE 

Teaching has first priority in the Screen Cultures initiative. We hold that there is a basic need for 

media literacy that currently finds a basic challenge in the inevitability with which we are being 

drawn towards our screens. The white paper Quality Culture in Higher Education writes: “Now 

more than ever are we in need of a well-educated population that has the ability to reason and 

analyse, identify relevant questions and use scientific methods and ways of thinking to solve 

problems and assess the validity of information and arguments” (5). In order to provide students and 

the general public with a systematic set of courses in screen/media literacy, we will develop an MA 

programme in Screen Cultures as the centrepiece of our proposed initiative. Secondly, this 

programme will be accompanied and supported by a BA course module on Screen Cultures that will 

serve as a first introduction to the field. A 20 pts. pilot version of this course is currently being 

prepared by programme director Faldalen at IMK for the 2018 spring term.  

A basis in interdisciplinary teaching is already established through several years’ cooperation 

on existing courses, such as Alternativ film, which has been a cooperation between Faldalen, Solum 

(IMK) and Stegewerns (IKOS). As part of the initiative’s efforts at exploiting the Faculty’s 

interdisciplinary potentials, we will compose a new “40 group” that will draw upon existing courses 

on screens and moving images. Combining courses and researcher nodes, the initiative wishes to 

blur boundaries between research and instruction, letting the teaching take the lead and research 

grow out of it. This approach meets Strategisk plan 2020 (HF2020)’s recommendation for 

“increased individual attention” (3), and is in line with the argument made by educational sociologist 

Vincent Tinto (2012) that increased student involvement and a higher degree of assessment and 

feedback from academic staff increases the number of students completing their degrees.   
 

THE SCREEN CULTURES MA, A RELEVANT AND TIMELY STUDY PROGRAMME 

Because of limitations of space, we here focus on the MA programme. HF2020 aims to create 

“internationally attractive master programmes connected to strong research environments” (2). As a 

demanding, strengthened MA programme, Screen Cultures aims to attract a significant amount of 

national and international students. In accordance with a recommendation from Quality Culture in 

Higher Education they will qualify through motivation letters and grades from a BA or equivalent 

in the wide field of Screen Cultures. IMK has experience with the international MA programme 

Nordic Media, and a benchmarking with the Screen Cultures programme at Northwestern 

University, Chicago (see below) will help identify international target students. The Humanities in 

Norway and Quality Culture in Higher Education describe strengthened MA programmes as a 

possible way to profile demanding programmes with high admission demands, fewer students and 

more one-on-one supervision, towards a more differentiated, personal learning environment. 

Exceptionally motivated students should be given the opportunity to realise their full potential. 

The Screen Cultures MA programme will consist of five courses, with a 60-point thesis as 

the final assignment, following a two-year, four-term track. Work on the thesis will be continuous 

throughout the whole stretch of the program (and will be credited with 10 pts. per term). For the 

programme’s initial year, we expect 15 to 20 full-time MA students. Places will be redistributed 

from the existing on IMK’s programmes of study. Throughout the five years of the Faculty’s 
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strategic initiative, between 120 and 150 BA and MA students will benefit from what will amount 

to a roster of ten courses in all. The programme will be financed and maintained by IMK beyond the 

initial funding period. In line with HF2020’s call for international dimensions in study programmes 

and more teaching in English, the BA course and all courses in the MA programme will be given in 

English. Students will be able to choose whether they want to be supervised in English or a Nordic 

language. Here is the planned course structure of the MA programme:  
 

First semester  Second semester  Third semester          Fourth semester 

Thesis (10 pts.)  Thesis (10 pts.)  Thesis (10 pts.)          Thesis (30 pts.) 

Screen 1: HISTORIES  Screen 2: AESTHETICS  Screen 4: TECHNOLOGIES 

(20 pts.)   (10 pts.) and Screen (10 pts.) and Screen 5:  

   3: THEORIES (10 pts.) POLITICS (10 pts.) 

      or Exchange/Practice 
 

In the first semester (Fall 2020), students will take the Screen Histories course (20 pts.). This course 

will be taught by a selection of prominent researchers in the field, such as Blom, Bull, Cubitt, 

Faldalen, Fee, Grimstad, Hausken, Jerslev, Liestøl, McNicol, Oxfeldt, Prestsæter, Saric, Solum, 

Stegewerns, Vermeulen, Väliaho, and Ytreberg. Parts of the course will be open to the public, and 

held at Cinemateket and at the National Library in Oslo, as part of a “more long-term and 

institutionally rooted collaboration with other actors” (HF2020, 4). Formalised cooperation with 

external actors (emphasised in Strategy 2020 and Strategisk plan 2020, IMK (IMK2020) will 

strengthen the societal impact of Screen Cultures. Lecturers will not just seek to unearth the various 

historical instantiations of screens and their cultural-political impact but recreate the historical screen 

cultures, so that students will experience, for instance, the camera obscura, the Lumière screens of 

1895, the 3D screens of the 1950s, and the 70mm screen of the 1970s. Such experiences have a 

strong potential to shed light on our contemporary screen cultures. Some of the lectures will be given 

from living rooms or public transportation, with students being enabled to both experience and learn 

about television- and computer-screen mediated communication, its contexts and modalities.  

In the second semester (Spring 2021), students will take the Screen Aesthetics (10 pts.) and 

Screen Theories (10 pts.) courses. Possible teachers for Screen Aesthetics, a course that concentrates 

on narratives, styles, tones, genres and strategies of (re)presentation, are Archetti, Blom, Bull, Ess, 

Faldalen, Fee, Gjelsvik, Grimstad, Hausken, Jerslev, Kjus, Krüger, Kukkonen, Leirvåg, Liestøl, 

Lothe, McNicol, Nielsen, Oxfeldt, Prestsæter, Refsum, Rustad, Saric, Solum, Stegewerns, 

Vermeulen, Väliaho, Yang, and Østby. As part of this course, we plan to have students curate a 

screening series at Cinemateket, providing practical professional skills. Possible teachers for Screen 

Theories are Blom, Brun, Bull, Ess, Faldalen, Fee, Gjelsvik, Hausken, Jerslev, Krüger, Leirvåg, 

Lothe, Prestsæter, Refsum, Solum, Väliaho, and Vermeulen. This course will help students sharpen 

their own research questions, and discussions in the teacher collective will foster research ideas 

around foundational concepts.  

During the third term (Fall 2021), students are scheduled for the Screen Technologies (10 

pts.) and Screen Politics (10 pts.) courses. Possible teachers for Screen Technologies are Blom, 

Brun, Bull, Cubitt, Ess, Fagerjord, Faldalen, Fee, Hausken, Kjus, Liestøl, and Väliaho. During the 

course, students will visit screen (content) producers, such as Telenor, NRK, HBO Nordic or a film 

set. Associated IMK researchers have extensive experience with such collaboration. As part of the 

course seminars, the students will take part in the publication processes of one or more of their 

teachers, discussing the submitting, revising and resubmitting of actual papers. Based on concrete 
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experience from the IMK course Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon, 3-4 student papers 

will be developed into published peer-reviewed articles. Possible Screen Politics teachers are 

Archetti, Ess, Gjelsvik, Grimstad, Hausken, Krüger, Rustad, Saric, Stegewerns, Väliaho and 

Vermeulen. As an innovative evaluation format, we aim to have the students put together and present 

a paper on a Screen Cultures conference, chaired by the teachers. This will provide practical 

academic skills. A potential focus of this course could revolve around the question of whether there 

exists a particular Nordic screen culture, often seen as slow in its approaches to technologies, 

aesthetics, and politics.  

The penultimate term could alternatively be used for international student exchange (for 

instance at Northwestern), or a practice semester (for instance in collaboration with the practice 

professor II’s), sharing Årsplan 2017-2019’s aim at “increased use of practice” (14). Relevant 

courses (20 pts.) must be taken while being abroad, in addition to continued supervision on the MA 

thesis. Exchange contributes to the initiative’s already significant aspects of internationalisation, 

sharing HF2020’s ambition to “increase the number” (2) of mobile students and candidates abroad.  

Finally, semester four (Spring 2022) will be reserved for the finalisation of MA theses. 

Having the same class of students throughout every course in the two-year master will help more of 

them complete the programme. The Screen Cultures MA will have more frequent and closer 

encounters between instructors and students than usual programmes, what HF2020 describes as 

“increased individual attention” (3). Our aim is for at least 70 per cent to complete their study 

programmes on time, in line with Faculty requirements.  
 

FIVE CROSSCUTTING TEACHING AND RESEARCH COLLABORATION NODES  

Screen Cultures is a high-degree interdisciplinary initiative with potential for added value. It is 

thoughtfully planned how the interdisciplinarity will give practical and concrete results. During the 

planning phase in 2018 and 2019 we will prepare teaching of the five MA courses, and establish the 

five accompanying research nodes, through workshops and seminars. They will engage in intensive 

seminar work, have in-depth discussions based on empirical materials or half-baked texts, use 

collaborative tools like book sprints and shared writing. Also, collaboratively teaching the materials 

and conceptual advances of research is extremely useful in testing the challenge empirical materials 

make to theory, evidence and arguments. Throughout 2019-2023 we will organize seminars and 

conferences, and write collective publications (edited books, special issues of high-impact journals). 

Applications for research funding will be developed in the nodes. The scholars involved have 

significant experience with working on joint project applications. 

In order to become a functioning research network, Screen Cultures will establish its five 

nodes during 2018-2019, with the following as module directors: Väliaho (Histories), Vermeulen 

(Aesthetics), and the new associate professor (Theories), postdoctoral fellow (Technologies) and 

lecturer (Politics). Each of these will head the development of research projects out of nodes and 

teaching collaboration. Väliaho and Vermeulen have previous international experience creating and 

teaching Screen Cultures modules, and the programme director (Faldalen) will meet with the five 

module directors regularly, to discuss coordination challenges and ensure that milestones are met.  
 

EXTERNAL FUNDING 1: THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY (RCN) 

We will seek out external funding during 2019-2023 from the Research Council of Norway’s 

relevant thematic calls, FRIPRO, FRIHUMSAM, IKTPLUSS, and SAMKUL (Cultural conditions 

underlying social change). Screens are crucial cultural prerequisites underlying social change. As a 
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pilot project during the year 2018, we will bid SAMKUL to establish Screen Cultures as an 

international, interdisciplinary “research network” (25 April 2018, 250 000 kr), and thereafter aim 

for main calls in 2019 or 2020 (both 48 mill. kr), focused particularly on “technology and material 

environments” or “man and machine”. Participants will also apply for YoungCAS (Fee, Rustad), 

the ERC Starting Grant (Fee, Vermeulen) and Consolidator Grant (Nielsen).  

