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Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2022/2023 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
• UiOs strategi- og årsplaner
• Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Hovedproblemstillinger i saken 
UiOs studietilbud for studieåret 2022/2023 blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og 
opptaksrammer, og saksframstillingen bygger på innspill fra fakultetene.  

Universitetsstyret skal vedta etablering og nedlegging av studietilbud samt gi rektor fullmakt til å 
fordele nye studieplasser og fastsette konkrete opptaksrammer.  

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
Etablering og nedlegging av studieprogram skjer vanligvis ved omdisponering innenfor den 
eksisterende rammen på fakultetet. UiO har studieplassmidler fra tildelingen i revidert 
nasjonalbudsjett 2020 som skal fordeles fra studieåret 2022/2023, og noen av midlene vil bli brukt 
på studieprogrammer som foreslås etablert i denne saken. Vedtaket innebærer at rektor gis 
fullmakt til å fordele gjenstående studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 samt eventuelle 
nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

a) Følgende studietilbud etableres:

• Masterprogram i European History (fellesgrad) ved HF
• Masterprogram i Multilingualism ved HF
• Masterprogram i Politisk kommunikasjon ved HF
• Masterprogram i Digitalisering i helsesektoren ved MN
• Masterprogram i Education ved UV

b) Følgende studietilbud nedlegges:
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• Masterprogrammet Museum, Heritage and Education Studies (fellesgrad) ved HF 
• Masterprogrammet Journalistikk ved HF 
• Masterprogrammet Higher Education ved UV 

 
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele gjenstående studieplasser fra Revidert 

nasjonalbudsjett 2020 samt eventuelle nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet. 

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» 
høsten 2022 dersom ordningen videreføres.  

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 
2022/2023.   

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

 

 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: 

• Styrenotat – Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2021/2022 
• Vedlegg 1 – Oversikt over UiOs forvaltning av studieporteføljen 
• Vedlegg 2 – Oversikt over studietilbudet for 2021/2022 
• Vedlegg 3 – Oversikt over fakultetenes innmeldinger til studieporteføljen for 2021/2022 
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Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2022/2023 

Behandlingen av UiOs studietilbud bygger på UiOs strategidokumenter og innspill fra fakultetene 
og blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer. Denne saken må leses og 
vurderes i sammenheng med flere andre saker som har innvirkning på studietilbudet, særlig UiOs 
strategiske plan, årsplan og budsjettfordeling.  

Utviklingen av utdanningsporteføljen henger tett sammen med satsingen på utdanning som styret 
sluttet seg til i februar 2018. Hovedtema for satsingen er styrking av koblingen mellom forskning 
og utdanning; her finner vi det største potensialet for UiO i det videre arbeidet med å sikre kvalitet, 
fornyelse og relevans. Satsingen vil også legge til rette for å utnytte UiOs faglige bredde og gjøre 
UiO i stand til å gi samfunnet kandidater som kan bidra til å løse vår tids store utfordringer. Vi ser 
at fakultetene argumenterer forskningsnært ved etablering av nye program, og hensynet til 
tverrfaglighet veier tungt i de forslagene som legges fram.  

Det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på vilkårene for fornyelse av UiOs utdanningsportefølje. 
Arbeidet skal bidra til at UiO svarer godt på framtidens kunnskapsbehov, og arbeidsgruppen vil 
foreslå tiltak på områder der det blir identifisert utfordringer.  

Saken er delt inn i følgende kapitler:  

1. Forvaltningen av UiOs utdanningsportefølje 
2. Oversikt over studietilbudet 
3. Søkertall til grunnutdanningene i 2021 
4. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram 
5. Fordeling av friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet 
6. Opptaksrammer 
7. Forslag til vedtak 

1. Forvaltningen av UiOs utdanningsportefølje 
Vedlegg 1 viser tidslinjen og myndighetsfordelingen for arbeidet med utdanningsporteføljen. En av 
de fremste målsetningene med opplegget er å sørge for at styret deltar i overordnede, strategiske 
vurderinger i utviklingen av utdanningsporteføljen, for eksempel etablering og nedlegging av fag og 
studieprogram, mens oppfølgingen overlates til fakultetene selv.  
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Myndighetsfordelingen og tidslinjen viser at det er lagt opp til stor handlefrihet for fakultetene når 
det gjelder håndteringen av sin egen utdanningsportefølje. Utviklingen skjer dessuten ikke bare 
gjennom etablering og nedlegging av hele programmer, men også gjennom mindre endringer over 
tid i studieretninger, emnegrupper og emner. 

Til grunn for arbeidet med utdanningsporteføljen ligger også de nasjonale kravene til studietilbud. 
Regelverket finnes i tre sentrale dokumenter: 

• Universitets- og høyskoleloven har bestemmelser om akkreditering av studietilbud og 
institusjoner. 

• Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning setter de generelle rammene for godkjenningen av 
studietilbud. 

• NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsyns-
forskriften) gir de konkrete reglene som hver institusjon må forholde seg til.  

Regelverket er tatt hensyn til både i myndighetsfordelingen som er beskrevet i dette dokumentet og 
i skriveveiledningene for program- og emnebeskrivelser. Fakultetene tar også hensyn til det i 
utformingen av studieprogram og emner og ved fastsettelsen av program- og emnebeskrivelser. 

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

3. Søkertall til grunnutdanningene i 2021 
 UiOs grunnutdanninger har opptak via Samordna opptak. Grunnutdanninger omfatter årsenheter, 
bachelorprogram, fem- årige masterprogram og seksårige profesjonsutdanninger, som man kan 
starte på etter videregående skole.  

I 2020 var det rekordhøye søkertall til grunnutdanningene, både nasjonalt og ved UiO.  

Nasjonalt fortsetter stigningen i 2021, med en økning på 2,1% fra 2020 til 2021. Totalt har 154 088 
søkere søkt opptak til 61 673 studieplasser. Det er størst prosentvis økning i antallet 
førstevalgssøkere til utdanningsområdene jus og økonomisk-administrative fag. Det er størst 
prosentvis nedgang til utdanningsområdene reiseliv og idrettsfag. 

UiO opplever en nedgang i søkertallene på 7,5%, fra 21 062 førstevalgssøkere i 2020 til 19 483 i 
2021. Sett i et perspektiv på de siste fem årene er søkertallene likevel høye.  

Ved UiO opplever 10 av 15 utdanningsområder en nedgang i antallet førstevalgssøkere, noe som må 
ses i sammenheng med at søkertallene samlet sett har gått noe ned fra rekordåret 2020. Det er 
størst prosentvis økning i søkningen til utdanningsområdene mediefag og helsefag – odontologi. 

V-sak 6 side 4 av 60



 

Side 3 
 

Den største prosentvise nedgangen finner vi innen utdanningsområdene lærerutdanning og 
informasjonsteknologi. 

I 2021 tilbyr UiO 6 446 studieplasser i det samordna opptaket og har 3 søkere per studieplass. 
Fordelt på studienivåer er det flest førstevalgssøkere til de seksårige profesjonsutdanningene (7,8), 
etterfulgt av de femårige integrerte masterstudiene (4,0). Det er 3,2 søkere per studieplass til 
årsenhetene og 2,3 søkere per studieplass til bachelorprogrammene. Fordelt på fakulteter er det 
flest førstevalgssøkere til JUS (7,1), MED (5,6) og OD (5,5).   

De tre mest populære studietilbudene målt i antallet førstevalgssøkere per studieplass er 
profesjonsstudiet i psykologi, oppstart høst, etterfulgt av honours-programmet, studieretning 
samfunnsfag og årsenheten i kriminologi. De to sistnevnte studiene ble etablert i henholdsvis 2021 
og 2020, og nye studietilbud fortsetter dermed med å gjøre det godt blant søkerne.  

4. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram 
Etablering og nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer skal behandles av 
universitetsstyret. Sakene som fremmes for styret skal være utredet og anbefalt av fakultetet.  

Fakulteter som ønsker å etablere nye studietilbud gjør 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. For høsten 2022 er det også 
friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet til fordeling, jf. kapittel 5. Den detaljerte 
fastsettelsen av opptaksrammer skjer først til høsten, jf. kapittel 6.  

Foreslåtte etableringer av studieprogram 

 Studieprogram Ressurser 

HF Masterprogram i European history 
(fellesgrad) 

Omdisponering.  

HF Masterprogram i Multilingualism Omdisponering. 

HF Masterprogram i Politisk kommunikasjon Omdisponering eller nye 
studieplassmidler, jf. kapittel 5.  

MN Masterprogram i Digitalisering i 
helsesektoren (tospråklig) 

Nye studieplassmidler, jf. kapittel 5. 

UV Masterprogram i Education Omdisponering.  
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Foreslåtte nedlegginger av studieprogram 

 Studieprogram Ressurser 

HF Masterprogrammet Museum, Heritage and 
Education Studies (fellesgrad) 

Studiet ble ikke satt i gang, på grunn 
av avslag på Erasmus Mundus-søknad.   

HF Masterprogrammet Journalistikk Omdisponering.  

UV Masterprogrammet Higher Education 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 HF har de fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier, kinesisk og 
Kina-studier samt Midtøsten-studier med arabisk ikke blitt tilbudt ennå, da HF ikke ser at 
de har tilstrekkelig finansiering. HF ønsker fortsatt friske studieplassmidler til studiene. 

• Ved HF vil masterprogrammet Music, communication and technology ikke lenger være en 
fellesgrad, da NTNU har trukket seg fra samarbeidet. HF viderefører tilbudet som et rent 
HF-program.  

• Ved MN utvides forskerlinjepiloten i informatikk for å finne en god form på programmet og 
for å få en evaluering fra både første og andre kull, siden koronasituasjonen satte 
begrensninger for opplegget. Studentene som starter til høsten vil også få stipend fra NFR. 

• Ved MN utvikles det etter- og videreutdanningstilbud med ekstern finansiering, blant annet 
«Fra data til innsikt» etter kontakt med Digital Norway. Etterutdanningstilbudet Realfaglig 
programmering i skolen er supplert med et videreutdanningstilbud.  

• Ved MED ser en arbeidsgruppe på ulike modeller for hvordan det sykepleiefaglige miljøet 
ved fakultetet kan videreføres og styrkes. En av gruppens anbefalinger er å etablere et 
masterprogram med arbeidstittel Master i Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling, 
som et samarbeid mellom flere fagmiljøer ved Institutt for helse og samfunn. Tentativ 
oppstart er høsten 2023, og fakultetet ønsker friske studieplassmidler til programmet.  

• Ved SV arbeider Økonomisk Institutt med et nytt tverrfaglig bachelorprogram i samarbeid 
med Institutt for informatikk. Fakultetet ønsker friske studieplassmidler til programmet fra 
oppstart høsten 2023, men det er for tidlig å si noe om antall plasser.  

5. Fordeling av friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet 
UiO har studieplassmidler fra tildelingen i revidert nasjonalbudsjett 2020 som skal fordeles fra 
studieåret 2022/2023. Noen av midlene vil bli brukt på studieprogrammer som foreslås etablert i 
denne saken.  
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Universitetsledelsen har samtaler med de berørte fakultetene om mulighetene for nye studietilbud 
og konkretisering av allerede innmeldte forslag. Samtalene dreier seg særlig om mulighetene for 
tverrfaglige studietilbud, livslang læring og andre nyskapende studietilbud.  

Vi foreslår at rektor gis fullmakt til å fordele de friske studieplassmidlene etter konsultasjon med 
fakultetene.  

6. Opptaksrammer 
Opptaksrammene skal sørge for god balanse mellom antallet KD-finansierte studieplasser og den 
reelle aktiviteten ved UiO. Opptaksrammen gir i prinsippet også et verktøy for omdisponering 
mellom studieprogram og fakulteter, selv om man tradisjonelt har vært varsomme med å bruke 
den slik utover eventuelle tildelinger av friske studieplassmidler fra KD.  

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 2022/2023 på bakgrunn av 
fakultetenes innmelding. 

I saken om opptaksrammer settes det av egne rammer til internasjonale søkere. Det settes også av 
egne rammer til programmer med tilknytning til prosjekter som har fått tildelt stipendmidler til 
helgradsplasser på masternivå. Dette gjelder ordningene NORPART (Norwegian Partnership 
Programme for Global Academic Cooperation) og NORHED (Norges program for kapasitets-
utvikling innen høyere utdanning og forskning).  

«Students at risk» er en ordning 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. Det er foreløpig ikke avklart om ordningen blir videreført for 2022 
og senere år. Vi foreslår at rektor gis fullmakt til å sette av inntil 4 studieplasser til «Students at 
risk» høsten 2022.   

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.  

7. Forslag til vedtak 
a) Følgende studietilbud etableres:   

• Masterprogram i Multilingualism ved HF 
• Masterprogram i European History (fellesgrad) ved HF 
• Masterprogram i Politisk kommunikasjon ved HF 
• Masterprogram i Education ved UV 
• Masterprogram i Digitalisering i helsesektoren ved MN 

 
b) Følgende studietilbud nedlegges: 
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• Masterprogrammet Museum, Heritage and Education Studies (fellesgrad) ved HF 
• Masterprogrammet Journalistikk ved HF 
• Masterprogrammet Higher Education ved UV 

 
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele gjenstående studieplassmidler fra 

Revidert nasjonalbudsjett 2020 samt eventuelle nye studieplassmidler fra Kunnskaps-
departementet. 

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» 
høsten 2022 dersom ordningen videreføres 

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 
2022/2023.   

f) 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 
 

 

Tidslinje og myndighetsfordeling for studieporteføljen  

Tidslinje 
Studieporteføljen blir forvaltet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer. Den 
overordnede tidslinjen i saken er slik: 

 15. 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.  
 