SAMKUL understands culture as “the sphere within which various groups and individuals 

think, communicate and act” (9). The RCN report Evaluation of the Humanities in Norway 

(HUMEVAL) writes that “growth areas are Aesthetic and Media Studies” (49), counting Screen 

Cultures participants from for instance art history (Blom, Väliaho), musicology (Nielsen), and 

theatre (Leirvåg). The long-term plan for research in Norway is being revised in 2018, and the 

humanities are promised a more prominent role. The Humanities in Norway states that “Humanities 

subjects like history and media studies have a key critical role to play in modern society”, citing for 

instance the emergence of “fake news” (10). In Screen Cultures, scholars from history (eg. McNicol) 

and media studies (eg. Liestøl) will develop their critical engagements with society through 

collaboration on teaching and research. RCN has proposed a greater emphasis on cultural 

perspectives within a new thematic area: “Cultural and global change processes”. If accepted, this 

will be highly relevant for Screen Cultures research applications between 2019 and 2023. Non-

Eurocentric approaches (Stegewerns, Väliaho) are natural contributions. Other examples are 

potential research projects changing the way we view screen politics: global screen wars/screen 

terror (Archetti, Faldalen, Gjelsvik, Hausken, Liestøl, Lothe, McNicol, Stegewerns), screen 

migration (Grimstad, Saric), and screen identity (Archetti, Gjelsvik, Oxfeldt), aimed at the 

challenges of both “integration, migration, and conflict” and “major technological shifts” 

(Humanities in Norway, 7). 
 

EXTERNAL FUNDING 2: ERC, HORIZON 2020 AND BEYOND 

In addition to seeking RCN funding, we will consider relevant calls for external funding from the 

EU, ERC, HERA, Marie Skłodowska Curie Actions, Horizon 2020 and beyond, focused on 

technological shifts. There is a good chance that future EU calls for funding will increasingly align 

with the research and teaching priorities of Screen Cultures. For example, a case will be made for 

the urgent “heritage memory preservation” of amateur film and “home movies” for the future 

Horizon 2020 call “Social platform on endangered cultural heritage” (WP 2018-20, 28). Relevant 

panels in ERC’s “Panel Structure 2018” are SH5 Cultures and Cultural Production, hereunder 

SH5_4 Visual and performing arts, film, design and SH5_8 Cultural studies, cultural identities and 

memories, cultural heritage. In the recently published Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 

13. “Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies” (Societal Challenge 

6), the relevant call TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact 

of cultural policies in Europe opens for an emphasis on media and screen culture: “On the basis of 

innovative approaches and a representative geographic coverage of different parts of Europe, 

proposals should explain how cultural values are constructed in the age of social media, internet and 

television across different socio-economic groups.” (27) Our ambition is to bid and win such calls.  

Society needs “humanists who contribute with their perspectives in the development of 

technology” (The Humanities in Norway, 77). With support from RCN’s IKTPLUSS, IMK (Liestøl) 

has followed the development of WP 2018-20 (Horizon 2020) closely, contributed to the SC6 

Scoping paper and influenced the final SC6 Work Programme. A concrete bid for the call DT-
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TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: “Curation of digital assets and advanced digitisation” will 

thus be made in March 2018, as project leader. A central focus in this proposal – entitled Screening 

European Wars – will be war and battlefields in Europe from antiquity to the 21th century, and how 

it may be retold and reconstructed in situ with location-based screen media (augmented and mixed 

reality). Screen documentations and simulations of war will also be explored and developed in 

addition to the SC6 proposal with Screen Cultures participants, in collaboration with KHIO 

(Grøgaard), among others. “Humanistic studies of past conflicts, together with studies of how such 

conflicts have been treated politically, literary and artistically through the ages,” The Humanities in 

Norway argues, “is of relevance for today’s understanding of conflict.” (75) 

In recent years, film education has become a priority area for European funding bodies. We 

will foster close ties with the national MEDIA desk in Norway and local Creative Europe partners 

in response to future “Support for Film Education” calls from the EACEA (Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency). We will consider applying for the recently implemented €1.5 

million EU funding call to develop innovative, interdisciplinary MA modules that equip our students 

with the professional skills required to be successful in the creative and cultural industries. Such 

modules will be developed in cooperation with strategic actors in the private and public sector, thus 

spurring “closer cooperation” between archives, libraries and museums (The Humanities in Norway, 

18). Screen Cultures will consolidate an incipient community of Film Studies scholars, already 

praised in HUMEVAL for producing “original research of interest to international audiences” (18) 

and holding a “strong position” in Norwegian Media and Communication Studies (25). The 

significant number of initiative participants (including 24 tenured full-time professors, associate 

professors, and lecturers at the Faculty of Humanities) have proven potential for acquiring additional 

external research funding, individually and collectively, in both a national and international context. 

Participants have documented experience with the RCN and the EU.  
 

THE CROSSCUTTING RESEARCH POTENTIAL OF SCREEN REPRESENTATIONS  

As another example of our innovative, interdisciplinary research, scholars from across the Faculty 

have each studied screen representations individually in the past. Ytreberg has studied the 

representation of historical media events on the silver screen; Liestøl has looked at historical 

imagination through mobile screens; Gjelsvik has examined depictions of gender in cinema; Rustad 

focuses on youth in a broad spectrum of TV fiction. Additionally, there are media aesthetic 

approaches to terror (Hausken, Gjelsvik), love (Refsum), climate change (Gjelsvik), biopolitics 

(Lundblad, Väliaho), analyses of robots and sci-fi futures (Ess, Lundblad), comics and graphic 

novels (Kukkonen), data (Cubitt), and screen ethics (Ess, Lothe). Screen Cultures would allow for 

these researchers across a range of disciplines to join in thinking about the properties of the media 

and their environments. Concentrating on the trajectories of specific representational issues across 

screens in time, for instance how representations of climate change differ depending on whether 

they are shown on a wide screen, a smart phone or in VR, is one example of a viable research focus. 

Also, Liestøl’s blended learning approach to studying and teaching history through situated screen 

simulations presents exciting possibilities for application to other issues, such as gender, race, 

religion, age or class.3 During the funding period, we emphasise student participation such as the 

production of situated screen simulations, peer-reviewing of papers, and conference participation. 

 

                                                           
3 http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/aktuelt/saker/2017/host-2017/impact-titusener-har-lastet-ned-humanistiske-appe.html 
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OUTREACH, COLLABORATION AND ORGANISATION 

We aim for a close connection between teaching and outreach. The seminars of the MA programme 

in various environments outside the classroom will provide our students with an extra dimension of 

experience and learning. This also goes for our planned lectures in (cooperation with) cinemas, 

galleries, in living rooms or on public transport, for curating film series and participating in 

conferences. Such alternative arenas broaden the horizon for collective learning, and helps us to 

strive for what Quality Culture in Higher Education describes as “education that energises and 

engages students as equal members of the academic community” (2). According to this document, 

“[i]n a labour market that is increasingly characterised by higher competence levels and less routine 

work, there is a need for professionals capable of exercising ethical reflection, creative problem-

solving and critical thinking, who are able to manage complex and ambiguous information at the 

same time as collaborating across geographical, academic and cultural boundaries” (10). Screen 

Cultures aims to educate candidates suited to this changing, future job market.  

The MA programme will have its home at IMK, but, as detailed above, there will be 

cooperation across the Faculty on concrete course work and research nodes. The programme and 

module directors will meet quarterly from 2019 to 2023, at the beginning and end of each term. The 

research nodes will meet at least bi-monthly for seminars during the same period. We propose to 

use funding for a number of positions: a permanent (associate) professor that IMK will fund after 

the initial period (alone, or in collaboration with IFIKK), a lecturer, a postdoctoral fellow, an 

international and two practice professor II’s, all assigned to the MA programme and accompanying 

research. The projected position in “media history” at IMK will be designated as a “screen 

histories/cultures” position. We also propose to invest in infrastructure, a classroom with state of the 

art screen facilities and adjustable seating possibilities (round-table). Furthermore, we aim to arrange 

research conferences and symposia, publish joint anthologies, special issues of high-ranking 

journals, articles, and monographs, and disseminate findings to a larger public through open lectures 

(on- and off-screen), journalistic essays and commentaries, blogs and podcasts. Associated 

researchers have extensive experience in all these. Popular dissemination of teaching events and 

research results will happen through the Norwegian online film and television web site rushprint.no.  
 

EXISTING AND PLANNED 

COLLABORATIONS OUTSIDE OF THE 

UNIVERSITY OF OSLO:  

International: Screen Cultures at Northwestern 

University, Chicago (L. Spigel) 

The Department of Art History at the University of 

Chicago (T. Gunning) 

Arizona State University (P. Lehman) 

Stockholm University (T. Lundemo) 

The University of Copenhagen (A. Jerslev, T. Bücher) 

The University of Udine (S. Venturini) 

The Department of Media and Communications at 

Goldsmiths, University of London (S. Cubitt) 

Humboldt-Universität zu Berlin (W. Ernst)  

National: The Department of Information Science and 

Media Studies at the University of Bergen (A. 

Grønstad) 

The Media Acts Research Group at NTNU (N. L. 

Vestberg, A. S. Hoel, A. Gjelsvik, S. Brinch)  

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and 

Technology (A. Larsson, K. Schwind)  

Oslo National Academy of Arts (KHIO) (S. Grøgaard) 

NFI/Cinemateket in Oslo (J. Langlo) 

The National Library of Norway (E. Røssaak)  

Nordland Kunst- og Filmskole (S. T. Bull)  

Rushprint (K. Lismoen) 

Joachim Trier and Eskil Vogt (Motlys) 

Julie Andem (NRK) 
 

BENCHMARKING WITH WORLD-LEADING EXTERNAL COLLABORATOR IN CHICAGO 

Among several opportunities for international collaboration, Screen Cultures has chosen to prioritise 

Northwestern and its Screen Cultures programme. The university is world-leading, and its 

V-sak 6 - side 80 av 107



10 

 

programme very similar to what we propose. It integrates interdisciplinary opportunities both within 

the School of Communication and across the University. This programme usually receives 110 to 

130 applications a year, and accept about 6 to 8 students. We will carry out a benchmarking analysis 

with the Northwestern Screen Cultures programme, in collaboration with professor Lynn Spigel, 

founder of the programme. We carried out a preliminary best practice benchmarking analysis 

summer 2017 in collaboration with Spigel, and we will conduct a full analysis during 2018. 
 