Myndighetsfordeling ved UiO 
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.  
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Vedlegg 2: Studietilbud ved UiO studieåret 2021-22

Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans

Det teologiske fakultet

Årsenhet Kristendom og Islam TF1-TEOKRI Intern

Årsenhet Praktisk-teologisk utdanning TFV-PRATE Intern

Årsenhet Teologi TF1-TEOL Intern

Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern

Bachelor Teologi TFB-TEOL Intern

Master Religion and Diversity TFM2-ICONT Intern

Master Lederskap, etikk og samtalepraksis TFME-LES Intern

Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern

Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern

Master Teologi TFM2-TEOL Intern

Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern

Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern

Det juridiske fakultet

Årsenhet Kriminologi JF1-KRIM Intern

Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern

Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FINF Intern

Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern

Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern

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

Master (felles) 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

Det medisinske fakultet

Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL Intern

Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern

Master (felles) European Master in Health Economics and Management MFM2-EMHEM Intern

Master Tverrfaglig helseforskning MFM2-HELV Intern

Master International Community Health MFM2-INTHE 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

Det humanistiske fakultet

Årsenhet Allmenn litteraturvitenskap HF1-LIT Intern

Årsenhet Antikkens kultur HF1-ANT Intern

Årsenhet Engelsk HF1-ENG Intern

Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern

Årsenhet Filosofi HF1-FIL Intern

Årsenhet Historie HF1-HIS Intern

Årsenhet Idéhistorie HF1-IDE Intern

Årsenhet Italiensk HF1-ITA Intern

Årsenhet Kunsthistorie og visuelle studier HF1-KUN Intern
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Årsenhet Medier og kommunikasjon HF1-MVIT Intern

Årsenhet Norsk som andrespråk HF1-NOAS Intern

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

Årsenhet Religionsvitenskap HF1-REL Intern

Årsenhet Russisk HF1-RUS Intern

Årsenhet Spansk HF1-SPA Intern

Årsenhet Tverrfaglige kjønnsstudier HF1-KFL Intern

Årsenhet Tysk HF1-TYSK Intern

Årsenhet Øst-Europa-studier HF1-OSTEUR 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 HFB-FIL Intern

Bachelor Filosofi, politikk og økonomi HFB-PPE Intern

Bachelor Historie HFB-HIS Intern

Bachelor Honours-programmet, studieretning humaniora MNBH-HONS Intern

Bachelor Idéhistorie HFB-IDE Intern

Bachelor Klart språk HFB-KLAR Intern

Bachelor Kulturhistorie HFB-KULH Intern

Bachelor Kunsthistorie og visuelle studier HFB-KUN Intern

Bachelor Lingvistikk HFB-LING Intern

Bachelor Medier og kommunikasjon HFB-MVIT Intern

Bachelor Musikkvitenskap HFB-MUS Intern

Bachelor Nordiske studier HFB-NORD Intern

Bachelor Religionsvitenskap HFB-RELV Intern

Bachelor Tverrfaglige kjønnsstudier HFB-KFL Intern

Fireårig bachelor Japansk og japanstudier *)

Fireårig bachelor Kinesisk og Kina-studier *)

Fireårig bachelor Midtøsten-studier med arabisk *)

Master Allmenn litteraturvitenskap HFM2-LIV Intern

Master Klassiske språk HFM2-ANT Intern

Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern

Master Asia and Middle East Studies 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

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

Master Music, Communication and Technology HFM2-MCT Intern

Master Musikkvitenskap HFM2-MUS Intern
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Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern

Master Religionsvitenskap HFM2-REL Intern

Master Screen cultures HFM2-SCUL Intern

Master (felles) Viking and Medieval Norse Studies HFM2-VMNS Intern

Master Viking and Medieval Studies HFM2-MAS Intern

Master (erf.) Journalistikk HFME-JOUR Intern

Master (felles) Museum, Heritage and Education Studies Intern

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Årsenhet Informatikk MN1-INF Intern

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 Honours-programmet, studieretning realfag MNBH-HONS 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 and Innovation management MNM2-ENT Intern

Master Fornybare energisystemer MNM2-FENS Intern

Master Fysikk MNM2-FYS Intern

Master Geofag MNM2-GEO Intern

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

Master Informatikk: digital økønomi og ledelse MNM2-INL Intern

Master Informatikk: informasjonssikkerhet MNM2-INI 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 Fluidmekanikk MNM2-MEK 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
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Årsenhet (master, erf.) IT-arktitektur MN1E-ITARK Ekstern

Forskerlinje Forskerlinjen i informatikk (bachelornivå) MNFORSKINB Intern

Forskerlinje Forskerlinjen i informatikk (masternivå) Intern

Øvrig Gründerskolen MNGRUNDER Intern

Øvrig Sosialt entreprenørskap MNSOSENT Intern

Det odontologiske fakultet

Bachelor Tannpleie ODB-TP Intern

Master (femårig) Odontologi ODM5-ODONT Intern

Forskerlinje Forskerlinjen i Odontologistudiet ODFORSK Intern

Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, treårig studium ODV-SPES3 Ekstern

Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, femårig studium ODV-SPES5 Ekstern

Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Årsenhet Psykologi SV1-PSY Intern

Årsenhet Samfunnsøkonomi SV1-ECON Intern

Årsenhet Statsvitenskap SV1-STV Intern

Årsenhet Sosiologi SV1-SOS Intern

Bachelor Honours-programmet, studieretning samfunnsvitenskap MNBH-HONS Intern

Bachelor Internasjonale studier SVB-INTER Intern

Bachelor Kultur og kommunikasjon SVB-KULKOM Intern

Bachelor Offentlig administrasjon og ledelse SVB-OADM Intern

Bachelor Psykologi SVB-PSY Intern

Bachelor Samfunnsgeografi SVB-SGO Intern

Bachelor Samfunnsøkonomi SVB-ECON Intern

Bachelor Sosialantropologi SVB-SANT Intern

Bachelor Sosiologi SVB-SOS Intern

Bachelor Statsvitenskap SVB-STV Intern

Bachelor Utviklingsstudier SVB-UTV Intern

Master (felles) European Master in the Psychology of Global Mobility (Global MINDS)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 Social Anthropology SVM2-ANTH 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

Årsenhet Barn og unges læring og utvikling UV1-BULU Intern

Bachelor Pedagogikk UVB-PED Intern

Bachelor Spesialpedagogikk UVB-SPED Intern

Master Assessment Evaluation UVM2-MAE Intern
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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 (erf.) Utdanningsledelse UVME-UTLED Intern

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

VH Veiledning for lærere, høyere nivå UVVEILHN Intern

Annet

Øvrig Den internasjonale sommerskolen ISS Intern

*)Vedtatt opprettet, men foreløpig ikke tilbudt
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HFs innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 
 

Det vises til notat 8. mars 2021 om innmelding av studietilbud for studieåret 2022/2023. 

 

1) Rettelser til oversikten over UiOs totale studietilbud 

 HF1-MVIT har endret navn som gjelder fra og med høsten 2021: «Medier og 

kommunikasjon».  

 HF1-OSTEUR har programnavnet «Øst-Europa-studier» i FS med to bindestreker. 

 HF1-RUS Årsenhet Russisk har opptaksstans i 2021 og inntil videre.  

 HFM2-MCT Master (felles) Music, Communication and Technology er ikke lenger en 

fellesgrad da NTNU har trukket seg fra samarbeidet. HF viderefører tilbudet som et rent 

HF-program. Jf. vårt notat 25.11.2020 til SADM i sak 2016/14688.  

 Master (felles) Museum, Heritage and Education ble etablert av universitetsstyret for første 

opptak i 2021, men etter at etableringen var vedtatt, ble det klart at søknaden om Erasmus 

Mundus Joint Master Degree-midler ikke var innvilget, og HF vil derfor ikke tilby studiet 

slik det også ble tatt forbehold om ved etableringen. Jf. vårt notat 11.09.2020 til SADM i sak 

2020/1996.  

 

2) Finansiering av de fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier, kinesisk og 

Kina-studier samt Midtøsten-studier med arabisk 

Universitetsstyret etablerte i 2018 de fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier, 

kinesisk og Kina-studier samt Midtøsten-studier med arabisk. Disse ble ikke tilbudt i 2019, 2020 

og 2021 av mangel på finansiering. Vi gjentar i år vårt behov for innføring av fireårig finansiering. 
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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.  

 

3) Forslag om etableringer av studietilbud for studieåret 2022/2023 

Fakultetsstyret vedtok i møte 16. april 2021 å anbefale overfor universitetsstyret  

 nedleggelse av masterprogrammet Journalistikk 

 etablering av masterprogrammet Politisk kommunikasjon 

 etablering av masterprogrammet Multilingualism 

 etablering av masterprogrammet European History (Joint MA Programme in European 

History) 

 

Etableringene finansieres ved omdisponering i opptaksrammen. 

Beskrivelse av forslagene finnes i det følgende. 

 

 

Med hilsen 
 
Gunn Enli 
prodekan for studier 

Julianne Krohn-Hansen 
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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Nedleggelse av masterprogrammet i journalistikk 

HF foreslår nedleggelse av masterprogrammet i journalistikk på Institutt for medier og 

kommunikasjon fra og med høsten 2022. Studentene tatt opp til og med 2021 kan fullføre 

programmet som planlagt siden de fleste emnene på programmet også tilbys på andre 

masterstudier ved instituttet.  

Ønsket om nedleggelse er begrunnet bl.a. i at mange av de faglige ildsjelene som driftet 

programmet, er gått av, og masterprogrammet har ikke lenger samme forankring i et ledende 

forskningsmiljø. Dessuten er gjennomføringen på programmet lav, ikke bare til normert tid, men 

også etter 8 semestre har ikke mer enn 50 % fullført programmet.  

Tilbudet i journalistikk legges ned som et godt synlig, selvstendig tilbud, men man fortsatt kan 

skaffe seg mye av den samme kompetansen innenfor rammen av masterprogrammet i 

medievitenskap, men med en medievitenskapelig vinkling forankret i aktive forskningsmiljøer ved 

instituttet. 

Emnetilbudet i masterprogrammet i journalistikk skiller seg i liten grad fra emnetilbudet i 

masterprogrammet i medievitenskap. Bare ett obligatorisk emne har vært unikt for journalistikk 

(JOUR4200 - Theoretical Perspectives in Journalism Studies), og dette emnet blir valgfritt på 

masterstudiet i medievitenskap. Her vil det også fortsatt være mulig å skrive masteroppgaver 

knyttet til journalistiske problemstillinger og arbeidsmåter.  

Frigjorte ressurser vil brukes på det øvrige studietilbudet ved Institutt for medier og 

kommunikasjon. 

 

Etablering av masterprogrammet Politisk kommunikasjon 

POLKOM – politisk kommunikasjon – er en forskergruppe ved Institutt for medier og 

kommunikasjon som forsker på politisk journalistikk, politiske kampanjer og valgkamp, strategisk 

kommunikasjon i politiske saker, og politisk retorikk i tradisjonelle og nettbaserte medier. Gruppa 

driver POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon, et virtuelt forskningssenter som 

skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med 

forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet. 
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Forskningsmiljøet innen politisk kommunikasjon er blant de sterkeste og mest profilerte på 

instituttet. 

Med tyngdepunkt i denne forskergruppa tilbys i dag den engelskspråklige studieretningen Political 

communication: Nordic perspectives på masterprogrammet i medievitenskap. Andelen studenter 

med internasjonal bakgrunn har imidlertid vært svært lav; nesten samtlige kommer fra Norge. At 

studiet har vært for engelskspråklige studenter, har samtidig vist seg som pedagogisk uheldig da 

det undervises mye om norske og nordiske forhold, og det ville være en fordel om underviserne 

kunne bruke norskspråklige avisartikler og nyhetssendinger. Studentene bør også kunne bruke 

norsk når de beskriver norske og nordiske forhold i politikk og medier.  

Som studieretning på program for medievitenskap er tilbudet heller ikke så godt synlig for søkerne. 

Den andre studieretningen på programmet heter medievitenskap og er identisk med det som var 

hele programmet før programmet ble organisert i to studieretninger. Programmet har derfor ikke 

et nøytralt navn som dekker begge studieretningene, og politisk kommunikasjon framstår mest 

som en appendiks til programmet. Instituttets tredje masterstudium, Screen Cultures, er derimot 

etablert som eget program.  

Studieretningene Political Communication og Medievitenskap har dessuten ulikt opptaksgrunnlag. 

Sistnevnte forutsetter en bachelorfordypning i medievitenskap, mens Political Communication 

krever en bachelorgrad med fordypning i samfunnsvitenskap eller humaniora og 40 studiepoeng 

avlagt innen medier og kommunikasjon/ medievitenskap. De to studieretningene har tre felles 

emner, ellers er innholdet ulikt.  

HF anser at søkningen til studieretningen Political Communication er god med henholdsvis 19 og 

28 kvalifiserte 1. prioritetssøkere og 12 og 14 møtt til 14 plasser i 2019 og 2020, og 75 % fullfører 

etter tre år. Dette vil neppe bli dårligere på et bedre synlig masterprogram i politisk 

kommunikasjon. Opptakskrav som vanskeliggjorde status som kvalifisert søker på studieretningen 

Political Communication, er dessuten blitt fjernet slik at flere kan kvalifisere faglig for opptak.  

HF foreslår derfor det som i realiteten en omgjøring av et eksisterende tilbud fra å være 

studieretning på et masterprogram til å bli et selvstendig masterprogram. Hvis universitetsstyret 

vedtar etablering av politisk kommunikasjon som et nytt program, vil fakultetet nedlegge 

studieretningen Political Communication.  
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Etablering av masterprogrammet European History (Joint MA Programme in 

European History) 

Joint Master in European History (MAEuH) er et europeisk historiemasterprogram etablert i 2012 

og drevet av et konsortium bestående av ti dels fullverdige, dels assosierte partneruniversiteter i 

Beograd, Berlin, Dublin, Madrid, Paris. Roma, Sarajevo, Tallin og Wien. Her ønsker IAKH å bli 

med som en fullverdig partner og som representant for Norden. 

MAEuHs hovedfokus er komparative studier av europeisk historie med en bred historisk fagprofil, 

men med hovedvekten innen samtidshistorie, alt sammen koblet til forskningsmessig styrke. Ved 

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) finnes det fagmiljø med sterk internasjonal 

forsknings- og utdanningsprofil og et større fagmiljø innen samtidshistorie, som forsker på politisk 

og økonomisk historie, internasjonal historie, og som arbeider med prosjekter som inkluderer 

internasjonale organisasjoner, humanitært arbeid og fredsmekling, velferdsstater, arbeidsliv, kjønn 

og familie – med både norsk, skandinavisk og europeisk fokus.  

MAEuH er et allerede veldrevet og faglig kvalitetssikret masterprogram som vil være attraktivt for 

studenter med interesse for europeisk historie og særlig egnet for studenter som sikter seg inn på 

en internasjonal karriere. IAKH vil som representant for Norden virke interessant for studenter 

som både vertskap- og partneruniversitet. 

Hver fullverdige partner tar opp 5 studenter hvert år. Programmet vil være av interesse for alle som 

vil fordype seg i europeisk historie og ønsker internasjonal erfaring i tillegg.  

I andre og/eller tredje semester er det et semesters obligatorisk utveksling til et av 

partneruniversitetene, med mulighet for to semestre til to universiteter. Graden avsluttes med en 

forskningsrettet masteroppgave enten på 30 ects eller på 60 ects (da med utveksling bare i andre 

semester).  

Kandidatene får en fellesgrad utstedt fra egen institusjon eller en dobbeltgrad utstedt fra to 

institusjoner avhengig av hvilket universitet de reiser til.  

IAKH forplikter seg til å tilby minst 30 studiepoeng på engelsk hvert semester, noe som allerede 

ivaretas innenfor instituttets emneportefølje på master. Studentene kan også ta emner på norsk. I 

undervisnings- og veiledningsøyemed kan IAKH dessuten dra veksler på sitt eksisterende 

samarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Institutt for statsvitenskap samt 
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med institusjoner som Peace Research Institute Oslo og Holocaust senteret, som tilbyr ressurser i 

form av undervisning og veiledning.  

Instituttets studieadministrasjon får ikke vesentlig merarbeid utover ressursbruk knyttet til det 

faglige samarbeidet. Ut- og innreise skjer gjennom det etablerte Erasmus-systemet. Ressursbruk 

knyttet til veiledning og eksamensarbeid vil avhenge av antallet studenter som velger UiO som 

utvekslingsinstitusjon.  

Slik internasjonalt utdanningssamarbeid framheves som et prioritert område i UiOs Årsplan 2020-

2021 og i Strategi 2030, har IAKH har jobbet mye med internasjonalisering mht. økt 

studentmobilitet og flere engelskspråklige emner og masterløp på engelsk. MAEuH passer godt inn 

i den faglige profilen ved instituttet og vil være attraktivt både for utenlandske studenter som 

ønsker å studere i Norge, og for norske studenter som ønsker kompetanse for et internasjonalt 

arbeidsmarked. Studiet vil i tillegg være godt egnet for studenter som sikter seg inn mot en 

akademisk karriere. 

 

Etablering av masterprogrammet Multilingualism 

For alt fra politiske beslutningstakere og utdanningsmyndigheter til teknologibedrifter og frivillige 

organisasjoner blir kunnskap om flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå stadig viktigere for å 

styrke mulighetene og møte utfordringene som mangfold og mobilitet medfører. Målet med det 

foreslåtte engelskspråklige masterprogrammet er å møte det økende behovet for flere fagpersoner 

med kompetanse innenfor flerspråklighet. 

MultiLing - Senter for flerspråklighet er et forskningssenter - Center for Multilingualism in Society 

across the Lifespan (MultiLing) ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier (ILN) fikk status 

som senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013 av med avslutning i 2023. Senteret har levert 

banebrytende forskning knyttet til utfordringer i dagens globaliserte samfunn som flerspråklig 

språkutvikling og språktilegnelse gjennom hele livet, flerspråklige ideologier, språkpolitikk og 

flerspråklige kommunikasjonspraksiser i sosiale sammenhenger fra arbeidsplasser til klasserom og 

domstoler. 

Det foreslåtte masterprogrammet bygger på kompetanseområder på ILN som er blitt styrket og 

utvidet som en del av MultiLing, og vil sikre at kompetansen og nettverkene senteret har bygget 

opp, fortsatt kan brukes innen forskning på og undervisning om flerspråklighet.  
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Flere i MultiLings kjernegruppe av forskere er ansatt ved ILN: Det er tre fast tilsatte i 

flerspråklighet (en professor og to førsteamanuensiser), og en fjerde stilling med psykolingvistisk 

profil er utlyst med forventet tilsetting i 2021.  

Studiet utmerker seg bl.a. ved følgende:  

 Programmet vil med sitt fokus på flerspråklighet være unikt i norsk sammenheng, og heller 

ikke i Europa eksisterer mange tilsvarende tilbud. 

 Programmet er som faget selv tverrfaglig, og studenter og forskere vil søke forbindelser til 

fagområder som psykologi, utdanningsvitenskap, antropologi og juss.  

 Programmet vil være arbeidsrelevant ved å gi studentene mulighet til praksis på 

arbeidsplasser og i organisasjoner.  

 Programmet vil være forskningsnært ved å tilby deltakelse i pågående forskning og tilgang 

til det sosio-kognitive laboratoriet (etablert med midler tildelt MultiLing over 

Statsbudsjettet 2015 for å utvikle et verdensledende forskningsmiljø). Her finnes fasiliteter 

for å kjøre psykolingvistiske og sosiolingvistiske eksperimenter, inkludert blikksporing, 

EEG samt avansert utstyr et for opptak av intervjuer og sosiale interaksjoner. Studentene 

vil kunne bruke laboratoriet til å samle inn data til egne masteroppgaver (på 30 eller 60 

studiepoeng). 

 Programmet vil tilby utveksling til institusjoner som inngår i MultiLings omfattende 

internasjonale forskningsnettverk, og i øvrige forskernettverk innen språkforskning i Norge.  

 

Kandidatene fra programmet vil ha kompetanse til å jobbe på områder knyttet bl.a. til 

kommunikasjon på flerspråklige arbeidsplasser, utvikling og vurdering av språkpolitikk, 

flerspråklig undervisning, behandling av flerspråklige med språkvansker og/eller til å fortsette med 

videre forskning på ph.d.-nivå 

Faglige opptakskrav vil være en bachelorgrad i humaniora, samfunnsvitenskap eller 

utdanningsvitenskap med en komponent som er viet språklig, sosialt og/eller kulturelt mangfold, 

med minst 10 studiepoeng i et emne relatert til flerspråklighet, tospråklighet, språkkontakt, 

språktilegnelse, språkpolitikk eller sosialt og kulturelt mangfold. 
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De siste fem årene har åtti studenter ved UiO skrevet masteroppgaver i emner relatert til 

flerspråklighet, sosiolingvistikk og psykolingvistikk, noe som vitner om en jevn interesse for dette 

feltet. ILN foreslår å ta opp femten studenter hvert år til master i flerspråklighet. 

For en full beskrivelse av programmet se vedlegget Master’s programme in Multilingualism at the 

University of Oslo. 
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Master’s programme in Multilingualism at the University of Oslo 

Master i fleirspråklegheit - Master i flerspråklighet - Master programme in 

Multilingualism 

1.  Introduction 

The majority of the world’s population speak two or more languages. Today’s global mobility 

and technological advancements lead to increased cultural and linguistic flows and exchanges, 

giving rise to new opportunities and new challenges. Knowledge about multilingualism at the 

level of both the individual and society is increasingly important in order to enhance the 

opportunities and mitigate the challenges of social diversity and mobility for stakeholders 

ranging from policymakers and education authorities to tech companies and NGOs. As 

stakeholders seek to navigate through these complex times and make constructive decisions, 

there is an urgent need to better understand multilingualism and how it can be cultivated as a 

human capital that increases linguistic and cultural awareness, and as skills and expertise in a 

global market. The goal of the proposed Master’s programme is to fill the pressing need for 

more professionals and scholars with competence in the area of Multilingualism. We intend 

the programme to cater for students who want to use this knowledge in a variety of 

professional roles outside of academia, including social policy, education, and careers 

requiring intercultural communication, as well as for students who want to pursue further 

research in an academic career. The programme offers core modules held in English, and 

elective modules held in English and Norwegian, and includes opportunities for an 

international exchange, a professional internship, and/or a research internship. As such it is 

designed to cater to an international student population with both scholarly and professional 

ambitions. Additionally, this programme builds on an area of scholarly excellence within the 

Department of Linguistics and Scandinavian Studies (ILN), and would enhance the portfolio 

of programmes at the Faculty of Humanities (HF) by offering a new degree closely tied to 

changing social needs. 

 

2.  Strategy in relation to UiO’s academic profile  

This proposed programme builds on areas of expertise within ILN, which have been 

strengthened and extended as part of the Center for Multilingualism in Society across the 

Lifespan – MultiLing (a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway, 

2013-2023), including Sociolinguistics, Psycholinguistics and Applied Linguistics with a 

focus on multilingualism. The MA in Multilingualism would also add to the academic profile 

of the Faculty of Humanities, in particular through its focus on understanding and responding 

to multilingualism as a contemporary challenge and opportunity for society, and for the 

individual. Finally, the programme would also make a contribution to increased 

interdisciplinarity at the University of Oslo, with students encouraged to consider elective 

courses in other Departments and Faculties, and programme staff pursuing expanded links 

with scholars in multiple disciplines, including Psychology, Education, Anthropology, and 

Law.   
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2.1  Quality and comparative advantage  

In recent years, several branches of Linguistics have undergone what has been called a 

‘multilingual turn’, in particular Psycholinguistics, Sociolinguistics and Applied Linguistics.1 

Multilingualism is a growing research field internationally, with several international journals, 

a biennial world congress that attracts between 500 and 900 participants, several research 

centres at prestigious universities in the U.S., South Africa, Switzerland, Australia, and 

Sweden, among others, and a small, but increasing number of study programmes. One of the 

outcomes of the ‘multilingual turn’ has been an increased emphasis on interdisciplinarity, 

bringing together Linguistics, Education, Psychology, Sociolinguistics, Sociology, 

Anthropology, and Law studies to illuminate multilingualism from different angles.2 The 

increased interest in the study of multilingualism reflects the prevalence of multilingualism in 

society and the need for better conceptual and practical tools with which to approach 

multilingual communication in public and private spheres. Today, multilingualism is both an 

object of study and a new interdisciplinary field – Multilingualism.   

In Norway, Multilingualism was established as a discipline at ILN in 20133 and represents a 

strategic area of potential growth in both research and teaching. For the last 8 years, 

MultiLing, a Centre of Excellence at ILN, has contributed significantly to strengthening 

research on Multilingualism in Norway and internationally, with the aim to examine 

multilingualism through an interdisciplinary lens in order to respond to social challenges. 

MultiLing has delivered cutting edge research that addresses challenges of today’s globalised 

society, including multilingual language development and acquisition across the lifespan, 

multilingual ideologies and language policies and multilingual communication practices in 

social contexts ranging from workplaces, to classrooms and courthouses. MultiLing  has been 

recognised internationally as one of the world’s leading research centres on Multilingualism, 

as evidenced by keynote lectures and invited panels at leading international conferences. The 

international evaluation board assessing humanities research in Norway highlighted 

MultiLing as one of the “star research groups” in the field of Humanities and noted that the 

Centre has achieved international prominence.4 We wish to launch the MA programme in 

2022 while the Centre is still operational to take advantage of MultiLing’s network and 

communication channels in launching the programme. The code MULTI will be used for the 

new courses of the MA programme, and will actively recruit among the research networks of 

members and alumni of the MultiLing Centre. Though MultiLing as a Centre financed by the 

Research Council of Norway will not continue after 2023, most of the Core Group of 

researchers will continue to work at ILN, allowing the MA programme to draw on highly 

competent and recognised scholars for teaching and supervision.  

The innovative, interdisciplinary approach that MultiLing embraces combines social and 

cognitive approaches to Multilingualism, and addresses contemporary social challenges 

through research; this approach has also shaped the proposed MA in Multilingualism. The 

                                                             
1 May, S. (2013). The multilingual turn: Implications for SLA, TESOL and bilingual education. London: Routledge. 
2 The Douglas Fir Group. (2016). A Transdisciplinary Framework for SLA in a Multilingual World. The Modern 
Language Journal, 100(S1), 19–47. https://doi.org/10.1111/modl.12301  
3 https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2013-2016/protokoll-2013/referat-09-12-
2013.html  
4 https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254027749624.pdf  
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curriculum will provide an overview of the history of research into multilingualism, and an 

exploration of current trends and topics, including multilingualism in education and in 

workplaces, development and assessment of language policies, and psycholinguistic and 

neurolinguistics insights into multilingual language development, language processing, and 

language decline. Our students will be introduced to novel methods in the field of 

Multilingualism, such as biographical, visual and multimodal methods, participatory 

fieldwork methods and recent psycholinguistic and experimental methods, including 

behavioural (eye-tracking) and neural imaging (electroencephalography). Through this 

interdisciplinary, yet focused programme, we aim to provide students with the skills to engage 

in experimental/lab research, and/ or applied research in social settings. The programme 

structure allows students to develop a specialisation and conduct original research in either 

social or cognitive aspects of multilingualism, while gaining basic familiarity with both areas. 

Students will be involved in cutting-edge research as part of the MA programme, in particular 

through the Socio-Cognitive Laboratory established through the World-leading funding 

scheme awarded to MultiLing in 20165. The Socio-Cognitive Lab provides facilities for 

running psycholinguistic and sociolinguistic experiments, including eye-tracking, EEG, and 

high quality equipment for recording interviews and social interactions. Students in the MA 

programme will be able to use the facilities to gather data for their own MA projects. 

Additionally, students will have the opportunity to participate in a research internship or 

professional internship in Norway or abroad, and/or conduct applied case study research in 

collaboration with a partner organisation outside of UiO. 

Recently, several universities in Europe have launched BA and MA programmes that, at a 

minimum, include a component focused on multilingualism. However, only a handful of 

currently offered MA programmes in Europe have been designed with a specific focus on 

multilingualism at the core of the programme. We have mapped the MA programmes in 

Europe that either focus on Multilingualism or have Multilingualism as a part of the 

programme in order to ensure that our programme does not overlap extensively with other 

European MA programmes, and to prepare the ground for exchanges via Erasmus.6 In 

comparison to other European MA programmes, our proposed MA programme has three 

distinct advantages:  

(1) it offers a specific focus on Multilingualism, as opposed to being a track or specialisation 

in a Linguistics or English language programme;  

(2) it is truly interdisciplinary as it incorporates Psycholinguistic and Sociolinguistic 

perspectives and encourages elective courses in other Departments; and,  

                                                             
5 Allocated by the Norwegian Government through the National Budget, 
https://www.uio.no/english/research/research-excellence/world-leading-communities/  
6 These programs are: Technical University Dortmund (Competence in German required), Johannes 

Gutenberg University of Mainz, University of Konstanz, National University of Ireland, University of Luxembourg 

(competence in French or German required), University of Groningen, The Arctic University of Norway - 

University of Tromsø, University of Barcelona University of Stockholm, University of Fribourg  (Competence in 

French and German required), University of Exeter Goldsmiths, University of London, University of Reading, 

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

MINDS) 
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(3) all of the students will have the option to complete a professional internship and/or to take 

part in hands-on research in laboratory or professional settings, and to access to the Socio-

Cognitive Lab for gathering and processing data for their MA thesis.  

We believe that the unique curricular focus, and the flexible structure that allows for 

concentration and hands-on experience in research and/ or a professional domain will place 

our programme in a very favourable position.  

 

2.2  Need for knowledge and competence in society  

We live in times of intense social, cultural and linguistic change, accelerated by globalisation 

processes, transnational population flows and technological developments, as noted above. 

Understanding of multilingualism and diversity in our contemporary globalised world has a 

high degree of societal relevance and can contribute to solving many of the challenges that 

diversity poses in education, workplaces and public administration.   