RELATION TO JOB PLANS AND STRATEGIES, PLANS FOR PHASING IN POST-FUNDING  

For the five last years, IMK has been ranked among the 50 best communications and media 

departments in the world by the QS World University Rankings. Screen Cultures comes out of an 

already existing intra-disciplinary collaboration between members of the prioritised research areas 

Media Aesthetics, Media Innovations (CeRMI), and Political Communication, as well as the recently 

awarded research projects Streaming the culture industries (STREAM) (NFR, Fagerjord), Mediated 

synchronisations (CAS, Ytreberg, Faldalen), and Living the Nordic Model (UiO:Norden, Staksrud). 

Screen Cultures will also draw on the project ScanGuilt (Oxfeldt, ILN) and the Centre of Excellence 

RITMO (Nielsen, IMV).  

Screen Cultures features a close fit with strategies at the Department of Media and 

Communication, which endorses the Screen Cultures initiative. Supporting Screen Cultures will 

help the department to “concentrate its resources” on “prioritized areas” (IMK2020, 6). Screen 

Cultures offers the possibility to strategically strengthen IMK’s planned position in “media history”. 

We will contribute to the IMK2020 and Strategy 2020 goals of impact at the international research 

front, through internationalisation and interdisciplinarity. Benchmarking will identify world-leading 

forms of teaching and research; exchange of teachers and researchers and international professor II 

positions will integrate the research front in teaching Screen Cultures. As we hope to have shown, 

the study of screens is especially well suited for quality study programmes, in alignment with 

IMK2020’s goal that “IMK shall develop a position as a front environment within quality of study 

where the department has particular prerequisites” (2). The Screen Cultures MA programme will 

continue from 2024 by relocating resources from other IMK programmes and courses.  
 

BUDGET AND POSITIONS FOR THE ADDED VALUE OF TEACHING-DRIVEN RESEARCH 

We will use funds to arrange teaching and research seminars and conferences, exchange, 

infrastructure, and the teaching of the MA programme (see detailed budget below). In order to 

further strengthen our teaching and research excellence we will hire a permanent associate professor, 

a lecturer, a postdoctoral fellow, an international and two practice professor II’s. Since this is a 

teaching-driven initiative, all positions include teaching. The associate professor, lecturer and 

postdoctoral fellow will also be responsible for three of the five teaching and research clusters. Four-

year postdoctoral positions are crucial for activating high-level publishing and international 

exchange activities, in tandem with teaching. And in line with the Strategic Advisory Board’s 

suggestion “to bring in external talent, a wider and more strategic use of the Professor II position is 

one way forward” (22). Candidates for possible calls to the international and practice professor II 

positions are Spigel from Northwestern, and the directors and screenwriters Joachim Trier (Reprise, 

Oslo, August 31, Louder Than Bombs, Thelma) and Julie Andem (NRK, SKAM). The latter two 

could contribute to teaching, for instance guest lectures, doing workshops and possibly excursions 

to sets, bridging academic, professional and artistic screen cultures.  
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SCREEN CULTURES (2019-2023) 
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Søknad om opprettelse av bachelorgrad i klart språk ved Institutt for lingvistiske og 
nordiske studier 

Etter innspill fra fagmiljøet i Retorikk og språklig kommunikasjon ønsker instituttledelsen 
å søke om å få opprette bachelorprogrammet  klart språk ved ILN fra høsten 2019. 

ILNs instituttstyre vedtok at man skulle søke å opprettet dette nye programmet i 
instituttstyremøtet den 12. Februar 2018. 

Det er i dagens samfunn en økende etterspørsel etter kompetanse i klarspråk, både i 
offentlig forvaltning og privat sektor. Målet med det nye studieprogrammet er å utvikle et 
praksisrettet utdanningsløp som først og fremst skal sikre at offentlig sektor har tilgang til 
medarbeidere med særskilt klarspråkkompetanse, men som også kan tilby gode kandidater 
til kommunikasjonsrelatert arbeid i privat sektor.  
Studieprogrammet legger til rette for et samarbeide på tvers av fagmiljøer på ILN, samtidig 
som et tverrfakultært samarbeid også vil være en viktig del av denne satsningen, spesielt 
med juridisk fakultet, som ILN allerede har samarbeidsprosjekter med på klarspråkfeltet.  
Programmet vil i tillegg til nye emner i klarspråk også ha obligatorisk praksis og 
bacheloroppgaveemne som del av graden. 

ILN har i flere år hatt et emne i klarspråk på bachelornivå: NOR1108 Klarspråk – korrekt 
og forståelig norsk. Dette har vært et populært emne, både for bachelorstudenter i nordisk 
og lektorstudenter. Selv om det blir opprettet et eget program i klart språk, vil de enkelte 
emnene også være attraktivefor studenter fra forskjellige programmer ved UiO, all den tid 
fokuset på klarspråk er sentralt på mange samfunnsarenaer.  
Det er ikke grunn til å tro at dette programmet vil konkurrere om søkere til 
bachelorprogrammet i nordiske studier, siden de to programmene har forskjellig faglige 
profil. Tvert i mot er det grunn til å anta at opprettelsen av dette bachelorprogrammet vil 
kunne gi positive synergier, siden bachelorstudentene i Nordisk vil kunne velge en 40-
gruppe eller enkeltemner i klarspråk som del av graden sin.  
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Det er fagmiljøet i Retorikk og kommunikasjon som vil stå for det meste av undervisningen 
på studiet. Dette vil innbefatte en ekstra stilling som ble vedtatt i ILNs stillingsplan i 2017.  
Den administrative delen av denne opprettelsen vil kunne ivaretas av ILNs allerede 
etablerte studieadministrative stab. 

 

 

 

Med hilsen 
 
Piotr Garbacz 
instituttleder 

Annely Tomson 
undervisningsleder 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
May Maria Tollerud 
+4722854905, m.m.tollerud@iln.uio.no 
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Klart språk 
- et studieprogram på BA-nivå ved Universitetet i Oslo 

 

Innledning 

 

Klarspråk har de siste ti årene vært et innsatsområde i offentlig sektor i Norge, både statlig og 

kommunalt. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Språkrådet og KS har alle drevet og 

koordinert klarspråkprosjekter. Innsatsen har både hatt en demokratisk og en økonomisk 

begrunnelse, og det er nå en økende etterspørsel etter medarbeidere med særlig kompetanse i 

klart språk. Også i privat sektor har det vært en økende oppmerksomhet på dette, forstått som 

hensiktsmessig internkommunikasjon og kundekontakt.  

 

Målet med vårt nye studieprogram er å utvikle et praksisrettet utdanningsløp som først og 

fremst skal sikre at offentlig sektor har tilgang til medarbeidere med særskilt 

klarspråkkompetanse (heretter kalt «klarspråkkonsulenter»), men som også kan tilby gode 

kandidater til kommunikasjonsrelatert arbeid i privat sektor. Forslaget omfatter både en 40-

gruppe og et fullt BA-løp. Studiet organiseres som et eget studieprogram. Å være en god 

klarspråkkonsulent i dagens forvaltning og arbeidsliv krever et tverrfaglig sett av kunnskaper 

– informert av samfunnsfag, juss, mediefag, informatikk m.v..  

 

En god klarspråkkonsulent trenger inngående kunnskap om ulike språkteorier, 

språkforståelser og klarspråklige perspektiver i kombinasjon med kjennskap til ulike 

tekstsjangre i offentlig sektor og arbeidsliv for øvrig. De obligatoriske emnene i 80-gruppen 

skal sikre at studentene dels kan skrive i et godt og korrekt språk, og dels også kan skape hele 

tekster, klassiske «papirtekster» så vel som nett-tekster, som ivaretar sine funksjoner på best 

mulig måte. Vi har lagt inn et obligatorisk praksissemester med veiledet BA-oppgave for å 

sikre at studentene både bygger nettverk og opparbeider seg erfaring med tekstarbeid i 

arbeidslivet. Det legges opp til at instituttet inngår avtaler med ulike offentlige institusjoner 

og private tilbydere for å sikre at vi har praksisplasser. Det skal også åpnes for at studentene 

selv kan finne praksisplass, herunder på egen arbeidsplass. Bacheloroppgaven på 10 

studiepoeng skal knyttes opp mot praksisoppholdet, og sikre at studentene får rom til grundig 

å reflektere faglig over erfaringene de har gjort seg. 

 

Studiet inneholder en rekke nye emner, men vil også bestå av eksisterende emner ved 

Universitetet i Oslo. NOR1100 – Norsk Grammatikk finnes allerede og er et grunnleggende 

emne som alle som skal studere norsk språk tar ved ILN. Emnet består av fellesforelesninger 

og gruppeundervisning, og på gruppeundervisningen kan det opprettes særskilte 

klarspråksgrupper, spesielt for denne studieretningen. I tillegg foreslås det at instituttet 

oppretter emnene «Sakprosa fra det offentlige», «Tekst, demokrati og rettssikkerhet» og 

«Klarspråklig metode – arbeidsformer og målingsmetoder» i tillegg til det nevnte BA-

oppgave-emnet. Kompetanse i nynorsk vil sikres gjennom hele studieløpet.  

 

De aller fleste klarspråklige utfordringer har en juridisk komponent. ILN har de siste årene 

hatt et relativt nært samarbeid med JUS om klarspråk, og da det ble klart at fakultetet mottok 

en langsiktig særbevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for bl.a. å 

opprette et professorat i juridisk klarspråk, var ILNs ledelse og Retkom-miljøet invitert til 

avtaleundertegnelsen utfra et klart formulert ønske om samarbeid. Siden har det vært 

seminarer mellom klarspråkmasterstudenter på de to fakultetene og professorene Graver og 
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Tønnesson har holdt fellesforelesninger for masterstudenter på JUS, hvorav flere nå har levert 

masteravhandlinger om klarspråk. 22.-23. mai i år samarbeides det om forskningskonferansen 

Klart språk og medborgerskap med JUS som hovedarrangør, men der ILN leder 

komitéarbeidet. Dersom institutt og fakultet slutter opp om planen for ILNs 

klarspråkprogram, vil vi følge opp kontakten med våre samarbeidspartnere på JUS med sikte 

på å opprette et «Klart lovspråk»-emne. 