The goal of this MA programme is to provide high quality education in Multilingualism that 

will prepare students to engage in professional and academic work and aid them in developing 

knowledge and expertise about the role of diversity in today’s world. The need for 

professionals with expert knowledge of multilingualism and the ability to address challenges 

arising from multilingualism is present in multiple sectors, from the health sector, to 

education. Students completing this programme will gain skills to work in areas including 

communication in multilingual workplaces, development and assessment of language policies, 

multilingual language education and assessment, multilingualism in institutional settings, and 

treatments for multilinguals with language impairments, among other topics.  No other MA 

programmes at the Faculty of Humanities have this specific profile. 

In line with Strategy 2030, the proposed MA programme will integrate research and teaching, 

while keeping societal needs in mind. Strategy 2030 stresses that professional and general 

education should be linked more closely to research activities and working life to motivate 

students to complete their studies.7  All of our students will have the possibility of doing an 

internship and/or a case study project, and will therefore have multiple opportunities to gain 

practical experience in workplaces and/ or laboratories, as detailed further below in the 

programme structure.   

 

2.3  Learning outcomes  

The aim of the MA programme is to meet society’s need for more knowledge on 

multilingualism by training professionals and scholars with competence in the area of 

Multilingualism.  

● Students will acquire advanced knowledge of Multilingualism at the levels of the 

individual and society. They will develop the ability to conduct research on 

                                                             
7 https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/  
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Multilingualism and to contribute to the conceptualisation and management of 

multilingualism in a variety of social domains. 

● Students will have an in-depth understanding of contemporary linguistic, 

communicational and societal consequences of globalisation in the light of immigration, 

post-colonial, decolonial, and transnational socio-political trends.  

● Students will be able to assess and analyse bilingual, multilingual, multi-dialectal, and 

multimodal communication practices, language processing and language acquisition 

from an interdisciplinary perspective, including insights from Linguistics, Education, 

Cognitive and Social Psychology, Psycholinguistics, Neurolinguistics, Sociology and 

Anthropology.  

● Students will be able to apply state-of-the art theoretical knowledge about 

multilingualism in order to design and conduct research that addresses current and 

future challenges of multilingualism at the individual and societal levels. They will be 

able to apply their knowledge and skills in a variety of professional settings.  

  

2.4 Target student population and recruitment potential  

This programme is targeted at both Norwegian and international students with an interest in 

research on multilingualism and/ or the dynamics of multilingualism in social and 

professional domains. Students with backgrounds in Linguistics, Psychology, Education, 

Sociology, Anthropology, and Media Studies, among others, may be attracted to this 

programme. We believe that the cutting-edge approach of the programme, combined with the 

low tuition fees, will attract a competitive group of international applicants, and will also be 

appealing to Norwegian candidates, due to the relevance for future professional 

opportunities.8 We are confident that a focused MA programme in Multilingualism will attract 

many students, given high interest in research on multilingualism among local 

(Norwegian/Scandinavian) and foreign candidates applying for a PhD and/or a Postdoc at 

MultiLing (typically, around 32 applicants for a PhD and 26 for a Postdoc. The Postdoc 

position advertised in 2021 received 61 applications). 

In relation to the recruitment of Norwegian-based students, we believe that this programme 

will attract a different population than those who opt for existing MA programmes at ILN, 

including the programmes in Linguistics, Norwegian as a Second Language, and Rhetorics 

and Communication. Whereas the MA in Linguistics has lately taken a more formal 

theoretical direction, the MA in Norwegian as a Second Language focuses on educational 

issues, and the MA in Rhetorics and Communication focuses on Norwegian language 

communication, this MA programme focuses on language diversity and covers applied 

psycholinguistic and sociolinguistic approaches to communication and language use, while 

additionally encouraging interdisciplinary perspectives from outside of the Department and 

the Faculty. In the past 5 years, 80 students have written MA theses in topics related to 

Multilingualism, Sociolinguistics and/ or Psycholinguistics at UiO,9 indicating a steady 

                                                             
8 The Covid situation may still create some uncertainty in 2021, so we will focus on the European market 
initially, with aims to recruit students through our partnerships in South Africa, USA and elsewhere in the world 
in the future. 
9 Based on data from the DUO repository.  
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interest in this area. Thus, students seeking a more comprehensive approach to the study of 

Multilingualism will find this programme appealing. Specifically, Norwegian students with 

multilingual and multicultural backgrounds may find this programme interesting, and we will 

seek to collaborate with Mangfold i Fokus i Akademia - MIFA10 for recruitment. The 

University of Oslo and Circle U see diversity as a strength,11 and the Faculty of Humanities 

has committed to attracting and supporting students with multicultural backgrounds to a 

greater degree.12 The proposed MA programme in Multilingualism would help support this 

goal.   

Within the Faculty of Humanities, there are currently no programmes with a similar area of 

focus. The discontinued MA on Linguistics and its Applications for a Multilingual Society, 

hosted by the Department of Languages and Area Studies, offered some overlapping topics, 

albeit within a more rigid programme structure, and without the range of disciplinary 

approaches and applied study options that this proposed programme includes. We hope that 

BA students from modern language areas may be interested to explore how the language(s) 

they have focused on fit within a wider multilingual context, and thus may consider our MA 

programme in the future.  

While the topic of social diversity is central in several areas of study at the Faculty of Social 

Sciences, none of their programmes include direct consideration of the role of language. 

Language acquisition has been explored as an area of research within Psychology, but there 

are no study programmes with this focus. Within the Faculty of Education, the topic of 

multilingualism is included as part of teacher training, but is not a central area of focus. We 

anticipate that teacher-training students would be attracted to some of our courses as electives 

in order to complement the introduction to multilingualism that they receive at UV, and that 

Psychology students interested in psycholinguistics may also opt to take some of our courses 

as electives. A recently discontinued MA programme in Comparative and International 

Education, hosted by the Department of Pedagogy, included some topics in the area of 

education and diversity, but again without a direct focus on language. In designing our 

programme, we have taken note of these related English language MA programmes at 

UV/IPed and HF/ILOS that attracted interest for a time, but were not ultimately sustainable. 

We will learn from these lessons, and establish a programme that will be of interest to both 

Norwegian and international students, and that offers a flexible structure to adapt to a range of 

professional goals. 

For admission, students will be required to submit a letter of motivation, and to demonstrate 

the required level of English competence,13 as well as a Bachelor's degree in Humanities, 

Social Sciences or Education with a component that addresses linguistic, social, and/ or 

cultural diversity. Degree programmes of special relevance include Linguistics, Applied 

Linguistics, Modern Languages, Psychology, Education, Anthropology, Sociology, or Media 

Studies, among others. This is an interdisciplinary programme; we anticipate that students 

will arrive with different areas of background knowledge that are relevant to the 

                                                             
10 https://www.uio.no/om/samarbeid/skole/mifa/index.html       
11 https://www.circle-u.eu/about/mission/    
12 https://www.hf.uio.no/om/strategi/handlingsplan-for-likestilling-og-mangfold-20-23/handlingsplan-for-
likestilling-og-mangfold-20-23.html   
13 We will follow the UiO requirements for English as attested by scores in TOEFL, IELTS or Pearson Academic 
tests. https://www.uio.no/english/studies/admission/master/english-proficiency-master.html   
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interdisciplinary field of multilingualism. As a common background requirement, students 

should have at least a 10 ECTS course in a topic related to multilingualism, bilingualism, 

language contact, language processing, language acquisition, language policy, or social and 

cultural diversity in their BA degree. Students with other qualifications may petition for 

admission and will be considered on a case-by-case basis. If the programme is approved, we 

will work with the Faculty of Humanities to further specify and formalize the admissions 

requirements. 

A draft of the admissions requirements is included with this application.    

 

2.5 Potential for development and cooperation  

The proposed MA programme will build on the innovative research conducted at MultiLing in 

collaboration with our national and international research partners. Former MultiLing staff 

will continue to draw on their international and national networks to both recruit students, and 

to help establish study abroad opportunities, and internships for students in the MA in 

Multilingualism. Teaching will nourish research, in particular after that the Centre period will 

end in 2023, as continued academic collaboration with colleagues of MultiLing’s Core Group 

will prepare the ground for future research proposals, particularly with our partners and 

collaborators in the BRICS+ countries through UTFORSK.  

In addition to the academic basis of the programme, the programme structure will foster 

collaboration with other universities, as well as with civil society organisations through the 

research internships and professional internships that students have the option to pursue. 

Students will also be able to take several elective courses from different Departments (as 

illustrated in further detail in the programme structure below), and we will actively invite 

students from relevant programmes in Language studies, Psychology, Education, and 

Anthropology, among others, to take our courses as electives if space allows, thus supporting 

the development of transdisciplinary teaching research around the topic of linguistic and 

social diversity and fostering links between ILN and other Departments. In this way, 

graduates of the MA in Multilingualism will be well-equipped to use their knowledge in a 

variety of disciplinary and professional settings in Norway and/ or abroad. The programme as 

a whole will contribute to the strategic goals of the Faculty of Humanities to strengthen the 

study-work relationship and social engagement in the Faculty,14 and will additionally help 

ILN meet goals of remaining an internationally visible scholarly environment and providing 

professionally oriented study opportunities.15  

2.5.1 International exchange  

MultiLing’s extensive international research networks will form the basis for exchange 

semesters for our students, in line with ILNs Årsplan 2019-2021: “ILNs forskere har 

internasjonale forskergrupper og/eller nettverk som skal gjøres synlige for studentene ved at 

ILNs utvekslingsavtaler speiler disse nettverkene”.  In the recommended study plan, 

                                                             
14 https://www.hf.uio.no/om/strategi/strategi-2020/   
15https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2017-2020/protokoll-2018/v-sak-7-arsplan-
vedtatt.pdf    
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depending on which thesis option they choose, students may spend their second or third 

semester abroad, and/ or they may spend their second or third semester completing a research 

or professional internship. 

The Department of Linguistics and Scandinavian Studies also has several existing 

international and national exchange agreements, which the MA students in multilingualism 

will be eligible for (e.g., University of Groningen, The University of Tromsø). MultiLing also 

has student exchange opportunities through INTPART (Georgetown University, Stellenbosch 

University, University of Cape Town, University of the Witwatersrand, and University of the 

Western Cape). ERASMUS agreements are to be renewed in 2021, and we will take 

advantage of this opportunity to establish exchange agreements with European universities 

where members of MultiLing’s Scientific Advisory Board, collaborative partners and alumni 

are employed (including Copenhagen University, Lund University, University of Jyväskylä, 

Stockholm University, Åbo Akademi University, University of Freiburg, University of 

Groningen, Erfurt University, University College London, University of Basel, Sorbonne, 

Humboldt University of Berlin, Cyprus University of Technology, and Universität Hamburg, 

Moscow Lomonosov University, Basque Center on Cognition, Brain and Language among 

others).16  If our MA programme is approved, the staff involved in the MA programme will 

apply for further funding from INTPART, UTFORSK, Erasmus+ and Erasmus Global in 

collaboration with our international networks.  

2.5.2 Professional internship and research internship  

As mentioned above (2.1, 2.2), all students will have several options to participate in applied, 

hands-on research. Specifically these include; 1) a 10 ECTS course where students conduct a 

case-study project for a partner organisation outside of UiO; and 2) a 30 ECTS research 

internship; or 3) a 30 ECTS professional internship. Students who want to dedicate an entire 

semester to a research or professional internship will have the opportunity to do so, either 

with partners in Norway or abroad. Students who do not choose to do a full-time internship 

will still have the option to experience working on a project for a civil society organisation in 

which they must apply their academic knowledge to a real-world case study.  

Students in this programme would have several advantages in finding and securing 

internships. We will provide MA students with a list of Norwegian public and private 

workplaces that offer internships, as well as guidelines and protocols for establishing 

internship agreements. We have tentatively contacted potential international collaboration 

partners to start mapping possibilities. One of these is the Secretariat of the European Charter 

for Regional or Minority Languages under the auspices of the Council of Europe, who have 

expressed an interest in collaborating. The Council of Europe’s mission is to promote and 

protect Human rights, Democracy and Rule of Law in Europe, and this collaboration would 

be particularly relevant to the Circle U Knowledge Hub “Democracy”. Potential partners in 

Norway include Språkrådet, the Ministry of E-Health (communication section), and 

Multikulturelt Initiativ Ressursnettverk, an organisation providing programming to immigrant 

communities in Norway.17 Several of MultiLing’s Scientific Advisory Board members have 

                                                             
16 List of collaborators and affiliates: https://www.hf.uio.no/multiling/english/about/collaboration/  
17 http://www.mirnett.org/wp/  
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expressed that they would welcome our MA students on research internships as they see this a 

way of maintaining contact and exchange of ideas with the research environment in Oslo. We 

will also reach out to MultiLing’s alumni who now work at universities and public and private 

institutions, primarily in Europe. The Norwegian Ministry of Foreign Affairs offers 

internships at the various Norwegian embassies across the world, and we believe that students 

with a background in multilingualism will be attractive candidates for these positions.  

The programme staff and coordinator will continually expand and update the list of 

opportunities, and will also encourage students to seek out new possibilities in contexts where 

they want to develop their experience and networks. Although MA students will be 

responsible for requesting and establishing the internship agreements, the programme will 

provide protocols and guidelines for both the students and the host institution, to ensure a 

positive and mutually beneficial learning experience. The research internship will help to 

ensure that MA students acquire cutting-edge research skills and are competent and 

competitive candidates for a PhD in Multilingualism or related areas (e.g., psycholinguistics, 

second language learning, sociolinguistics, etc.). The professional internship and applied 

learning opportunities will help to ensure the MA students are prepared to apply their 

knowledge to challenges related to multilingualism in the workplace, and are prepared to 

expand their professional networks and enter the job market.  

3. Resources  

The proposed MA programme is designed to take advantage of existing resources present at 

ILN and UiO, in particular the resources that have been strengthened by the MultiLing 

Centre. ILN has hired three permanent faculty positions in Multilingualism (one professor and 

two associate professors) and a fourth position with a psycholinguistic profile will be 

advertised and is expected to be filled in 2021. Two of the Multilingualism staff members 

have expertise in Sociolinguistics, Sociology of Language, Linguistic Anthropology, 

Language Policy and Language Education, and the third staff member has competence in 

Psycholinguistics, Second Language Acquisition and Cognitive Linguistics. After the 

Centre’s period as a CoE comes to an end in May 2023, an additional four permanent staff 

members who have worked as Core Group members at the Centre will have the possibility to 

contribute to teaching and supervision on the MA programme. These staff members will 

contribute with their expertise in digital literacies, language attitudes, urban multilingualism, 

multilingual communication in the workplace, and language diversity in schools. At ILN, 

there is also a general wish for the academic staff to contribute to teaching and supervision 

across “fagområder” to ensure the best possible offerings to our students and exchange of 

ideas. Existing facilities run by ILN, including the Socio-Cognitive Laboratory18 and the Text 

Laboratory,19 will also serve as resources for students in the MA programme. The study plan 

for the programme includes existing courses wherever possible, as well as strategic new 

courses, as outlined below.    