 

NOR1108-Klarspråk, et av de få tilbud i klarspråk som er blitt tilbudt på ILN, har jevnt over 

hatt store søkertall. Ikke bare har UiO-studentene omfavnet emnet, det har også ansatte i 

offentlig sektor
1
. I tillegg har det hvert semester vært levert 1-2 masteroppgaver om klarspråk 

de siste årene, de fleste på studieretningen Retkom, men også på NOAS og på 

lektorprogrammets nordisk-spesialisering. Det nye programmet skal rette seg både mot nye 

studenter og mot ansatte i privat og offentlig sektor.  

 

Studiet vil, som det går fram av vedlagte tabell, inneholde tre nye 10 stp.-emner samt en BA-

oppgave på 10 stp. som skal veiledes, i tillegg til en viss praksisveiledning. Dette vil følgelig 

kreve følgende undervisningsressurser: Forelesere og sensorer til 4x10 stp.-emner (ett på 

førstesemester, to på andresemester, ett på femte semester). Veiledere til BA-oppgave og 

praksisrapport. 

 

De anbefalte 40-gruppene i BA-løpet vil dels kunne fungere som språkteoretiske 

fordypninger, dels som supplerende kompetanser innenfor eksempel samfunnsfag, 

informatikk eller mediefag.  Ved å anbefale en rekke ulike 40-grupper i BA-studiet, vil vi 

sikre at de uteksaminerte studentene har variert kompetanse. På denne måten kan studentene i 

større grad forfølge særinteresser, samtidig som det inspirerer til nye perspektiver i 

klarspråkforskningen. Hvis studentene kombinerer BA-programmets 80-gruppe med en 

gjennomtenkt sammensetning av 40-gruppen (se tabelloversikten nedenfor)vil de kunne styre 

mot flere ulike masterprogrammer. De kvalifiserer for eksempel til masteropptak i både 

RETKOM; NOAS, NOR-SPRÅK, NOR-LITT og LING. Studentene kvalifiserer også til 

Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)-master ved SV-fakultetet hvis de velger et 

metodeemne blant de frie emnene. Med STV-40-gruppe i tillegg til strategisk valg av STV-

emner i frie emner, kvalifiserer de også til master i statsvitenskap. Det samme gjelder for 

eksempel for opptak til master i forvaltningsinformatikk, sosiologi og rettssosiologi De ulike 

studieveiene vil vi redegjøre for på programsidene. 

 

 

80-gruppe KLAR 

Obligatoriske emner 

 NOR1100 – Norsk grammatikk. 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR1100/KLAR 1xxx Sakprosa fra det 

offentlige. 10. stp. (Nytt emne) 

 KLAR 2xxx Tekst, demokrati og rettssikkerhet. 10 stp. (Nytt emne) 

 KLAR 2xxx Klarspråklig metode – arbeidsformer og målingsmetoder. 10 stp. (Nytt 

emne) 

 KLAR 3xxx Klarspråklig bacheloroppgave. 10 stp. (Nytt emne) 

 KLAR 3xxx Praksisopphold. 20 stp (nytt emne) 

 

                                                 
1
 Framstillinga bygger på Ida Seljeseths utsagn, basert på situasjonen i 2014 og 2015 da hun var emneansvarlig. 
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Praksisopphold 20 stp. BA-oppgave 10 stp. 

I praksisoppholdet skal studentene få erfaring med strategisk klarspråkarbeid og med praktisk 

tekstarbeid. Studentene kan få praksisopphold i regi av Universitet i Oslo
2
, ha praksisopphold 

på eventuell egen arbeidsplass i samarbeid med Universitetet i Oslo eller skaffe seg en egen 

praksisplass i et skandinavisk eller engelskspråklig land, også da i samarbeid med 

Universitetet i Oslo. Samtlige praksisplasser skal godkjennes av Universitetet i Oslo. 

Underveis i praksisoppholdet skal studentene ha tilgang til veiledning ved Universitetet i 

Oslo. Praksisoppholdet avsluttes med en praksisrapport som vurderes som bestått eller ikke 

bestått.  

 

BA-oppgaven skal være teoretisk informert og bygge på studentens praksisrapport. Som for 

øvrige BA-oppgaver tilbys innledende forelesninger og individuell eller gruppevis veiledning 

under arbeidet med oppgaven.  

  

Valgfritt emne i 80-gruppa 

Ett emne på 1000-nivå eller 2000-nivå med emnekodene RETKOM, LING, MEVIT, LIT, 

NOR, NOAS m.fl. 

 

 

Studentutveksling med utlandet 30 stp. 

Som det framgår av tabellen, legges det opp til at fjerde semester kan foregå som et studium i 

utlandet. Studenten tar her emner tilsvarende 30 stp., og det settes ingen geografiske, 

språklige eller faglige grenser. I utgangspunktet vil studentene på utveksling ta dette som frie 

emner i graden, men vi vil likevel opprette samarbeidsavtaler med særlig relevante 

læresteder
3
, ev. kan eksisterende samarbeidsavtaler utvides. Det legges til rette for at 

skandinaviskkyndige studenter fra læresteder i utlandet kan følge undervisning og ta eksamen 

hos oss i programmets andre eller tredje semester.  

 

 

 

Generelt om undervisningsformer 

Det skal gjennomføres regulær undervisning i forelesnings- og seminarform på dagtid, men 

med særlig stor vekt på praktisk skrivetrening i ulike medier og praktisk forankret 

analysearbeid. En del av undervisningen bør kunne foregå i digitale klasserom, og det skal 

legges stor vekt på interaktivitet og samarbeid studenter imellom, både gjennom tradisjonell 

kollokvievirksomhet og gjennom Canvas (eller andre framtidige UiO-læringsplattformer).  

 

Generelt om vurdering 

For de fleste emnene gjennomføres det mappevurdering med karakterskala (A-F). Bruk av 

mapper har både allmenn-didaktiske grunner, men begrunnes også med dette studiets særlige 

kombinasjon av praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap. En del av arbeidene i mappene 

skal gjennomføres som fellesoppgaver, og i alt vurderingsarbeid vil det legges vekt på 

gjensidig student-vurdering, i tillegg til lærernes vurdering og evaluering. I arbeidslivet 

generelt, men særskilt innen klarspråkarbeid, står kollegavurdering av tekster helt sentralt, og 

studiet bør forberede for denne delen av virksomheten.  

                                                 
2
 Instituttet bør inngå noen faste avtaler med store offentlige institusjoner om å ta imot en til tre praksisstudenter 

i semesteret. Aktuelle kandidater er NAV, Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og 

arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Oslo kommune, KS og Universitetet i Oslo.  
3
 Særlig relevante læresteder vil for eksempel være språkkonsult-utdanningene ved svenske universiteter, 

technical writing-programmer i USA og SFL-programmer i Australia og Storbritannia.  
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40-gruppe KLAR 

40-gruppen skal være tilgjengelig for studenter på andre institutter og fakulteter som en del av 

andre bachelorløp. Planen er å markedsføre den spesielt mot Juridisk fakultet, Institutt for 

statsvitenskap og Institutt for medier og kommunikasjon.  

 

Disse tre emnene er obligatoriske: 

 

 KLAR 1xxx Sakprosa fra det offentlige. 10. stp. (Nytt emne) 

 KLAR 2xxx Tekst, demokrati og rettssikkerhet. 10 stp. (Nytt emne)  

 KLAR 2xxx Klarspråklig metode – arbeidsformer og målingsmetoder. 10 stp. (Nytt 

emne), 

 

Dessuten kan det velges ett valgfritt emne, slik som  

 NOR1100, RETKOM1102, NOAS1100, LING1109 eller ARB1404. 

 

Samarbeid med ulike fagmiljøer på ILN: 

Emnet NOR1100 - Norsk grammatikk, ivaretas nå allerede av fagmiljøet nordisk språk.  

 

I dagens samfunn produseres og leses stadig flere tekster digitalt. Dette skaper både nye 

utfordringer og nye muligheter for tekstutforming. I samtlige emner vil det legges vekt på at 

mye skriftlig kommunikasjon i arbeidslivet i dag er digital, og at utforming og bruk av for 

eksempel digitale skjemaer og brevmaler er viktige utfordringer i det daglige 

klarspråkarbeidet. Her vil ILNs kompetanse, bl.a. knyttet til EDD (ILNs enhet for digital 

dokumentasjon) kunne komme til nytte. Selv om Retkom og ILN for øvrig således allerede 

innehar en del av kompetansen som skal til for å undervise i KLAR-emnene, forutsetter 

innføringen av de nye emnene nye lærerressurser. I den forbindelse vises det til at en 

klarspråkstilling allerede finnes i ILNs stillingsplan.  

 

Litt om de nye emnene 

 

KLAR 1xxx Sakprosa fra det offentlige 

I dette emnet vil vi utforske de ulike sjangrene som forfattes av det offentlige. Med 

utgangspunkt i sjangerteori, retorikk, resepsjonsteori, tekstlingvistikk og sakprosateori skal 

studentene lære å tolke tekster fra det offentliges funksjon, og lære og øke disse tekstenes 

funksjonalitet. 

Omfang: 28 timer. 

Undervisning: Seminarundervisning  

Vurdering: Mappe 
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KLAR 2xxx Tekst, demokrati og rettssikkerhet 

I dette emnet vil vi utforske sammenhengen mellom tekst, demokrati og rettssikkerhet. Med 

utgangspunkt i demokratiteori, juridiske forståelser av rettssikkerhet og tekstteori skal 

studentene lære å vurdere etiske og samfunnskonstruktive aspekter ved tekster fra det 

offentlige. 

Omfang: 28 timer. 

Undervisning: Seminarundervisning  

 Vurdering: Mappe 

 

KLAR 2xxx Klarspråklig metode – arbeidsformer og målingsmetoder 

I dette emnet vil vi utforske metoder for tekstproduksjon og metoder for å måle 

tekstforståelse. Emnet strekker seg fra å bli klar over og kunne bruke de vanligste 

skriveverktøyene og målemetodene, til å kunne vurdere hvilke metoder man bør velge og 

hvordan man kan måle effekt og tolke resultatene. 

Omfang: 28 timer.  