The programme aims to admit up to 15 students each autumn, starting in 2022. The places 

will be allocated from the existing unused MA study places at ILN; of the 140 MA study 

                                                             
18 https://www.hf.uio.no/multiling/english/topics/lab/  
19 https://www.hf.uio.no/iln/english/about/organization/text-laboratory/  
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places allocated to ILN in 2020-2021, 61 were not used according to the information we have 

received.  

4.   Structure  

This will be a two-year degree, and it is designed to give students maximum flexibility in 

order to meet their personal and professional goals. Students may choose to write a 30 or 60 

ECTS MA thesis, and to conduct a research or professional internship, a semester abroad, or 

more extended coursework (see list of elective courses below). Upon entering the programme 

they will be encouraged to build a study plan that suits their goals based on this range of 

options. The first semester is dedicated to coursework, with a common theoretical course, a 

methods course, and an elective course. The theoretical course is a new course designed for 

the programme, while the methods course will be a revised and updated methods course 

offered in collaboration with the MA programme in Linguistics, based on the existing course 

LING4140.20 Electives may be chosen from a range of courses across the Faculty of 

Humanities, Social Sciences, and Education (see attached overview of elective courses), some 

in English and some in Norwegian. Students who master both English and Norwegian will 

have the greatest selection of possible courses; however, we believe that the selection of 

courses available in English will also provide a quality range of choices for students who are 

not able to take Norwegian electives.   

In the second semester, students will take at least one of two possible specialisation courses in 

which they will develop their research proposal, and two elective courses. Students who plan 

to do a psycholinguistic study will be highly encouraged to take the existing MULTI4110 

course in Statistical Methods for Language Students as an elective in the second semester. 

Students will also have the option to engage in a shorter professionally-oriented project during 

the second semester through enrolment in MULTI2XXX/4XXX Project-based Research in 

Multilingualism, a course which follows the model established by RETKOM4104/2104 and 

involves collaboration with partner institutions outside of ILN.  

Alternatively, students will have the option to study abroad in their second semester, and to 

take course work that is equivalent to one of the required MULTI specialisation courses, or 

other relevant coursework, at their host institution.  

In the second year, students opting for a 30 ECTS thesis will have the opportunity to spend 

one semester conducting an internship in a professional context, or to do a research internship, 

prior to working on a short thesis in their final semester. It is also possible for students to 

spend their third semester taking additional elective coursework at UiO or in exchange abroad 

prior to conducting their thesis. Students opting for a 60 ECTS thesis will spend both 

semesters of the second year conducting a more extensive thesis project, with a group thesis 

seminar in the first semester of the second year. 

                                                             
20 Considering that the MA in Linguistics will be offered bilingually as of autumn 2021, there is interest in 
developing an English-medium methods course to serve the needs of both LING and MULTI MA students. This 
course was originally the product of collaboration across disciplines, and formerly had the code SPR (Språk). If 
the new MA in Multilingualism is approved, we will work with LING to update this course and to consider what 
code will be most appropriate. 
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The Master's degree consists of: 

● 30 credits of compulsory courses 
● 30 credits of elective courses 
● 60 credits Master's thesis OR 30 credits project (internship) term and 30 credits 

Master's thesis OR 30 credit Master’s thesis and 30 credits elective courses 

4th  semester MULTI4xxx – MA thesis in Multilingualism (60 ECTS)   
                                    OR  

MULTI4xxx – MA thesis in Multilingualism (30 ECTS) 

3rd semester MULTI4xxx – MA thesis in Multilingualism (60 ECTS)  

                                  OR  

NOR4900 – Nordisk prosjektsemester 

                                  OR  

NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier 

                                OR 

30 ECTS course work abroad or at UiO (if 30 ECTS thesis) 

2nd semester 
MULTI4XXX21 Cognitive 

Aspects of Multilingualism 

          OR 

MULTI4XXX Social Aspects of 

Multilingualism 

         OR 

30 ECTS course work abroad 

Elective courses 

 

MULTI2XXX/4XX

X Project-based 

Research in 

Multilingualism 

Elective courses 

     OR 

MULTI4110 – 

Introduction to 

Statistical Analysis for 

Language Students22 

1st semester MULTI4XXX Theoretical 

Foundations of Multilingualism 

LING4140/ 

SPR/MULTI4XXX 

Methods in 

Language Research 

Elective courses 

 10 ECTS credits 10 ECTS credits 10 ECTS credits 

 

The programme as designed involves the creation of four new courses (plus a supervised 

reading option), and the use of numerous existing courses as both required and elective 

courses. The new courses will all be open for students in other programmes, if space allows. 

A brief description of these new courses is included below.  

New courses: 

MULTI4XXX Theoretical Foundations of Multilingualism (14 double hours) 

MULTI4XXX Cognitive Aspects of Multilingualism (10 double hours) 

MULTI4XXX Social Aspects of Multilingualism (10 double hours) 

MULTI2XXX/4XXX Project-based Research in Multilingualism (6 seminar hours) 

                                                             
21 Students must take one of these courses and may also take the other course as an elective course. This will 

provide a theoretical foundation for students who wish to combine cognitive and social approaches in their thesis. 
22 Obligatory for students who wish to use quantitative or experimental methods for their MA thesis (unless they 

can document they have successfully completed an equivalent course). 
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MULTI4XXX Supervised Reading (8 hours) 

Existing courses that will be central to the programme: 

LING4140/ SPR/ MULTI4XXX Methods in Language Research 

MULTI4110 – Introduction to Statistical Analysis for Language Students 

NOR4900 – Nordisk prosjektsemester 

NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier 

See overview below of possible electives courses for a comprehensive list of the use of 

existing teaching resources. 

New courses - description 

MULTI4XXX Theoretical Foundations of Multilingualism  

Overview: This course gives a thorough introduction to theories of multilingualism, from both 

historical and contemporary perspectives. Starting with foundational studies on bilingual 

acquisition and early systematic approaches to multilingualism at the individual and societal 

levels, and language maintenance and shift, we will investigate both psycholinguistic and 

sociolinguistic perspectives in research on multilingualism. When Linguistics emerged as a 

field in the 1920s, the focus was primarily on monolingualism, though advances in Linguistic 

Anthropology, Sociolinguistics, and Language Acquisition brought a stronger focus on, and 

more systematic study of, variation and diversity. The course will shed light on how 

Multilingualism emerged and gradually consolidated as a research field, and identify areas in 

which Sociolinguistics and Psycholinguistics share research interests, such as language 

acquisition, code-switching, and language and emotions.  

Learning outcomes: This course will give students insight into the historical development as 

well as the contemporary status of theories of multilingualism. Students will acquire 

knowledge of a range of theoretical approaches to multilingualism and will be able to discuss 

and assess key questions in research on multilingualism.  

Teaching: 14 double lectures  

Evaluation: Home exam 

MULTI4XXX Cognitive Aspects of Multilingualism 

Overview: This course is aimed at deepening students’ knowledge of the central questions of 

the psycholinguistics of multilingualism. It covers recent and current research on topics such 

as second language phonology, morphology, lexical and sentence processing and acquisition, 

and code-switching, including neural aspects of multilingualism and clinical linguistics (e.g. 

multilingual aphasia). The course gives the basis for developing a research proposal for MA 

thesis work. 

Learning outcomes: After the course, students will have an understanding of central 

perspectives, debates, and key results in several areas of the cognitive aspects  of 

multilingualism. They will also acquire the ability to critically evaluate existing research and 
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to develop research questions related to specific research topics in the psycholinguistics and 

cognitive aspects of multilingualism.  

Background knowledge/ admissions requirements: MULTI4XXX Theoretical Foundations of 

Multilingualism; LING4140/ SPR/ MULTI4XXX Methods in Language Research 

Teaching: 10 double hours  

Evaluation: Research proposal for MA thesis (term paper) 

MULTI4XXX Social Aspects of Multilingualism 

Overview: This course is aimed at deepening students’ knowledge of the central questions of 

the sociolinguistics of multilingualism at both individual and societal levels. The course 

covers recent and current research on topics such as emerging theories of language and 

society, communication in multilingual contexts, multimodality and social semiotics, and 

critical sociolinguistics. Students will also learn about research from closely related fields 

such as Linguistic Anthropology, Sociology, and Education, and will critically consider the 

methodological choices available within the field. The course gives the basis for developing a 

research proposal for MA thesis work. 

Learning outcomes: After the course, students will have a rich understanding of central 

perspectives, debates, and key results in several areas of the sociolinguistics of 

multilingualism. They will also acquire the ability to critically evaluate existing research from 

both theoretical and methodological perspectives and the ability to develop research questions 

within the sociolinguistics of multilingualism. 

Background knowledge/ admissions requirements: MULTI4XXX Theoretical Foundations of 

Multilingualism; LING4140/ SPR/ MULTI4XXX Methods in Language Research  

Teaching: 10 double hours  

Evaluation: Research proposal for MA thesis (term paper)  

New elective course 

MULTI2xxx/ 4xxx Project-based Research in Multilingualism  

Overview: This course gives practical experience in project-based research. Students will 

apply research skills to a real case study related to multilingualism in society. Students will 

work in groups to explore and propose a solution to the case that they will be presented with. 

This may include working with an educational institution, a social service institution, 

international company, or other organisation, in order to better understand and address 

challenges that they experience in relation to multilingualism. This course will be offered to 

both upper-level BA students, and MA students. Students in other study programmes will be 

accepted with the required background knowledge. This course is modelled after 

RETKOM4104/ 2104 and involves collaboration with partner institutions outside of of ILN.   

Learning outcomes: Students will be able to: 

● Apply linguistic theories and methods to solve a practical problem 
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● Plan and execute a short-term research project 
● Present research results orally and in writing to a non-academic audience 

 

Background knowledge/ admissions requirements: LING1109, LING1113 or equivalent23, or 

MULTI4XXX Theoretical Foundations of Multilingualism. Students without the required 

background courses may apply to enrol based on other relevant knowledge and will be 

considered on a case-by-case basis. 

Teaching: Groups are supervised by the course coordinator, with 6 meetings over the course 

of the semester. 

Evaluation: Group poster presentation session and written report 

Existing elective courses24 

AUTUMN SPRING 

ILNMULTI4120 – Linguistics Specialization A25 EUS4010 – Borders, bodies and memories: Textual 

and cultural representation of contemporary 

migration in Europe                                                         

ILNMULTI4130 – Linguistics Specialization B LING1107 - Språktilegnelse/Language Acquisition26 

KFL4050 – Theorising gender equality LING4111 – Fonetikk og fonologi 2 

LING4120 – Lingvistisk fordypningsemne A LING4130 – Lingvistisk fordypningsemne B 

LING4170 – Lingvistisk fordypningsemne D LING4160 – Linguistics Specialization C 

MEVIT4323 – Nordic Immigration Debates from a 

Comparative Perspective 

MEVIT4701 – Screen Technologies 

MEVIT4703 – Screen Politics MITRA4300 – Global Encounters 1850 - 2010 - 

Transnational Movements of People, Ideas and 

Commodities 

NOAS4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys NOAS4102 – Andrespråkslæring i et sosio-kognitivt 

og sosiokulturelt perspektiv 

                                                             
23 MULTI2xxx/ 4xxx Project-based Research in Multilingualism will be a “heisemne”, so this is the requirement 
for the Bachelor students who will take it as a 2000-level course as they need a basic knowledge of 
multilingualism. 
24 Courses offered in English have an English title, whereas courses offered in Norwegian have a Norwegian 
title. We have reviewed the admission requirements for these courses. The list of elective courses is not 
exhaustive, and students may apply to get other courses approved. 
25 ILNMULTI4120 and ILNMULTI4130 have been offered in close connection with existing research projects at 
ILN. They will continue to be offered on this basis, as teaching resources allow. 
26 There is a dialogue between LING and MULTI “fagområder” to adapt this course into a MULTI2XXX/4XXX 
course, which would be an elective for MA students and continue to serve the needs of upper level BA 
students, as it currently does.  
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NOR4900 – Nordisk prosjektsemester NOAS4103 – Grammatiske emner i et 

andrespråksperspektiv 

NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for 

lingvistiske og nordiske studier 

NOAS4105 – Skriftkyndighet i et 

andrespråksperspektiv: lesing og skriving 

PED4506 – Analyse av sosiale og digitale 

interaksjoner  

NOR4172 – Fordjupingsemne i nordisk 

språkvitskap: sosiolingvistikk 

PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi PED4502 – Sosiale medier og forskningsmetoder 

RETKOM4106 – Praktisk retorikk PSY4206 – Language Acquisition 

RETKOM4111- Retorisk fordypningsemne B RETKOM4123 – Ideer, diskurser og makt: Kritiske 

perspektiver på tekst og samfunn 

RETKOM4112 – Retorisk fordypningsemne C RETKOM4125 – Samtaleanalyse 2 

RETKOM4122 – Samtaleanalyse 1 SPR4110 – Språk og kommunikasjon i det 

flerkulturelle samfunnet 

SOS4510 – Cultural Sociology  

SOSGEO4801 – Social Movements in the Age of 

Migration 

 

 

 

5. Anchoring in strategic plans and support from ILN’s leadership  

Multilingualism was established as a new discipline (fagområde) at ILN when the plan for 

academic positions (Stillingsplan 2014-2016) was approved by the Department Board on the 

9th of December 2013. The four positions in Multilingualism and the proposed MA 

programme in Multilingualism are seen as core elements of the legacy of MultiLing as stated 

in ILN’s response to MultiLing’s midway evaluation report:  

To ensure the legacy of MultiLing, the Department is hiring four new associate 

professors in permanent positions who have their research profile in multilingualism. 

This is done in conjunction with the establishment of multilingualism as a new 

discipline at the Department, with its own new international Master’s degree, which 

has been conceptualized and designed by MultiLing. 

The goals for ILN’s Annual Plan 2021-2023 (Årsplan 2021-2023) include strengthening 

research-based teaching, making our programmes even more relevant to the labour market 

and developing a strategy for international cooperation and student exchange. An 

international MA programme in Multilingualism will contribute to meeting these goals and 

also benefit from ILN’s strategic measures in these areas. The proposed programme in 

Multilingualism is thus firmly anchored in ILN’s strategic plans and objectives and is 

conceptualised as a way to ensure that the strengths developed during the period of the Centre 

will remain and continue to benefit ILN and the Faculty of Humanities in the years to come.  