Undervisning: Seminarundervisning  

Vurdering: Mappe 

 

KLAR 3xxx – Klarspråklig bacheloroppgave 

I dette emnet skal studentene levere en bachelor-oppgave med omfang 10 sider/23 000 tegn. 

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i erfaringene studentene har gjort seg under 

praksisoppholdet og bygge på praksisrapporten. På denne måten skal studentene få 

muligheten til grundig å reflektere faglig over egen erfaring.  

Omfang: 10 sider BA-oppgave 

Organisering: Felles undervisning i akademisk skriving og individuell veiledning 

Vurdering: Som ved andre BA-oppgaver. Karakterskala (A-F) 

 

 

Særlig relevante støttegrupper i BA-løpet 

Informatikk40 (IN40) 

Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon 

(40DRI-MNB) 

Lingvistikk (40LING1) 

Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM) 

Nordisk språk (40NORS2) 

Nordisk språk og tekst (40NORST) 

Norsk som andrespråk (40NOAS2) 

Organisasjon, ledelse og arbeid – tverrfaglig (40-OLA-TVERR) 

Organisasjon, ledelse og arbeid (40ORG) 

Psykologi (40PSY) 

Sosiologi (40-SOS2) 

Statsvitenskap (40-STV) 

Teoretisk filosofi med vekt på språk, logikk og erkjennelse (40FIL5) 

Helseledelse (40HELSELED) 

Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE) 
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 10 stp. 10 stp. 10 stp.  

6. semester 80-gruppe-emne 

 

KLAR 3xxx 

Klarspråklig 

bacheloroppgave 

80-gruppe-emne 

 

Praksisopphold 

5. semester 80-gruppe-emne 

 

KLAR 2xxx 

Klarspråklig metode 

– arbeidsformer og 

målingsmetoder 

Frie emner 

 

 

40-gruppe-emne 

4. semester  A Utenlandsopphold 

B Frie emner Frie emner Frie emner 

3. semester  80-gruppe-emne 

 

Valgfritt emne 

 

f.eks. ARB1404  

40-gruppe-emne 40-gruppe-emne 

2. semester 80-gruppe-emne 

 

KLAR 2xxx Tekst, 

demokrati og 

rettssikkerhet 40-

gruppe-emne 

 

Exphil 

40-gruppe-emne 

1. semester 80-gruppe-emne 

 

NOR1100 – Norsk 

grammatikk 

80-gruppe-emne 

 

KLAR 1xxx 

Sakprosa fra det 

offentlige 

 

 

EXFAC03-SPR - 

Examen facultatum, 

språkvitenskap 

 

Tabell over studieprogrammet Klart språk.  
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HF/SA/kv‐24.05.2016 

Læringsutbytte for BA‐studiet Klarspråk  

Kunnskap 
 

Kandidaten  

• har bred kunnskap om klarspråk, dvs. hva som kjennetegner hensiktsmessig og demokratisk 
språklig kommunikasjon i forvaltning, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv  

• har kunnskap om ulike sosialt orienterte teorier om språk og tekst og om sammenhengen 
mellom tekststrukturer, sjangre, stil og medier 

• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor klarspråkfeltet 
• har solid kunnskap om språk og språknormering i Norge 
• har allmennkunnskap om norsk offentlig forvaltning  
• har kunnskap om metoder for å stimulere til mer klarspråklig praksis i ulike institusjoner 
• har spesialisert innsikt i et avgrenset område knyttet til klarspråkforskning, f.eks. 

nettkommunikasjon, klarhet i muntlig samtale eller juridisk klarspråk 
• kan holde seg oppdatert om utvikling innen klarspråklig teori og praksis  

 
Ferdigheter 
 

Kandidaten 

• behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig på høyt nivå, både formelt og slik at 
språkbruken legger til rette for hensiktsmessig kommunikasjon innen ulike sjangere og 
medier 

• kan gi råd, undervise og drive strategisk planlegging innen klarspråk 
• kan formulere en klarspråkfaglig problemstilling, utforme en undersøkelse med begrunnede 

valg av teori og metode, og samle inn, analysere og presentere et avgrenset 
forskningsmateriale  

• kan reflektere over egen klarspråklig praksis og justere denne under veiledning 
• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser 

en problemstilling knyttet til klarspråk 
 

Generell kompetanse 
 

Kandidaten  

• kan planlegge, gjennomføre og rapportere fra avgrensede, faglig argumenterende og 
problemorienterte undersøkelser av klarspråklig praksis i samarbeid med aktører i ulike 
bransjer og miljøer  

• kan vurdere egen og andres argumentasjon både med tanke på språkføring og logisk/retorisk 
holdbarhet  

• kan samarbeide med andre om faglige oppgaver knyttet til klarspråk og gi kvalifisert respons 
på andres arbeid 

• kan formidle sentralt fagstoff om klarspråk både skriftlig, muntlig og gjennom andre 
relevante uttrykksformer 
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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: 27.03.2018 
Saksnr..: 2018/3890 BSCHJERV 

Det teologiske fakultets innmelding av studietilbud og studieplassønsker for 
studieåret 2019/2020 
Vi viser til avdeling for fagstøttes notat av 15.03.2018, der fakultetet er bedt om å levere forslag om 
etableringer og nedlegginger av studietilbud for studieåret 2019/2020.  

Opprettelse av studieprogram 

Årsenhet i teologi 
Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke hjemler at også andre 
kvalifiserte søkere med kompetanse på masternivå (§ 5) kan tilsettes som prest i Den norske kirke. 
Søkerne må et etter en godkjenning i Kirkerådets evalueringsnemnd gjennomføre den ettårige 
praktisk-teologiske utdannelsen som kreves for tilsetting. Denne utdannelsen har tidligere vært 
tilbudt ved Det praktisk-teologiske seminar. Dette eksternfinansierte programmet er anbefalt 
nedlagt (se ovenfor). Det er ikke grunnlag for å ta disse søkerne opp på teologistudiet all den tid de 
ikke skal fullføre dette programmet. Det er derfor behov for å opprettholde et ettårig studietilbud 
innen praktisk teologi på masternivå. Vi ber derfor om at det opprettes et ettårig studieprogram på 
masternivå i praktisk-teologisk utdannelse. Dette dekkes innen fakultetets eksisterende 
opptaksramme og finansieres av midlene fakultetet ble tilført ved overføringen av Det praktisk-
teologiske seminars oppgaver til fakultetet. 

Fakultetet har ved de siste studentopptakene hatt et meget lavt opptak til teologistudiet (6-årig). 
Fakultetet gjennomfører flere rekrutteringstiltak for å øke antallet søkere. I tillegg til tiltak rettet 
mot ungdom i kirkelig sammenheng, har fakultetet gjennomført en kartlegging av hva disse 
rekrutteringsutfordringene bunner i. Samtaler har vært ført i referansegrupper bestående av 
ungdom og folk som jobber med ungdom i kirkelig virksomhet. Disse gruppene har gitt oss 
tilbakemelding på at det virker overveldende for 19-/20-åringer å begynne på teologistudiet, siden 
det innebærer en forpliktelse på et 6-årig program. Videre melder de at den yrkesferdighet de skal 
dyktiggjøres til er for usynlig i studiet slik det presenteres, og sist at emnene har for abstrakte navn 
til at man kan forstå hva det er man skal lære. 

I forlengelsen av dette har vi satt i gang en revisjonsprosess for som skal munne ut i et program 
som skal kunne profileres som attraktivt for unge søkere. Opprettelsen av en ny årsenhet i teologi 
er en nøkkel i dette arbeidet. Den skal kunne innpasses i teologiprogrammet og gi et spennende 
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møte med teologien som fag i sin bredde, slik at den kan rekruttere inn i teologiprogrammet. I 
tillegg skal den gi en attraktiv kompetanse i seg selv for de som vil jobbe med kirkelig undervisning. 
Årsenheten vil ha en tydelig teologisk profil og vi planlegger å legge inn et praksisemne i andre 
semester. 

Årsenheten vil rette seg mot følgene målgrupper:  

- Studenter med interesse for teologi og kristendom, men som er usikre på yrkesvalg og valg 
av studium 

- Studenter som ønsker å kvalifisere seg for kirkelige undervisningsstillinger 

UiO har et stort fagmiljø i teologi og er godt rustet til å tilby en årsenhet i teologi. Årsenheten vil 
kunne styrke oss i konkurransen med Det teologiske menighetsfakultet og VID vitenskapelige 
høyskole om studenter. 

Opprettelsen av årsenheten vil kunne gjennomføres uten at fakultetet tilføres ekstra ressurser. Vi 
vil foreslå å omdisponere noen studieplasser fra teologistudiet (6-årig) til den nye årsenheten. 

Masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis 
Dette programmet vil ha et religions- og livssynspluralistisk perspektiv på lederskap, etikk og 
samtalepraksis i en norsk kontekst. Grunnen til at fakultetet ønsker å opprette dette 
masterprogrammet er todelt. Først er det en naturlig videreutvikling av fagutviklingen på 
fakultetet. Det har vært gjennomført forskning og undervisning på fagområdet interreligiøse 
studier i flere år, i tillegg fikk fakultetet for noen år siden tilført studieplasser for å tilby studier i 
islamsk teologi.  Nå ser vi behov for å etablere et masterstudium som kan betjene studenter som 
ønsker utdanning på universitetsnivå innen religions- og livssynsorientert lederskap og 
samtalepraksis på en plural faglig basis. Tanken er at denne type utdanning på universitetsnivå 
ikke bare skal være en kvalifisering inn mot stillinger innen Den norske kirke, slik det har vært til 
nå. Opprettelsen av en slik master er i tillegg en del av en sakssvarende respons på regjeringens 
vedtak knyttet til statsbudsjettet i desember 2017, der det ble allokert fem millioner kroner til UiO 
for å utvikle ‘fleksibel utdanning for religiøse ledere’.  