6. Admission requirements (information for prospective students) 

This study programme starts in August. 
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When to apply  

 EU/EEA/Swiss applicants: from 1 February until 1 March   

 Nordic citizens and applicants with a permanent or renewable residence permit in 

Norway: from 1 February until 15 April  

 Non-EU/EEA applicants: from 1 October until 1 December  

 

How to apply 

 EU/EEA/Swiss applicants: Application procedure 

 Nordic citizens and applicants with a permanent or renewable residence permit in 

Norway: Application procedure 

 Non-EU/EEA applicants: Application procedure 

 

Admission requirements 

Admission to master's degree studies requires: 

 Higher Education Entrance Qualification and a completed bachelor's degree 

comparable to a Norwegian bachelor's degree. Applicants with foreign education, 

please refer to the country list. 

 a specialization defined by the programme 

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

the specialization in your degree. 

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

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

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

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

second and/or third school year in Norwegian upper secondary school, or 

b) An internationally recognised English language proficiency test. 

Please note that eligible applicants who fulfill the minimum grade requirement will compete 

for a study place. Please see the section on ranking for more information on selection criteria.  

 

Required specialization 

In order to be qualified for admission, you must fulfill the following two requirements: 

1. A bachelor's degree in Humanities, Social Sciences or Education. Degree 

programmes of special relevance include linguistics, applied linguistics, modern 

languages, psychology, education, anthropology, sociology, or media studies, among 

others. 

2. At least 10 ECTS must be courses that address linguistic, social, and/or cultural 

diversity. These credits may be part of the BA degree or additional credits. Examples 
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of courses from the University of Oslo that meet the 10 ECTS criterion (International 

applicants may take this as a reference point): LING1107, LING1109, LING1113, 

KULH1492, KULH1005, NOAS1100, NOAS2105, PSY2500, PSY2503, 

PSYC1201, SOS2100, SOSANT2210, SOSGEO2800, PED2102,  SNE3110 

  

Documentation 

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

 

Ranking of applicants 

Applicants are ranked according to their grade average in the specialization of their degree. 

Applicants who cannot be ranked according to their grade average, will be ranked on the basis 

of an individual assessment. 

Applicants normally cannot be admitted to a master's degree programme or study option 

within the same subject area as a previously completed master's degree at the University of 

Oslo. 

Applicants will be ranked on the basis of their academic performance. Their letter of 

motivation is taken into consideration, and emphasis is placed on academic/professional 

motivation. 
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Kristian Augusts gate 17 
0164 OSLO 

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

Til: 
SADM SK Seksjon for studiekvalitet 
 
 
 
Dato: 08.04.2021 
Saksnr..: 2021/2923 CHRISSK  

Vedrørende innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23. 
 

Viser til mottatt sak om innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 av 08.03.21 med 
innsendelsesfrist 15.04.21. 

Det juridiske fakultet ønsker ikke å melde inn noen endringer i studietilbudet for studieåret 
2022/23.  

 

 

Med hilsen 
 
Frode Lyshaugen 
seksjonssjef  

Christine Skogrand Havgar 
rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Christine Skogrand Havgar 
+4722859855, c.s.havgar@jus.uio.no
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Til: 
SADM SK Seksjon for studiekvalitet 
 
 
 
Dato: 12.04.2021 
Saksnr..: 2021/2923 MATTIS  

Det medisinske fakultets innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 
Vi viser til notat av 8. mars om innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 og friske 
studieplassmidler. 

Forhåndsvarsel om innmelding av forslag til nytt studieprogram knyttet til fordeling 
av friske studieplassmidler 

Jamfør notat til universitetsstyret av 02.04.2020 og 19.05.2020 ble det informert om at: 
«[…] Fakultetsstyret slutter seg også til forslaget om å opprette en arbeidsgruppe med tilhørende 
mandat som skal se på ulike modeller for hvordan det sykepleiefaglige miljøet ved fakultetet kan 
videreføres og styrkes innenfor rammen av fakultetets forsknings- og undervisningsportefølje, 
samt Institutt for helse og samfunns økonomiske rammebetingelser.» 

Det vises til rapport fra arbeidsgruppen for videreføring og videreutvikling av det 
sykepleievitenskapelige miljøet ved Det medisinske fakultet av 4.11.2020. En av arbeidsgruppens 
anbefalinger er etablering av en mastergrad med arbeidstittel Master i Folkehelse og bærekraftig 
samfunnsutvikling, som et samarbeid mellom flere fagmiljøer ved Institutt for helse og samfunn. I 
møte 3. mars 2021 støttet Fakultetsstyret arbeidsgruppens vurdering om at en slik mastergrad vil 
være et godt og viktig tilskudd til fakultetets programportefølje. Arbeidsgruppen henviser til 
Helsedirektoratets rapport om Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling (Helsedirektoratet, 
2018) som beskriver et bredt utfordringsbilde, der offentlige utgifter, særlig til helse- og 
omsorgssektoren, og demografiske endringer utfordrer blant annet den økonomiske bærekraften i 
velferdsstaten framover. COVID-19-pandemien illustrerer også relevansen og aktualiteten av 
folkehelsearbeid generelt og av Institutt for helse og samfunns kunnskapsområder for folkehelsen 
spesielt. Det foreslåtte masterprogrammet samsvarer godt med den overordnede satsningen på 
bærekraftig samfunnsutvikling i UiO2030, UiOs tematiske prioriteringer innenfor helse og global 
helse og den generelle satsningen på studietilbud som svarer på «samfunnets behov for tverrfaglig 
kunnskap» (UiO2030). Gjennom tildelingen av Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE) har 
MED fått et viktig samfunnsoppdrag med å utvikle pedagogiske metoder, verktøy og 
læringsressurser som sikrer at FNs bærekraftsmål blir en del av i utdanningen til fremtidens 
helsearbeidere. Det foreslåtte studietilbudet vil også være i godt samsvar med denne målsetningen. 
Av Det medisinske fakultets vedtatte Årsplan 2021-2023 fremgår det eksplisitt at fakultetet vil 
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utrede iverksettelse av master i folkehelsevitenskap, samt nye undervisningskomponenter i 
bærekraft. 

Det medisinske fakultet arbeider med en søknad om opprettelse av nytt masterprogram som nevnt 
ovenfor til innmeldingen av planlagte studietilbud ved UiO studieåret 2023/2024. Fakultetet 
melder herved ifra om man ønsker friske studieplassmidler til flere studieplasser til et 
studieprogram med oppstart i 2023. Fakultetet er fortsatt tidlig i den ressursmessige utredningen 
av mastergraden, men estimerer at det må fordeles minimum 20 studieplasser til en slik 
mastergrad for at den skal kunne opprettes. 

Tilbakemelding på komplett oversikt over det planlagte studietilbudet 

Det medisinske fakultet har ingen korrigeringer i listen over planlagte studietilbud ved UiO 
studieåret 2022/23. 

 

Med hilsen 
 
Ivar Prydz Gladhaug 
dekan 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
fakultetsdirektør 

 
 
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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Til: Seksjon for studiekvalitet 

 
Dato: 20. mai 2021 

Saksnr.: 2021/2923 

 

Innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 

MN-fakultetet foreslår med dette å opprette et nytt 2-årig masterprogram i informatikk med opptak av 

studenter fra og med studieåret 2022/23: Digitalization in the Health Sector / Digitalisering i 

helsesektoren. 
Programmet vil, som øvrige 2-årige masterprogram i informatikk ha opptak én gang i året, for studieoppstart 

hver høstsemester. Studieprogrammet vil være to-språklig.  

Forslaget om opprettelse er vedtatt av Styret ved Institutt for informatikk, og det har solid støtte hos MN-

fakultetets ledelse. Alle detaljer mht opptakskrav og oppbygning av programmet vil bli ferdigstillet til 

studieprogrammet skal presenteres på nett. I dette notatet redegjøres for noen hovedtrekk.  

Dette nye masterprogrammet vil ha fokus på anvendelse av digital teknologi i helsesektoren for å forbedre 

pasientens eller befolkningens helse og helsetjenester. Hovedfokuset vil ligge på å forstå hvordan ny digital 

teknologi og digitale trender påvirker / kan påvirke helsetjenestene. Det tilbys ingen lignende to-

årig masterprogram i Norge. (Vi er kjent med et et fem-årig profesjonsstudium ved Universitetet i Bergen 

med fokus på analyse og behandling med to studieretningene kjemi og fysikk, i tillegg til at det finnes 

noen muligens noe relaterte etter- og videreutdanningstilbud.)  

Studiet vil søke å møte behovet for økt kompetanse innenfor design, bruk og styring av digital teknologi i 

helsesektoren, både i Norge og globalt. I lys av mer integrering, større og mer komplekse 

informasjonssystemer, og et skiftende helselandskap som følge av demografiske endringer, økt handel og 

kommunikasjon, antas det fremover å være et økende behov innenfor design, bruk og styring av digital 

teknologi i helsesektoren.  

 

Studiet vil anvende kunnskaper og erfaringer fra det svært anerkjente fagmiljøet HISP, jf 

https://www.mn.uio.no/ifi/english/research/networks/hisp/  

Studieprogrammet vil ha to studieretninger, én for studenter med informatikkbakgrunn og én for studenter 

med spesifikk helsefaglig bakgrunn. For å sikre tilstrekkelig faglig utgangspunkt for å kunne gjennomføre 

masterstudiet innenfor normert tid, vil hver av studieretningene ha forskjellige opptakskrav og oppbygning, 

men studieretningene vil også ha noen felles obligatoriske emner.  

Masterprogrammet vil bli opprettet med 20 studieplasser, 10 plasser for hver studieretning. MN-fakultetet 

mener at dette studiet både har en IKT-side og en helseside, og vil derfor være en høyst aktuell mottaker 

dersom UiO mottar / skal tildele nye studieplasser innenfor disse områdene.  

Igangsetting av studietilbudet er så viktig for MN-fakultetet og Institutt for informatikk, at dersom studiet 

ikke tildeles nye studieplasser, vil vi søke å refordele aktuelt antall av våre eksisterende studieplasser til 

dette programmet. (Dette vil i så fall være studieplasser som altså omfordeles fra instituttets øvrige 

masterprogram som erfaringsmessig også har god søkning, og hvor vi også har opptakskapasitet og kan 

nyttiggjøre oss allerede tildelte studieplasser.) 
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Programmet vil i hovedsak rekruttere studenter med tanke på arbeid i Norge, men vil fokusere på både 

internasjonale og norske forhold. Masteroppgaver vil være rettet mot norske helseforetak, sykehus, og 

relaterte organisasjoner og forhold. Samtidig vil problemstillingene og være like også 

internasjonalt. Programmet vil også være et supplement til et mulig fremtidig masterprogram ved MN-

fakultetet. Dette programmet vil omhandle temaer innenfor bl.a. medisinsk teknologi. 

 

FORELØPIGE læringsutbyttebeskrivelser for programmet:   

Knowledge:  

You have research based knowledge on how digital technologies can be governed and utilized in the health 

sector and you  

 have good understanding of theories relevant to understand digitalization and digital transformation  

 have good understanding of health related informational needs and how digital technologies can be 

used to meet these needs  

 have good understanding of digitalization trends in the health sector  

 have good understanding of legal and ethical aspects of digitalization in the health sector  

  

Skills:  

You can make informed decisions in processes of digitalization and you  

 can contribute in assessment, design, implementation, and management of health related ICT  

 can work in interdisciplinary teams in processes of digitalization  

 can apply relevant research methods  

  

General competence:  

You have competence to be a driving force of digitalization in the health sector and you  

 can conduct a research project and report on research findings  

 have good understanding of and can reflect on social and ethical aspects of health ICT  

 can provide an independent and critical look on your own and others' work  

  

FORELØPIG RISS til Opptakskrav:   

You must have a completed bachelor’s degree comparable to a Norwegian bachelor’s degree.  

You must have a minimum grade average comparable to a Norwegian C in the required specialization. 

(Videre UiOs standardformuleringer.) 

 

There are two sets of admission criteria, for two study directions within the programme. The “Informatics 

path” denotes those coming from a background in informatics, and the “Health science path” denotes those 

coming from a background in basic and clinical subjects within Medicine, Health management, Nutrition, 

Odontology, Nursing, Bioengineering and Pharmaceutics (presiseringer er under vurdering). 

  

Required specialization “Informatics path”: 

The required specialization consists of minimum 80 ECTS credit informatics including 30 ECTS credits 

on beginners level (1000-courses) and 20 ECTS credits on advanced level (2000- and 3000-courses) of 

which:  

 at least 20 ECTS credits programming  

 an orientation towards the fields human-computer interaction (HCI), information systems (IS) and/or 

software engineering (SE) corresponding to at least 30 ECTS credits combined from these three fields.  

  

The following courses from the University of Oslo are examples that cover the specialization requirements  

 20 ECTS programming: IN1000/INF1000 or IN1900/INF1100, IN1010/INF1010/IN1910, IN-

KJM1900 and more.  

 Human-computer interaction (HCI): IN1050/INF1500, IN1060/INF1510, IN2020/INF2260  

 Information systems (IS): INF3290/IN2150, INF3280  

 Software engineering (SE): IN1030 (only 5 ECTS count toward the requirement), IN2000 (only 10 

out of 20 ECTS count toward the requirement), IN3240/INF3121  
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Required specialization “Health science path” (dette punktet er under bearbeiding): 

The required specialization consists of minimum of 80 ECTS credits within a completed bachelor degree or 

equivalent in the following fields; audiology, bioengineering, clinical nutrition, dentistry, medicine, nursing, 

occupational therapy, optometry, pharmacy, physical therapy, psychology, or radiology. 

(På norsk:  

audiograf = audiology, bioingeniør = bioengineering, klinisk ernæringsfysiolog = clinical nutrition, tannlege 

= dentistry, tannpleier = dentistry, tanntekniker = dentistry, (tannlege, tannpleier, og tanntekniker har man så 

langt ikke funnet noe annet enn samlebetegnelsen dentistry for), lege = medicine, sykepleier = nursing, 

ergoterapeut = occupational therapy, optiker (optometri) = optometry, farmasøyt = pharmacy, fysioterapeut 

= physical therapy, psykolog = psychology radiograf = radiology. 
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Studiedekanen ved MN-fakultetet har, etter forslag fra de aktuelle fagmiljøene, vedtatt følgende 

endringer: 

 

*Endring av opptakskrav for begge studieretningene under det 2-årige masterprogrammet i 

Elektronikk, informatikk og teknologi 
For på best mulig måte å sikre kvalifiserte søkere til dette masterprogrammets to ulike studieretninger, er det 

vedtatt å gå bort fra konkret emneangivelse i opptakskravene. Det faktiske innholdet i den nye 

formuleringen av opptakskravene er det samme som dagens opptakskrav. Endringene i formuleringene av 

opptakskrav skal sikre at søkere som tilfredsstiller dagens krav også tilfredsstiller de omformulerte 

opptakskravene, dvs. vi ser ingen behov for overgangsordning. Følgende nettside viser de nye 

formuleringene av opptakskrav til de to studieretningene: 

https://www.mn.uio.no/fysikk/om/organisasjon/programrad/eldat_elite/2021/Forslag%20til%20nye%20oppt

akskrav.html 

 

*Endring i opptakskrav masterprogrammet i Informatikk: robotikk og intelligente systemer   

Det er vedtatt presiseringer og klargjøringer i opptakskrav til studieretningen Robotikk og intelligente 

systemer. Bakgrunnen for presiseringene og klargjøringene er erfaring med mange spørsmål fra søkere om 

hvilke emner som godkjennes og ikke. Endringene iverksettes fra og med opptak til masterstudier høsten 

2022. Endringene innebærer at masterstudentene før opptak skal ha bakgrunn i 10 studiepoeng innenfor 

kunstig intelligens eller maskinlæring samt 10 studiepoeng robotikk samt 20 studiepoeng innenfor ett av 

flere valgt blant angitte emner. 

  

*For studenter som får opptak til masterstudier i informatikk fra og med høsten 2022 eller senere og som 

skal skrive kort masteroppgave, innføres krav om bestemte kjerneemner i teoretisk pensum (på lik 

linje med krav som allerede gjelder for studentene som skriver lang masteroppgave). 

 

*Det innføres endringer i emnesammensetning av teoretisk pensum (dvs. under programpunktet 

«Oppbygging og gjennomføring» på masterprogrammet i 

Informatikk: design bruk interaksjon, under de 

de ulike spesialiseringene (gjelder både norske og engelske nettsider). Endringene innføres for studenter 

som tas opp til masterstudiet høsten 2022 eller senere. Emneendringene følger av en videreutvikling av 

programmet (emneopprettelser/nedleggelser siden 2018) og fordi det fra samme tidspunkt foreslås opprettet 

et nytt masterprogram som ivaretar de fagspesialiseringene som tas ut i teoretisk pensum for dette 

masterprogrammet. 

 

* Utvidelse av forskerlinjepiloten med ytterligere ett semester  

Piloten for bachelor startet i 2018 og for masternivået startet opp i 2019. Pilotene skulle opprinnelig pågå i 

to år. I fjor ba instituttet om at forskerlinjepilotene ble forlenget med ett år. Altså både bachelor- og 

mastervarianten.  Forlengelsen var og er nødvendig for å finne en god form på studieprogrammet og for å få 

en evaluering fra både første og annet kull, siden koronasituasjonen i 2020/21 har satt noen begrensninger 

for gjennomført opplegg. Forskningsrådet forlenget i fjor kontrakten om forskerlinjepilotene for 3 nye år. Så 

studentene som starter til høsten vil også få stipend.  
 

* Informatikk: design, bruk, interaksjon  - utvidelse av listen over mulige eksterne 40 grupper. 

Studentene på bachelorstudiet i Informatikk: design, bruk og interaksjon har krav om en obligatorisk -

gruppe utenfor MN i sitt studieløp. Listen av mulige eksterne 40-grupper vil, etter kontakt med aktuelt 

fagmiljø, bli utvidet med 40-gruppe i kjønnsstudier (40KFL). 
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MN-fakultetet benytter anledningen til å varsle om mulige kommende omlegginger av emnetilbud og 

programsammensetning: 

Faglig endring/fornyelse av emnetilbudet kan f.eks. følge av resultat etter periodisk emneevaluering. Ved 

iverksetting av slike ikke-vesentlige emneendringer vil MN-fakultetet hensynta at endringene ikke skal 

medføre problemer for studenter i de aktuelle programstudieløpene, altså i tråd med §3.2 i Forskrift for 

studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. 

Vi benytter anledningen til å nevne at MN-fakultetet i tiden fremover skal gjennomføre periodisk 

programevaluering, jf https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/mn/kvalitetssikring-

av-studieprogram/periodisk-programevaluering/index.html   

 

 

MN-fakultetet ønsker å benytte anledningen til også å fremheve vårt økte arbeid med utvikling av 

spennende eksternt finansierte EVU-tilbud som starter opp allerede fra høsten 2021: 

-Det nyskapende og unike videreutdanningstilbudet «Fra data til innsikt» utviklet etter kontakt med 

DigitalNorway (jf https://digitalnorway.com/ ).  

Studietilbudet består av mikroemner (dvs. hvert emne har arbeidsmengde som tilsvarer 2,5 

studiepoeng). 4 emner vil tilbys høsten 2021, disse er beskrevet via lenker fra programsiden. 4 emner 

er nå under utvikling for å tilbys våren 2022. Aktuelle tema for emner våren 2022 er innen: utvikling av 

robuste skalérbare omgivelser for datahåndtering, automatisere beslutningsprosesser (robotikk), prosessering 

av naturlig språk (språkteknologi), visualisering av data, datadreven simulering, betydningen av 

beregninger, semantiske metoder og teknologier, fra innsikt til handling (digitalt lederskap), etiske og 

juridiske spørsmål knyttet til data og databruk, mm.   
For mer info om programmet se https://www.mn.uio.no/math/studier/evu/videreutdanning/index.html  

 

-Etterutdanningstilbudet Realfaglig programmering i skolen, er nå supplert med et videreutdanningstilbud, 

NAT3000, jf https://www.uio.no/studier/emner/matnat/natfag/NAT3000/  

 
 

Vi benytter anledningen til også å minne om at svært mange av MN-fakultetets ulike studietilbud er IKT-

relaterte. Vi vil selvsagt vurdere muligheter for å utvide eksisterende studietilbud og opptaksrammer dersom det 

skulle komme forslag om nye studieplasser.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Knut M. Mørken  

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 
Universitetet i Oslo 

Fakultetsadministrasjonen                             Telefon: 22 85 20 00 
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo      postmottak@odont.uio.no             
                                                                                       www.odont.uio.no 

Til: 
SADM OPP Seksjon for opptak 
 
 
 
Dato: 15. april 2021 
Saksnr: 2021/2923  

ODs innmelding av opptaksrammer og studietilbud via Samordna opptak 
 

Det odontologiske fakultet har ingen endringer i opptaksrammene og studietilbud for studieåret 
2022/23.  

 

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

Bachelorprogrammet i tannpleie: 24 

Masterprogrammet i odontologi: 65 

 

 

Med hilsen 
 
Hans Jacob Rønold 
prodekan for studier 
        Kristin Beathe Hansen 
        seksjonssjef 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.  
 
Saksbehandler: 
Kristin Beathe Hansen 
+ 4722852286, k.b.hansen@odont.uio.no

V-sak 6 side 48 av 60

mailto:postmottak@odont.uio.no


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: 
SADM SK Seksjon for studiekvalitet 
 
 
 
Dato: 14.04.2021 
Saksnr..: 2021/2923 SEBASTTA  

SV-fakultetets innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 
Vi viser til notat datert 8. mars om innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 og friske 
studieplassmidler. 

Studietilbud 2022/2023  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har ingen endringer til listen over planlagte studietilbud ved 
UiO studieåret 2022/23. 

Friske studieplassmidler 

Fakultetet ønsker å spille inn følgende studieprogrammer i kategorien helse og sosialfag, og 
juridiske og økonomisk-administrative fag for 2022/23.  

- Profesjonsstudiet i psykologi (SVC-PSY)  
- Teknologi, innovasjon og kunnskap (SVM2-TIK) 
- ESST - Society, Science and Technology in Europe (SVMA-ESST) 
- Offentlig administrasjon og ledelse (SVB-OADM)  

 
Fakultetet ønsker å prioritere profesjonsstudiet i psykologi for å komme behovet for psykologer i 
helsetjenestene i våre aktuelle helseregioner bedre i møte. Psykologisk institutt har vurdert det til 
at de maksimalt kan få tildelt 13 nye studieplasser.  
 
De to masterprogrammene Teknologi, innovasjon og kunnskap (SVM2-TIK) og ESST - Society, 
Science and Technology in Europe (SVMA-ESST) prioriteres likt på en annenplass. 
Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse (SVB-OADM) prioriteres på en 
tredjeplass.  
 
Fakultetet ønsker å melde fra om at Økonomisk Institutt og Institutt for informatikk arbeider med 
et nytt tverrfaglig bachelorprogram med oppstart 2023/24. Fakultetet melder ifra om at vi ønsker 
friske studieplassmidler til programmet med oppstart fra 2023/24. Det er for tidlig i prosessen til å 
kunne si noe om antall plasser.  
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Med hilsen 
 
Anne Julie Semb 
dekan 

Kari Marie Pound Davies  
assisterende fakultetsdirektør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Sebastian Tørnvall Andersen 
+4722845595, s.t.andersen@sosgeo.uio.no
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Det teologiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Det teologiske fakultet 
Kontoradr.: Domus Theologica 
Blindernveien 9 

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

Til: 
SADM SK Seksjon for studiekvalitet 
 
 
 
Dato: 23.04.2021 
Saksnr..: 2021/2923 BSCHJERV  

Det teologiske fakultets innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 
Vi har ingen forslag om etableringer og nedlegginger av studietilbud for studieåret 2022/2023. 

 

 

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

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

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

Til: 
SADM SK Seksjon for studiekvalitet 
 
 
 
Dato: 13.04.2021 
Saksnr..: 2021/2923 ARIELS  

UV sin innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 
Vi viser til notat av 8.3.21 samt UiOs årshjul for programportefølje og opptaksrammer. 

Forslag om opprettelse og nedleggelse av studietilbud 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet foreslår å opprette masterprogrammet Education, med 
oppstart høstsemesteret 2022.  

Programmet foreslås opprettet ved omdisponering innenfor dagens rammer. 

Det eksisterende programmet Higher Education foreslås samtidig nedlagt. 

Viser til vedlagte saksdokumenter, opprinnelig lagt fram for fakultetsstyret ved UV, der det 
redegjøres for den faglige og strategiske begrunnelsen for forslaget, samt for ressurser. 

Fakultetsstyret ved UV fattet følgende vedtak 9.4.21: 

«Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at masterprogrammet Education 
opprettes, med oppstart høst 2022, og at masterprogrammet Higher Education legges ned, med 
siste opptak til høst 2021.» 

 

Friske studieplassmidler 

UV ønsker at de friske studieplassmidlene innenfor lærerutdanninger og andre pedagogiske fag 
benyttes til årsenheten i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og lektorprogrammet (UVM5-LEP). 

 

Oversikt over det planlagte studietilbudet 

UVM2-SPED deltid kan tas ut av listen, siden deltidsvarianten av masterprogrammet i 
spesialpedagogikk ikke skal ha opptak H22/V23. 

Med hilsen 
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Rita E. Hvistendahl 
dekan 

Bård Kjos 
fakultetsdirektør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Ariel Sevendal 
+4722858269, ariel.sevendal@uv.uio.no
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Side 1 
______________________________________________________________________________ 
Institutt for pedagogikk

Forslag til nytt, internasjonalt masterprogram ved Institutt for 
Pedagogikk: ‘INTERNATIONAL MASTER OF EDUCATION’ 
med to spesialiseringer 
 
 
 
Bakgrunn 
Institutt for pedagogikk (IPED) opprettet sitt første internasjonale masterprogram i 1999 
(Master in Comparative and International Education/CIE) og sitt andre i 2002 (Master in 
Higher Education/MPhil HE). I tillegg hadde instituttet koordineringsansvar for et Erasmus 
Mundus joint degree Master programme med basis i MPhil HE (the European Master in 
Higher Education/HEEM, 2004-2011), og har vært et partner-universitet i et Erasmus+ joint 
degree Master programme med basis i CIE samt samarbeid med MPhil HE (Master in 
Education Policies for Global Development/GLOBED, 2015-2019). Begge IPEDs 
internasjonale masterprogrammer så vel som de to “joint degree” programmene IPED var 
involvert i, ble opprettet for å tilby studenter en internasjonal læringserfaring i en 
norsk/nordisk universitetskontekst. Programmene har hatt suksess med å rekruttere en 
internasjonal studentgruppe og bygge et internasjonalt fellesskap av studenter, ansatte, 
kandidater og alumner. Programmene har også skaffet IPED et egnet emnegrunnlag for 
utvekslingsavtaler for studenter og ansatte (særlig Erasmus/Erasmus+).  
 
 
Rammebetingelser 
For fire år siden startet vi et arbeid med å revidere og omorganisere våre masterprogram, 
deriblant også våre to internasjonale mastere. Bakgrunnen var dels et behov for å revidere 
disse masterprogrammene, og dels behovet for å vurdere kapasitet og ressursbruk for å skape 
bedre bærekraft for disse studietilbudene over tid.  
 
Instituttledelsen sin vurdering var at disse to masterprogrammene ikke var bærekraftige over 
tid med hensyn til kapasitet i kollegiet, jamf. NOKUTs regelverk om krav til masterstudier 
§3-2, og det var behov for en revidering av innhold og profil. En arbeidsgruppe ble nedsatt som 
inkluderte alle faste ansatte ved masterprogrammene samt instituttledelsen. Hovedkriteriene vi 
la til grunn for en vurdering av de internasjonale masterprogrammene ved IPED var: 
 

- Offentlige retningslinjer om kapasitetskrav knyttet til masterprogram ved norske høyere 
utdanningsinstitusjoner. 

- I hovedtrekk forskningsbasert undervisning.  
- Vurdering av styrker i faglig profil for internasjonal(e) master(e) ved IPED i 

sammenligning med utviklingen ved andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 
- Studentrekruttering, gjennomføring og arbeidslivrelevans.  
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- Betydning av internasjonalisering og internasjonalt studietilbud i UiOs og UVs 
strategiske planer. 

 
Som del av en helhetlig studiereform på IPED besluttet instituttledelsen at de to internasjonale 
masterprogrammene burde innpasses i en ny internasjonal master. Det innebærer at CIE-
programmet ble avviklet (i 2017), mens MPhil HE vil bli utviklet til en av to studieretninger i 
et nytt internasjonalt masterprogram på IPED. Strategien har hele tiden vært å bygge ett nytt 
revidert masterprogram med bedre tilknytning til IPEDs forskergrupper, og bedre 
ressursforvaltning av personer og emner ved IPED, samt integrering med deler av den 
norskspråklige masteren ved IPED. 
 
I tillegg har det ved UV-fakultetet vært en egen arbeidsgruppe som har gjort en vurdering av 
de ulike masterprogrammene ved de ulike enhetene ved fakultetet og gjort noen egne 
anbefalinger som vi også har trukket inn i vårt arbeid.  
 
Faglig og strategisk begrunnelse for forslaget 
Forslaget er en ny internasjonal master: ’Master in Education’; med to spesialiseringer – en 
innen ‘Higher Education studies (HES)’ og en innen ‘Education and Social Change: 
Childhood and Youth studies (ESCY)’. 
 