Kvalitet og komparative fortrinn 
Fakultetet har siden opprettelsen utdannet prester til tjeneste i Den norske kirke gjennom 
teologistudiet og har dermed en meget solid kompetanse og erfaring når det gjelder å utdanne 
religiøse ledere i Norge. Fakultetet har markert seg både nasjonalt og internasjonalt som en del av 
forskningsfronten innen feltet interreligiøse studier de siste tjue år. Kurset ‘Å være religiøs leder i 
det norske samfunnet’ for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn har vært organisert ved 
fakultetet siden 2007 med til sammen 120 deltakere. Dette kurset er et oppdragskurs som er 
finansiert av Kulturdepartementet. Det har vært mulig å ta studiepoeng ved kurset på bachelor- 
eller masternivå for deltakere med generell studiekompetanse. Ansvaret for dette kurset har gitt 
fakultetet en unik erfaring i norsk sammenheng i å legge til rette for og gjennomføre undervisning 
på universitetsnivå for religiøse ledere med en mangfoldig religiøs bakgrunn. Fakultetet 
gjennomførte også høsten 2011 kurset ‘Tros og livssynsbetjening i sykehus’ på oppdrag fra 
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Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL) og Oslo Universitetssykehus (OUS) for å 
kvalifisere personer med ulik tros- og livssynsbakgrunn til å kunne fungere som samtalepartnere 
ved sykehuset. Den politiske bakgrunnen for kurset var å sikre en bedre implementering av 
likebehandlingsprinsippet overfor pasienter med annen bakgrunn og tilhørighet enn Den norske 
kirke.  

I løpet av de siste to årene har sentrale forskere ved fakultetet arbeidet med å etablere 
internasjonale kontakter på feltet islamsk teologi, interreligiøs praktisk teologi og universitets-
basert forskning og undervisning i feltet interreligiøs sjelesorg og islamsk sjelesorg. Kontakt er 
opprettet med sentrale europeiske fagmiljøer som Uppsala Universitet (islamsk teologi), Vrije 
Universiteit, Amsterdam (interreligiøs sjelesorg) og Universität Tübingen (islamsk teologi og 
islamsk sjelesorg).  

Masterprogrammet vi søker om å få opprette vil bygge på og utvide den allerede eksisterende 
faglige profilen ved fakultetet. Programmet vil kjennetegnes av et dialogisk læringsmiljø, legge vekt 
på sammenhengen mellom teori og praksis og tilby veiledet praksis enten i tros- og livssyns-
organisasjoner eller i institusjon (sykehus, forsvaret, kriminalomsorgen) ulike steder i Norge. Det 
vil bestå av en del obligatoriske fellesemner som inkluderer religion og lov, etikk, dialogfilosofi, 
ritualteori, ledelse og samtaleøvelser og tolkning av praksis, og valgfrie emner som er mer 
religions- og livssynsspesifikke som humanetisk og islamsk samtalepraksis/sjelesorg. 
Masteroppgaven vil utgjøre 30 studiepoeng.  

Behov for kompetanse i arbeidslivet 
Forsvaret har allerede ansatt en feltimam og en feltlivssynshumanist, pluss en ortodoks kristen 
prest. På noen få sykehus er det tilknyttet samtalepartnere med muslimsk, humanetisk og 
buddhistisk tilhørighet og bakgrunn på fast, lønnet basis. I kriminalomsorgen og på de øvrige 
sykehusene baserer man seg på å kontakte ressurspersoner på en ad-hoc-basis. Representanter fra 
flere av disse institusjonene sier at et tilbud om formell kompetanse vil gjøre det enklere å få til 
stabile stillinger, og enklere å rekruttere nødvendig personell som møter bestemte kompetanse-
krav.  Flere trossamfunn har også ytret ønske om et tilbud om norsk universitetsutdannelse for sine 
ledere. På bakgrunn av den økende religions- og livssynspluraliseringen i den norske befolkningen 
er det grunn til å tro at kompetanse innen feltet masterprogrammet vil tilby vil bli etterspurt. Når 
det kommer flere aktuelle stillinger i institusjonene og trossamfunn blir stadig mer integrert i det 
norske samfunnet, blir det en økende etterspørsel etter personer som har kompetansen den 
påtenkte masteren tilbyr.  

Målgruppe og rekrutteringspotensiale 
Den primære målgruppen for programmet vil være personer med religiøs og livssynsmessig 
bakgrunn og tilhørighet utenfor Den norske kirke, som ønsker å skaffe seg kompetanse til å gå inn i 
stillinger ved offentlige institusjoner og i trossamfunn, som vil ha et slikt masterprogram som 
formelt kvalifikasjonskrav, eller som ønsker denne kompetansen for å inneha ulike typer 
lederroller i religiøse og livssynsbaserte organisasjoner. 
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De sekundære målgrupper vil være personer som arbeider i Den norske kirke, ved institusjoner 
eller i organisasjoner i det sivile samfunn som ønsker å komplettere sin kompetanse med et tros- 
og livssynspluralt masterstudium. 

Ressursvurdering 
Fakultetet ønsker å omdisponere studieplasser innen rammen til dette programmet. 

På grunnlag av regjeringens vedtak knyttet til statsbudsjettet i desember 2017, der det ble allokert 
fem millioner kroner til UiO for å utvikle ‘fleksibel utdanning av religiøse ledere’, vil fakultetet har 
tilstrekkelige ressurser til å starte dette programmet høsten 2019. 

Nedleggelse av studieprogram 
Det har ikke vært gjennomført studentopptak til masterprogram i profesjonsetikk de siste årene. 
Fakultetet har ikke videreført samarbeidsavtalene hverken med Diakonhjemmet høgskole, nå VID 
vitenskapelige høgskole, eller Lovisenberg diakonale høgskole. Programmet har dermed ikke 
lenger den samme basis for rekruttering. Det faglige utviklingsarbeidet som har skjedd i tilknytning 
til programmet er videreført innen andre masterprogram ved fakultetet. Fakultetet ønsker derfor å 
nedlegge dette programmet. 

Studieplassene er tidligere omdisponert til fakultetets øvrige masterprogram. 

Øvrige endringer 
I forhold til den tilsendte oversikten over studietilbud ved UiO studieåret 2018-19 er det følgende 
oppdateringer: 

Årsenhet i kristendom har endret navn til årsenhet i kristendom og islam. Og masterprogrammet 
Intercontextual Theology har endret navn til Religion and Diversity. 

Bachelorprogram i kristendom, kultur og læring ble vedtatt nedlagt i universitetsstyrets møte 
4/2017, 20.06.2017, V-sak 11 (saksnr 2017/3484) 

Det ettårige programmet Det praktisk-teologiske seminar med ekstern finansiering ble avviklet 
som en konsekvens av at Det praktisk teologiske-seminar er nedlagt og oppgavene overført til 
fakultetet. Dette programmet er erstattet av Ettårig praktisk teologisk utdanning, jfr styresak 
ovenfor. 
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Planlagte studietilbud ved Det teologiske fakultet studieåret 2019/2020 
 
Etter gjennomgang av oversikten over UiOs totale studietilbud for studieåret 2018-19 melder Det 
teologiske fakultet inn følgende studietilbud for studieåret 2019/2020: 

Årsenhet Kristendom og islam  TF1-TEOKRI Intern 

Årsenhet  Teologi nytt Intern 

Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern 

Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern 

Master Kristendomsstudier TFM2-KRIST Intern 

Master Religion and Diversity TFM2-ICONT Intern 

Master Religions Roots of Europe TFM2-RRE Intern 

Master Lederskap, etikk og samtalepraksis nytt Intern 

Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern 

Profesjon Ettårig praktisk teologisk utdanning TFV-PRATE Intern 

Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern 

 
 
Med hilsen 
 
Oddbjørn Leirvik 
Studiedekan 

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 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: 20.04.2018 
Saksnr..: 2018/3890 KYRRE 

HFs innmelding av studietilbud for 2019/2020 og fakultetsstyrets vedtak 

Det vises til 
 AFs notat 15. mars 2018 om innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 

2019/2020 
 HFs notat 12. april 2018 med innmelding der det ble tatt forbehold om fakultetsstyrets vedtak i

møte 20. april 2018

HFs fakultetsstyre fattet 20. april 2018 slikt vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret 

1) nedleggelse av

 årsenheten i portugisisk

 årsenheten career:Asia

 bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie

 bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie

2) etablering av

 bachelorprogram i filosofi

 bachelorprogram i idéhistorie

 bachelorprogram i religionsvitenskap

 bachelorprogram i kulturhistorie

 fireårig bachelorprogram i japansk og Japan-studier

 fireårig bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier

 fireårig bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk

 bachelorprogrammet Klart språk

 masterprogrammet Screen Cultures

3) nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som undervisningsfag
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Vi opprettholder således alle forslagene i notatet 12. april 2018. 

Med hilsen 

Gro Enerstvedt Smenes 
seksjonssjef 

Kyrre Vatsend 
rådgiver 

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 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Til: Universitetsdirektøren. 

Dato: 8. mai 2018,  
saksnummer: 2018/3890 

Tillegg til forslag til endringer i programporteføljen ved MN-fakultetet fra 
høsten 2019 – nedleggelse av 2-årig masterprogram «Network and System 
Administration» 

I møte onsdag 02.05.18 mellom Institutt for informatikk og aktuelle ved OsloMet ble det 
avklart at det 2-årige masterprogrammet «Network and System Administration» legges ned, 
dvs. har siste opptak av nye masterstudenter høsten 2018. Studenter med opptak til 
programmet vil kunne fullføre studieløpet i tråd med aktuelle regelverk, herunder Forskrift 
om studier og eksamener ved UiO. 

Som nevnt ble saken endelig avklart i møte i går, etter i noe tid å ha avventet avklaring hos 
OsloMet. Vi beklager at det derfor ikke var mulig for oss å omtale saken i MN-fakultetets 
skriv sendt inn før 15.04.18 angående forslag til endringer i programporteføljen ved MN-
fakultetet fra høsten 2019.  

Nærmere spesifisering av hvordan studieplassene allokert til dette studietilbudet vil bli 
refordelt til øvrige studietilbud ved MN-fakultetet, vil bli spesifisert i notat fra MN-fakultetet 
til høsten i forbindelse med angivelse av opptaksrammer for våre studietilbud for det da 
kommende studieår. Nedleggelse av dette studietilbudet innvirker altså overhodet ikke på våre 
forslag til fordeling av de 33 studieplassene omtalt i MN-fakultetets skriv sendt inn før 
15.04.18. 