Master in Education har et internasjonalt og nordisk perspektiv. Programmet vil svare til UiOs 
og UVs internasjonaliseringsstrategi og forskningsfelt. Spesialiseringene vil dele et felles 
rammeverk som tar det norske utdanningssystemet og den ‘Nordiske Modellen’ som et faglig 
utgangspunkt for videre diskusjon i et internasjonalt perspektiv. Videre har de et felles fokus 
på effekten av politisk, vitenskapelig og sosial endring på individ, organisasjon og samfunn. 
Samtidig har spesialiseringene hvert sitt unike fokus og dekker temaer innen sine respektive 
fagområder. Vi er trygge på at Master in Education: HES & ESCY vil framstå som et 
attraktivt og spennende program for studenter som ønsker seg en karriere innen forskning, 
høyere utdanning og offentlig sektor. Uteksaminerte kandidater vil kunne arbeide som 
beslutningstakere innen relevante fagfelt, både privat og offentlig, nasjonalt og internasjonalt.  
 
I sin Strategi 2030, har UiO vektlagt det kontinuerlige behovet for at UiO skal fremstå som et 
universitet med en sterk, internasjonal utdannings- og forskningsprofil. Relevante 
internasjonale markører inkluderer FNs bærekraftige utviklingsmål, det nye Erasmus+ 
programmet, UiOs deltakelse i en universitetsallianse (Circle U) finansiert gjennom EUs 
European University Intitiative (EUI) program og i the Guild of European Research-Intensive 
Universities. For at IPED skal kunne bidra til UiOs internasjonaliseringsstrategi, er det 
essensielt at et nytt, internasjonalt masterprogram blir etablert. I lys av situasjonen med 
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Covid-19 pandemien, ser vi også viktigheten av utdanningssamarbeid på tvers av 
landegrenser.  
  
HES:  
Denne spesialiseringen vil introdusere studentene innen fagfeltet studier av høyere utdanning, 
gjennom utdypning av teorier, konsepter, og metoder som er relevante for å studere 
endringsdynamikk i høyere utdanningssystemer og -institusjoner. Fokuset i denne 
spesialiseringen vil være på styring av høyere utdanning – på alle relevante nivåer –, 
undervisning og læringsprosesser i høyere utdanningsinstitusjoner, og hvordan disse henger 
sammen. Temaer som vil bli dekket inkluderer kvalitet og internasjonalisering av høyere 
utdanning, profesjonalisering av institusjonell ledelse og administrasjon, digitalisering av 
høyere utdanning, den globale utviklingen av politikk for høyere utdanning, og forholdet 
mellom høyere utdanning og arbeidsmarked. Det norske (høyere) utdanningssystemet i sin 
nordiske sammenheng vil bli brukt som referanseramme i dette.  
 
ESCY: 
Spesialiseringen skal ta for seg noen av hovedtemaene innen barndoms- og ungdomstid i 
dagens samfunn fra historiske og tverr-kulturelle perspektiver, med et særlig fokus på sosial 
endring. Til tross for at det i dag eksisterer utdanningsprogrammer innen barndom og 
ungdomsstudier, vil ESCY skille seg ut da spesialiseringen sammenstiller perspektiver fra 
forskningsfeltene utdanning, samfunnsendring og barn- og ungdomsstudier. Dette gir oss en 
unik mulighet til å tilby studier innen et svært aktuelt og tverrdisiplinært fagfelt. I særlig grad 
ønsker vi å fokusere på migrasjon, digitalisering og utviklingen av nye samfunnsforskjeller. 
Videre ønsker vi å se på barn og unge som aktører og ikke kun passive deltakere (mottakere) 
innen samfunnsendring. Spesialisering vil ta utgangspunkt i den ‘Nordiske Modellen’ 
(introduksjonsemnet) som en referanseramme i videre fokus på internasjonale studier av barn 
og unge i et samfunns-endringsperspektiv. Dette samstemmer godt med den internasjonale 
interessen for ’the Nordic Experience’ og UiOs fokus på ’the Nordic Model’.   
 

 
Oppbygning og samarbeidsmuligheter:  
Den foreslåtte strukturen for det nye programmet består av følgende fellesemner:  
 
*) Introduction to the Norwegian Education system in its Nordic Context (20 studiepoeng)  
*) Metodeemner (1 x10 og 1 x 5 studiepoeng) 
*) Master Thesis (45 studiepoeng) 
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Hver studieretning vil ha 30 studiepoeng (20 og 10 studiepoeng) med spesialiseringsemner og 
et spesialisert metodeemne for hver av de to studieretningene (10 studiepoeng). 
I forbindelse med arbeidet med de nye/reviderte masterprogrammene ved IPED og ISP 
foregår det drøftinger om mulige samarbeid om enkeltemner, spesielt to metodeemner. I den 
nye studieretningen Utdanning, danning og oppvekst (UDO) innenfor masterprogrammet ved 
Institutt for pedagogikk, inngår en del parallelle emner og perspektiver av relevans for den 
nye internasjonale masteren. Emnet PED4302 Perspektiver på barn og unge i utdanning, 
inkluderer den samme kombinasjonen av fokus på barndom og ungdomstid, utdanning og 
samfunnskonteksten. I emnet er både digitalisering av barndom og skole, utvisking av skillet 
mellom formell og uformell utdanning, individualisering og globalisering og betydningen av 
sosial ulikhet, viet plass. PED4306 – Education, Equity and Social Justice (UDO) og 
PED4404 - Learning Cultures, Leadership and Motivation in Working Life som tilbys på 
retningen Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KUL), er andre emner som vil være 
aktuelle for programmene å samarbeide om.  
 
Dette åpner for fremtidig samarbeid og synergieffekter på tvers av masterprogrammene.  
 

Kvalitet og komparative fortrinn 
En evalueringsrapport utført av NFR (2018) viser at IPED er blant de sterkeste og bredeste 
forskningsmiljøene innen utdanningsvitenskap i Norge. Dette komparative fortrinnet har inntil 
nå ikke blitt utnyttet i stor nok grad internasjonalt. Master in Education vil gi IPED den 
nødvendige linken til at vår forskningskvalitet og kapasitet når ut bredere internasjonalt. Vi 
vil gjennom et slikt program kunne tilby en rekke forelesninger og seminarer som er forankret 
i IPEDs brede forskningsprofil. Vi vil kunne benytte både erfarne forskere fra forskjellige 
forskningsgrupper samt PhD studenter og stipendiater som forelesere og veiledere.  
 
Behov for kompetanse i arbeidslivet 
De kunnskaper og ferdigheter som kandidater oppnår i Master of Education, er svært 
relevante for arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt.  
 
HES dekker en unik kombinasjon med fokus på primærprosesser innen høyere utdanning og 
de operasjonelle forholdene som har oppstått i kjølvannet av høyere utdanningspolitikk, 
økonomi, kultur og sosiale kontekst.  I Norge har kandidater fra HE programmet blitt 
rekruttert til stillinger innen offentlige etater som Lånekassen, NOKUT og DIKU i tillegg til 
høyere utdanningsinstitusjoner. Internasjonalt så har de blitt rekruttert til et enda større spekter 
av relevante arbeidsplasser. Gitt den økende veksten av studenter i verden, overgangen til mer 
digital undervisning, det politiske fokuset på kunnskapssamfunnet og forsterkningen av 
forholdet mellom høyere utdanning og samfunnet, er det et kontinuerlig behov for eksperter 
på høyere utdanning i det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet. HES spesialiseringen 
vil gi IPED mulighet til i enda større grad å kunne møte dette behovet.  
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ESCY vil være en tverrfaglig spesialisering som vil ha en stor og bred relevans i forhold til 
nåværende og kommende temaer som vil gjelde barn og ungdom i vårt moderne samfunn, et 
samfunn som gjennomgår raske og kontinuerlige endringer. Våre kandidater vil oppnå et 
faglig grunnlag som vil gjøre dem attraktive innen et bredt spekter av stillinger slik som 
forskere, beslutningstakere, administratorer og utøvere relatert til barn og unge, både i Norge 
og internasjonalt, for eksempel innen organisasjoner slik som OECD, UNICEF og UNESCO, 
Redd Barna, Flyktninghjelpen og NORAD. 

 
Målgruppe og rekrutteringspotensiale 
Verken UiO eller UV-fakultetet har en profesjonell strategi for å rekruttere studenter til 
internasjonale programmer. Som en konsekvens av dette blir det opp til hvert enkelt 
internasjonalt program (og vertsinstituttet) å bestemme hvordan man skal rekruttere studenter 
og hvilke studenter man ønsker å rekruttere. For IPEDs internasjonale programmer har 
rekrutteringspraksisen vært basert på programmets nettsider og informasjon som spres av 
programmets kandidater. Mer strukturerte og profesjonelle rekrutteringsaktiviteter har ikke 
vært benyttet, slik som å presentere de internasjonale programmene på internasjonale 
utdanningsmesser, bruke profesjonelle rekrutteringsagenter, involvere norske ambassader i 
relevant hjemland eller profesjonalisere presentasjonen på programmenes nettsider (grunnet 
mangel på kapasitet og finansiering).  
 
En særskilt utfordring har vært å rekruttere studenter med en grad fra IPEDs bachelorprogram 
i pedagogikk, men et positivt funn er at første kull etter begynnelsen av COVID-19 krisen 
viser en økt interesse blant norske studenter for MPhil HE. Det er også relevant å fremheve 
hvordan ESCY i den internasjonale masteren bygger videre på instituttets bachelorutdanning. 
I grunnemnets andre semester (PED1002) vektlegges sammenhengen mellom danning, 
utdanning, oppdragelse og sosialisering, og studentene gis en innføring i hvordan analysere 
oppvekstarenaer og hvordan barn og unge forholder seg til dagens oppvekstsvilkår. I det 
videre løpet inngår PED2202 ‘Barn og unge – oppvekst og opplæring’, som gir en ytterligere 
fordypning i samspillet mellom skole, familie, fritidsarenaer og ny teknologi, samt å forstå 
historiske endringer og aktuelle trekk ved sosialisering, oppvekstmiljø og pedagogiske 
institusjoner. Begge disse emnene gir et godt grunnlag for videre studier innenfor det 
foreslåtte internasjonale masterprogrammet. IPED skal mer proaktivt rekruttere norske 
studenter til det nye internasjonale Master programmet.   
 
IPED og UV har i dag dyktige rekrutteringsansvarlige som vil kunne bidra inn i arbeidet og vi 
ser for oss en mer målrettet tilnærming. Tidligere har det ikke vært satt av egne midler til 
markedsføring av våre internasjonale programmer, men vi planlegger nå å øremerke midler til 
dette arbeidet.  
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For UV og IPED representerer internasjonale masterprogram en viktig mulighet for å styrke 
internasjonalisering internt på UiO (internationalisation at home, I@H), gjennom blant annet 
å kunne tilby studenter på begge våre masterprogrammer felles emner. IPED har videre et 
administrativt internasjonaliseringsteam som planlegger for andre tiltak for I@H.  
 
Emnene på CIE, GLOBED, HEEM og MPhil HE har i mange år blitt tilbydd innreisende 
studenter. Det er en kjent sak at det er stort behov for en større emneportefølje av engelsk-
språklige emner på vårt fakultet, for å kunne innfri avtalene om like innreise/utreise kvoter 
med partneruniversiteter. Dette behovet vil Master in Education programmet bli en stor 
bidragsyter til. Vi kommer til å tilby alle emner, bortsett fra Master Thesis-emnet samt et 
metodeemne, som heisemner for innreisende Bachelorstudenter. Innreisende masterstudenter 
vil kunne ta våre emner på likt vis som våre studenter.  
 
Ressurser 
Et viktig argument for opprettelsen av dette internasjonale masterprogrammet er en 
effektivisering av ressursallokering ved instituttet ved etablering og oppfølging av dette 
programmet de nærmeste årene. Konkrete personer for hver av spesialiseringene vil være;  
ESCY:  
 Prof. Fengshu Liu (koordinator, underviser) 
 Prof. Ola Erstad (underviser) 
 Prof. Kristinn Hegna (underviser)  

 
HES: 
 Prof. Peter Maassen (koordinator, underviser) 
 Ny stilling lyses ut med planlagt oppstart medio 2022 innen feltet høyere utdanning 

(underviser) 
 Personer med mindre undervisnings-/veiledningsoppgaver: Førsteamanuensis 

Thomas de Lange, Prof. Monika Nerland (undervisere) 

 
I tillegg vil andre fast vitenskapelig ansatte bidra i enkeltstående emner og veiledning av 
studenter. Det gjelder spesielt Inga Bostad som nå leder et UiO Norden prosjekt om den 
nordiske utdanningsmodellen og kan undervise i introduksjonsemnet, Torill Strand kan 
undervise på ESCY spesialiseringen og Joshua Lawrence på metodeemne i samarbeid med 
aktuelle personer ved ISP. Seniorkonsulentene Camilla Bakke og Kristi Barcus-Sævareid har 
begge sine stillinger knyttet til de internasjonale masterprogrammene. De har gjennom årene 
opparbeidet seg stor kompetanse innen fagfeltet og er viktige ressurser i oppbygningen samt 
gjennomføringen av programmet. I og med at ESCY er en ny spesialisering, så vil det være 
svært gunstig at professor Liu har lang erfaring gjennom sitt arbeid med CIE programmet.   
 
Studenttall og oppstart 
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Vi ønsker å tilby plass til 50-60 studenter årlig. I tillegg vil innreisende studenter kunne ta 
emner hos oss.  
Første opptaksrunde for studenter utenfor EU vil åpne 1. oktober 2021. Studentene vil 
begynne sine studier august 2022. Denne tidsplanen er også viktig utifra økonomiske årsaker, 
da CIE hadde sitt siste kull som startet i 2018 og HE vil ha siste oppstart i 2021.  
 
Vurdering av omdisponering i opptaksrammen eller behov for friske 
studieplassmidler 
IPED ønsker å benytte gjeldende opptaksramme vi er tildelt.  
 
Vurdering av økonomiske og personalmessige ressurser 
Studieadministrative ressurser: 2 stillinger, 1 stilling knyttet til HES og en til ESCY i tillegg 
til nevnte programkoordinatorer og faglige.   
 
Ved eksternfinansierte programmer: skisse til budsjett 
Det er ikke aktuelt per dags dato å søke eksternfinansiering. Det kan muligens bli aktuelt i 
fremtiden, dersom vi skulle ønske å inngå samarbeidsavtaler med andre institusjoner el. Våre 
faglige og administrative på programmet har allerede lang erfaring gjennom tidligere 
innfridde søknader og Erasmus + programmer.  
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