Med vennlig hilsen 

Solveig Kristensen 
studiedekan  

Anne-Lise S. Hansen 
seniorrådgiver 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert
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Universitetet i Oslo Notat 
Det humanistiske fakultet  og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Til: Universitetsdirektøren 

Dato: 8. mai 2018, saksnummer: 2018/3890, saksbehandler: Christine Klem og Anne-Lise S. Hansen 

Forslag til endringer i programporteføljen fra høsten 2019 – etablering av et 
honors bachelorprogram med én studieretning innen humaniora og én 
studieretning innen realfag 

For å møte utfordringen i stortingsmelding 16 (2016–2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» med å 
utvikle tilbud tilpasset de mest talentfulle og motiverte studentene, foreslår Det humanistiske fakultet og Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet med dette opprettelse av et felles bachelor honors-program med 
oppstart fra høsten 2019. Programmet er tenkt å ha én studieretning innen humaniora med underliggende 
aktuelle fagretninger og én studieretning innen realfag. Hver av disse studieretningene skal ha direkte opptak 
via Samordna Opptak, med en opptaksramme på 20 studieplasser pr. studieretning. Studieretningen i realfag 
vil ha samme spesielle opptakskrav som øvrige realfaglige studietilbud. Programmet vil være norskspråklig. 

Vedlagte notat gir status for planer og forutsetninger for studietilbudet. For å kunne intensivere vårt arbeid 
med å konkretisere faglig innhold og ferdigstille programbeskrivelse med læringsmål til 01.10.2018, må UiO 
i juni 2018 gjennom sin vurdering av studieporteføljen for 2019, støtte forslaget om opprettelse av 
programmet, og tydeliggjøre at fakultetene vil få tilført nye nødvendige ressurser. Det er også nødvendig at 
universitetsdirektøren bistår med nødvendige studieregelverksmessige forhold mht hjemmel for å: 

* kreve sammensetning av bachelorgrad med tillegg av 30 studiepoeng HN-emner for å oppnå
programmets bachelorgrad,

* studiets progresjonskrav.

Etableringen av programmet er presentert for Institutttlederne og drøftet i dekanat ved HF. Etableringen av 
programmet er også drøftet i MN-fakultetets Studieutvalg, presentert for Instituttlederne og drøftet i dekanat 
ved MN. Det har vært kontakt mellom dekanatene ved HF og MN og prorektor om saken. 
Vi imøteser all bistand slik at studietilbudet kan iverksettes fra og med høsten 2019. 

Med hilsen 

Arne Bugge Amundsen Morten Dæhlen 
dekan  dekan 

Vedlegg:  Notat «Honors-program på UiO» 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert
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Honors-program på UiO 
I stortingsmelding 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning bes universitetene 
utvikle tilbud tilpasset de mest talentfulle og motiverte studentene.  En mulighet som nevnes er 
honors-programmer – selektive programmer som tilbyr ekstra utfordringer og et tilpasset 
studium til spesielt motiverte studenter. UiO ønsker, som landets fremste forskningsuniversitet, 
å tiltrekke seg gode søkere som ønsker utfordringer ut over det de finner i de vanlige 
studieprogrammene, som er opptatt av flerfaglighet og globale utforinger, og som ønsker et 
individuelt tilpasset studieprogram med nær oppfølging fra UiOs ledende forskere. Med et 
honors-program vil disse studentene få en ramme for å gjennomføre faglig utfordrende, 
tverrfaglige og i noen grad forserte studieløp. 

For å møte denne utfordringen, foreslår Det humanistiske fakultet og Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet å utvikle et felles honors-program på bachelor-nivå med oppstart 
fra høsten 2019. Som det ledende forskningsuniversitetet i Norge har UiO forutsetningene til å 
møte forventningene til honors-programmer som ligger i Stortingsmelding, men det er helt 
nødvendig med hurtig oppstart – allerede fra 2019 – for at UiO skal kunne sette den nasjonale 
agendaen på dette området. 

Honors-programmet vil bygge på UiOs unike styrker og kvaliteter innen forskning og utdanning 
i et bredt spekter av fagområder. Studiet er tenkt å ha én studieretning innen humaniora med 
underliggende aktuelle fagretninger og én studieretning innen realfag. Programmet vil være 
norskspråklig.  Hver av studieprogrammets studieretninger skal ha direkte opptak gjennom 
Samordna opptak. Studiet foreslås å ha en opptaksramme på 20 studieplasser for hver 
studieretning. 

Stortingsmeldingen peker på de Nederlandske honors-programmene som en mulig modell. 
Disse programmene krever at studentene tar emner ut over normal progresjon. UiO ønsker en 
honors-modell hvor programmene har større bredde enn de normale programmene. For å åpne 
for denne bredden i studieløp som i utgangspunktet er tettpakket, vil hver av studieretningene i 
tillegg til normal progresjon 30 studiepoeng pr. semester, kreve at felles honors-emner (HN i 
nedenstående) tas parallelt hvert semester.  

Studieretning realfag: 
ordinære emner 

Studieretning humaniora: 
ordinære emner 

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 

1. sem. HN1: Computing 

2. sem. HN2: Digital ethics 

3. sem. HN3: Data science 

4. sem. HN4: Leadership 

5. sem. HN5: Honors project 1 

6. sem. HN5: Honors project 2 

HN-emnene vil kun være tilgjengelige for honors-studentene og vil danne grunnlaget for den 
tverrfaglige tilnærmingen og for det faglige fellesskapet. Det er derfor nødvendig at studentene 
følger progresjonen i HN-emnene hvert semester. Disse emnene vil komme i tillegg til de vanlige 
emnene, da progresjonen for mange eksisterende fagkombinasjoner – i alle fall i realfagene – har 
fullpakkede semestre. HN-emnene kan derfor ikke erstatte emner, men må komme i tillegg slik 
at studentene skal kunne utvide perspektivet slikk. Dette krever en studieprogresjon ut over 
normal progresjon på 30 ECTS per semester og vil kreve tilpasninger i regelverket både fra 
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Kunnskapsdepartementet og internt på UiO. Dette er i tråd med Stortingets intensjoner i 
Stortingsmeldingen og nødvendig for å legge til rette for ekstra utfordringer for de meste 
talentfulle og motiverte studentene. Det er tenkelig at HN-emnene vil kunne gi fritak for deler av 
teoretisk pensum på et senere master honors-program. Dog er hensikten med honors-
programmet ikke å gi raskere gjennomføring, men å gi en større bredde i utdanningen. HN-
emnene er helt nødvendige for å etablere en klasse- og kullfølelse innen og på tvers av 
studieretningene, se avsnittet «Honors-emner». 

Individtilpasset studieløp 
UiOs honors-program skal tilby en individtilpasset, tverrfaglig utdanning tilpasset de mest 
talentfulle og motiverte studentenes ønsker og behov. Programmet søker å utvikle den 
kompetansen fremtidens forskning og arbeidsliv har behov for. Hver student vil få en dedikert 
faglig mentor eller et team av mentorer som følger studenten gjennom hele studiet. Dette åpner 
for en helt annen faglig kontakt mellom student og studiested enn det andre studieprogrammer 
gir muligheten for – og det forventer vi vil tiltrekke nye grupper studenter. Sammen med 
mentor-teamet og aktuell kontaktperson i fagmiljøets studieadministrasjon vil studenten få 
bistand til å sette sammen et studieløp som er tilpasset egne ønsker, talenter og ambisjoner. 
Anbefalingene som studentene får vil ta hensyn til muligheter for gjennomføring (herunder 
kollisjonsfrie timeplaner der deltakelse i undervisning er nødvendig), men det vil legges særskilt 
til rette for gjennomføring der dette er faglig tilrådelig. Rådene vil ta hensyn til oppbygning av 
studieløpet med hensyn til krav til sammensetning og sikre videre studiemuligheter og 
tilfredsstillelse av opptakskrav for eventuelle senere masterstudier. Et tilpasset honors-
masterprogram vil utvikles for å sikre overgang til relevante masterstudier. 

Vi tror at individtilpasning og nær oppfølging vil medføre lavt studiefrafall og høy grad av 
gjennomføring. Det er et mål at oppfølgingen bidrar til å gjøre studentene mer deltagende i å 
utvikle sine egne studieprogrammer, synliggjør en mulig fremtidig forskerkarriere, samt gjør 
kandidatene attraktive for arbeidsmarkedet. Studieløpet vil hovedsakelig bestå av emner fra 
eksisterende studieprogrammer slik at disse mest talentfulle studentene ikke forsvinner fra 
ordinære emner og undervisning. Det vil bli lagt til rette for flere alternative sett av arbeidskrav 
i relevante emner, slik at honors-studentene kan sette sammen bredere fagkombinasjoner og at 
høyere progresjon blir enklere å gjennomføre. Dette vil i hovedsak gjøres innenfor rammene for 
arbeidskrav i emnene som inngår i studieløpet. 

Tverrfaglig studieløp 
Et slikt individtilpasset løp åpner i større grad for å utvikle tverrfaglige kombinasjoner som 
bygger på UiOs bedde og faglige styrker. Tilbudet har basis i forskning som viser at talentfulle 
studenter har et særlig behov for fellesskap, faglige utfordringer og autonomi (Wolfensberger, 
2013). Honors-studenter vil kunne delta i forsknings- og innovasjons-prosjekter fra første dag 
og kan videreutvikle et slikt engasjement gjennom tverrfaglig prosjektarbeid. Studentene vil 
delta i et tverrfaglig læringsfellesskap med de andre honors-studentene gjennom egne honors-
emner og samlinger, de vil ha en felles læringsarena, de vil få et tilbud om relevant sommerjobb 
hos UiO eller partnere, og det vil være godt organiserte muligheter for internasjonal utveksling. 
Honors-programmet vil derfor åpne for større grad av tverrfaglig aktivitet og tverrfaglige 
studier – slik også SAB-rapporten etterlyste ved UiO. 

Eksempler på sammensetning og fag 
For studenter på MN-studieretningen vil sammensetningen av fag vil ha samme form som en fri 
bachelor, med en 80-gruppe og en 40-gruppe for å dekke faglig dybde og bredde.  
MN-fakultetet vil ved oppstart av honors-programmet benytte eksiterende 40- og 80-grupper 
ved fakultetet og vurdere om disse skal oppdateres og/eller kompletteres med nye, eventuelt 
tverrfakultære grupper. Disse gruppene inngår i de ordinære studieprogrammene og er nær 
fullpakket med emner som bygger på hverandre. Tilpasninger og tverrfaglige kombinasjoner vil 
derfor kunne kreve noe høyere progresjon i enkelte semestre, samt en individuell vurdering av 
hvilke fagkombinasjoner som er realistiske og gjennomførbare. Dette vil håndteres av mentor-
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teamet og studieadministrasjon. Studentene vil fortrinnsvis bli plassert i tverrfaglige eller 
tematiske grupper, slik at flere studenter som følger liknende studieløp kan arbeide sammen og 
hvor tema kan tilpasses og varieres i takt med faglige fokus i fagmiljøene. 

HF-studieretningen/ studieretningene vil ha 80- og 40grupper for å sikre faglig dybde, bredde 
og tofaglighet. Studentene vil i 80-gruppen følge oppsettet til de aktuelle fagene for honours-
programmet: filosofi, lingvistikk og musikkvitenskap. Vi ser for oss at flere fag kan komme til 
utover. 

Det vil åpnes og legges til rette for tverrfaglige kombinasjoner både internt på fakultetene slik 
som fysikk og statistikk, kjemi og geologi og matematikk og biologi, og på tvers av fakultetene 
slik som fysikk og filosofi, etikk og biovitenskap, eller matematikk og lingvistikk. 

Tilsammen er dette fagområder som vil gi spennende faglige bredde og samtidig kan virke 
rekrutterende for utdanningssøkende. 

Honors-emner 
Det vil utvikles en serie med 5 ECTS emner som er tilpasset honors-studentene. Emnene vil ha 
spesielt tilpassede undervisningsformer med stort innslag av prosjektarbeid og studentaktiv 
undervisning. Emnene vil tilbys både MN- og HF-honors-studenter samlet for å skape en felles 
identitet, men vil tilpasses studentgruppene. Emnene vil bringe studentene i kontakt med UiOs 
satsninger. Grunnideen er at HN1 og HN3 vil ha en realfaglig basis som også er tilpasset  
humanister, og HN2 og HN4 vil ha en humanistisk basis som også er tilpasset realister. En skisse 
av mulige emner vil kunne være:  

HN1 vil gi MN-studentene en innføring i avanserte digitale verktøy og arbeidsformer, og HF-
studentene en innføring i grunnleggende programmering i en faglig kontekst.  

HN2 vil gi et humanistisk perspektiv på det digitale samfunnet. 

HN3 vil gi et felles grunnlag i data-science med anvendelser innen MN og HF områder. 

HN4 vil gi en ramme for utvikling av lederskap i en humanistisk og digital kontekst. 

HN5 vil gi MN og HF studenter mulighet til å arbeide sammen i tverrfaglige grupper på 
prosjekter som kan være knyttet til UiOs toppforskningsmiljøer, samarbeidspartnere fra 
næringsliv, forvaltning eller NGOer, eller UiOs satsninger på bærekraftsmålene. Emnet gir en 
innføring i vitenskapelige arbeidsmåter, kommunikasjon og presentasjon, og prosjektledelse.  

Fortsettelse på honors-master-program (2022) 
Honors-bachelorprogrammet vil danne grunnlaget for et honors-masterprogram fra 2022. Dette 
vil gi et totalt 5-årig løp. Master-programmet vil være åpnet for honors-bachelorstudenter og vil 
i stor grad være en innpasning av honors-studentene i eksisterende master-program, men  med 
muligheter for tilpasninger til flere fagretninger. Det kan også være aktuelt å utvide dagens 
tilbud gjennom masterprogram/studieretninger som er spesielt tilpasset behovene for honors-
studentene. 

Grunnlag for tverrfaglig utvikling ved UiO 
Utviklingen av et honors-program, og spesielt utviklingen av de tverrfaglige HN-emnene samt 
felles aktiviteter for honors-studentene, åpner for en helt ny grad av interfakultær tverrfaglighet 
ved UiO. En slik tverrfaglighet har vært etterspurt bl.a. av rapporten fra Strategic Advisory Board 
ved UiO (SAB-rapporten, 2014). Honors-programmet kan danne grunnlaget for en bredere 
tverrfaglig utvikling og satsing ved UiO, for eksempel ved å utvikle tverrfaglig initiativ eller 
sentre med fokus på computing og digitale ferdigheter spesielt eller interdisiplinære studier mer 
generelt. En slik satsning kan utvikle og drive en faglig basis for både emner og aktiviteter for 
honors-studentene. 
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Honors-programmet har som mål å videreutvikle seg til å omfatte flere fakulteter i de 
kommende årene. Programmet vil fortsette å ha en felles tverrfaglig basis i grenselandet mellom 
digitale ferdigheter og det digitale samfunnet.  

Opptaksrammer og krav 
Ved MN-fakultetet har det tidligere vært gjennomført enkelte forsøk ved at faglærere har fulgt 
opp spesielt ressurssterke studenter for å legge til rette for høyere progresjon. Dette kan 
gjennomføres innenfor rammene av eksisterende studieprogram. En slik tilrettelegging for 
forsering innenfor rammene av eksisterende studieprogram er ikke målet med honors-
programmet. Honors-programmet skal i stedet være en utdannelse som legger vekt på tettere 
oppfølging, større bredde, andre arbeidsformer, dyp digital kompetanse, tverrfaglighet, student-
fellesskap, tematiske problemstillinger og kontakt med toppforskning og innovasjon ved UiO. Da 
det også er svært viktig å synliggjøre dette unike studietilbudet for nye UiO-søkere, spesielt til 
søkere som i dag ikke synes de passer inn i de faglige rammene dagens programmer gir. Derfor 
er vår vurdering at hver av studieprogrammets studieretninger skal ha direkte opptak gjennom 
Samordna opptak.  

For MN-studenter vil opptakskravet være R2 – tilsvarende de spesielle opptakskravene som 
gjelder for andre realfaglige bachelorstudieprogram.  

Det vil ikke være et krav for honors-studenter på humaniora-studieretningen, da de eventuelt 
kun skal ta enkelte forhåndsavtalte realfaglige emner som en godkjent del av sitt honors-
studieløp. Basert på en individuell vurdering, vil disse studentene eventuelt bli anbefalt å 
gjennomføre det nettbaserte støtteemnet i matematikk, MAT001, jf 
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT0001/  

For HF-studieretningen vil det i første omgang ikke være spesielle opptakskrav.  

Det er altså en betingelse at hver av studieretningene har progresjonskrav på 30 studiepoeng pr. 
semester, samt i tillegg krav om at honors-emnene bestås i det semesteret de tas. Det forutsettes 
at UiO sørger for nødvendig unntak i aktuelle regelverk for progresjonskrav for dette 
programmet. Da det er svært viktig å utvikle et tverrfaglig fellesskap gjennom HN-emnene vil 
det ikke være mulig å ta honors-programmet som deltidsstudent. (Dog vil oppfølgingen av 
studentene følge UHR-loven med hensyn til tilrettelegging ved dokumentert sykdom, 
barselpermisjon og tilsvarende.) 

Hvis studenter ikke oppfyller progresjonskravet, vil det ansvarlige fakultet for den 
studieretningen studenten tilhører, arbeide for at studenten fases inn i passende eksisterende 
studieløp. (Ved MN-fakultetet kan dette innebære at studenten gis. innpassingsopptak til 
passende annet MN-bachelorprogrammer hvor vedkommende er faglig kvalifisert. Eller 
vedkommende fortsetter å ta enkeltemner til en fritt sammensatt realfaglig bachelorgrad med 
en realfaglig enkeltemnestudierett som gjelder ut opptakstiden, dvs. den normerte studietiden 
for programmet. På HF kan aktuelle studenter fases inn i eksisterende studietilbud, eller sikres 
plass på emner gjennom enkeltemnestudierett for å gjøre det mulig å oppnå en fritt sammensatt 
bachelor.) 

Det faglige mentor-teamet og den spesielle studieadministrative oppfølgingen er reservert for 
studenter som har gyldig opptak til honors-programmet. 

Fem-årig pilot 
Honors-programmet vil utvikles som en fem-årig pilot. Programmet vil evalueres etter de første 
tre årene – tilsvarende det første kullet.  

Ressursbehov 
Studentene vil i hovedsak følge eksisterende emner med noen tilpasninger. Dette vil imidlertid 
kreve nye ressurser til økt opptaksramme, faglige mentorer, felles samlinger og en felles 
læringsarena, og til utvikling av honors-spesifikke emner. Studieplassene bør derfor regnes som 
i finansieringskategori A/B. 
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Til sammenlikning ble opprettelsen av nederlandske honors-programmer i perioden 2008-2016 
støttet gjennom Siriusprogrammet. Til sammen ble 20 programmer støttet med 60 millioner 
euro, altså ca. 3 millioner euro per program, fordelt over en femårig innfasingsperiode. Honors-
programmet ved Utrecht University ble opprettet i 1999, før støtteordningene, med 
universitetets egne ressurser og er i dag det mest populære programmet i Nederland. I 2017 
utgjorde honors-programmer ca. 10% av den resultat-baserte tildelingen til nederlandske 
universiteter, mens honors-studenter utgjør ca. 3% av studentmassen. 

Lokaler og læringsarena 
Talentfulle studenter har et særlig behov for tilhørighet og fellesskap (Wolfensberger, 2013). 
Det bør derfor søkes å etablere felles lokaler reservert for honors-studentene. Dette kan for 
eksempel være i tilknytning til biblioteker, slik som i øverste etasje i VB eller i et eget område i 
SB, eller i et annet område som åpner for utvikling av en felles identitet for honors-studentene. 
Utviklingen av en læringsarena for honors-studenter bør knyttes sammen med strategien for 
tverrfaglige studier og forskning på UiO og bør ligge som et viktig premiss for utviklingen av 
campus. 

Forutsetning for videre arbeid med utvikling av studietilbudet 
For at fakultetene skal kunne intensivere sitt arbeid med å konkretisere faglig innhold og 
ferdigstille programbeskrivelse med læringsmål til 01.10.2018, må UiO i juni 2018 gjennom sin 
vurdering av studieporteføljen for 2019, støtte forslaget om opprettelse av programmet, og 
tydeliggjøre at fakultetene vil få de nye nødvendige ressursene.  

De nødvendige studieregelverksmessige forhold, herunder hjemmel for studiets 
progresjonskrav og muligheter for å fortsette med ordinære studier for studenter som ikke 
oppfyller dette, må også komme på plass. 

Referanser 
Stortingsmelding 16, «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», Kunnskapsdepartementet, 2016-2017, 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/  

Marca Wolfensberger, “Talent Development in European Higher Education, Honors programs in the 
Benelux, Nordic and German-speaking countries”, Springer, 2013. 

Report from the University of Oslo’s Strategic Advisory Board 2012–14, “Build a Latter to the Stars”, 
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/strategic-advisory-board/sab-rapporten110814.pdf 
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