
P r o g r a m r å d e t  f o r  a r k e o l o g i  o g  k o n s e r v e r i n g 
 

M ø t e r e f e r a t  

 
Tid: 10:15-12:00, mandag 26. september 2011 

Sted: seminarrom 3, Blindernveien 11 

 

Tilstede:  

Sheila Coulson (undervisningskoordinator, arkeologi), Tor Egil Førland (programleder),  

Mari Grønlund (studentrepresentant, konservering) , Ole-Marius Kildedal (konsulent),  

Are Skarstein Kolberg (studentrepresentant, arkeologi), Mimi Koppang (studiekonsulent), 

Douwtje van der Meulen (undervisningskoordinator, konservering) ,  

Helena Neumann (programkonsulent, referent), Christopher Prescott (professor, arkeologi) og 

Katrine Randin (studieleder). 

 

a) Innkallingen ble godkjent. Sakslisten ble godkjent. 

b) Referat fra møtet 28.2.2011 ble godkjent.  

 

 

O r i e n t e r i n g s s a k e r 
 

1 Periodiske evalueringer 

Vi trenger flere tilbakemeldinger på arkeologiemnene, blant annet de nye feltkursene. 

 

Evalueringene fra konservering viser at fagmiljøet der arbeider godt og systematisk  

med undervisningen. 

 

ARK1010 har særlig lav svarprosent.  

Forslag om å benytte papirskjemaer som deles ut og samles inn på én og samme  

forelesning, får støtte fra studentrepresentanter. Noen hadde kommentert vansker  

med å kopiere pensumartikler. Undervisningsleder og studieleder understreket at  

pensum må samles i kompendier som produseres av Unipub og ikke i form av  

masterkopier som studentene kopierer selv. 

ARK1030: studentene er jevnt over fornøyd,  

 men ønsker seg flere museumsbesøk og andre ekskursjoner. 

KONS1000: emneansvarlig vurderer å benytte nettpublikasjoner som blir lagt inn som lenker 

i Fronter. Det er uproblematisk å bruke publikasjoner som er lagt ut på nettet eller som finnes 

i Bibsys på denne måten. 

KONS2060: Forelesninger om konflikthåndtering har vist seg nyttig for så vel gruppearbeid i 

studietiden som for kommende situasjoner i arbeidslivet. 

KONS4010/4011 og KONS4036/4038 m fl: Her har evalueringene vært brukt slik de er 

ment: til å forbedre undervisningen. 

KONS4080: Vertsinstitusjonene er godt fornøyd med UiO-studentene. 

 

 

 

 

 

 



2 Semesterstart 

Viktigheten av at studentene er tilstede ved studiestart understrekes.  

Skepsis til forslag om å trekke studierett ved manglende deltagelse på obligatoriske 

informasjonsmøter. Vi må beholde de få studentene vi har.  

Ytterligere innskjerping av informasjon om oppmøte, deltakelse og normert studieprogresjon.  

 

 

3 Søkertall til bachelor og master 

De dårlige tallene for masterstudiet i arkeologi er bekymringsverdige. Årets kull fyller bare 

litt mer enn halve opptakskvoten. Skyldes den dårlige rekrutteringen at studentene søker mot 

et tryggere arbeidsmarked? 

 

Gode tall for begge studieretninger på bachelornivå. 

 

 

4 Oppmelding til emner høst 2011 

Svært stor søkning til KONS1000, emnet er en del av 80-gruppen og 40-gruppen i  

kulturarv og bevaringskunnskap, i tillegg tilbys emnet fakultetets internasjonale studenter. 

 

 

5 Tilsynssensorer 

Fagmiljøene på både arkeologi og konservering skal nå knytte til seg nye  

tilsynssensorer. Douwtje er i kontakt med sitt finske nettverk, der det finnes  

konservatorer som er villige til å ta på seg vervet. 

Arkeologi har flere mulige samarbeidspartnere, Katrine bistår Sheila med 

regelverket for tilsynssensorer. 

 

6 Sommerskolene i arkeologi og konservering 

Arkeologi: Sen tilbakemelding fra fakultetet og sykemelding fra hovedlærer førte til at 

informasjon til studentene kom for sent ut og dermed ble det få påmeldinger.  

Det som skulle bli første gangs avvikling av sommerskole i arkeologi ble derfor innstilt. 

 

På det kommende lærermøte i arkeologi skal det kartlegges hvor sterk ønsket om en 

sommerskole er. Hvis man bestemmer seg for å gjennomføre en sommerskole i arkeologi 

sommeren 2012 må en fast ansatt lærer eller en annen lærer med stabil tilknytning til 

fagmiljøet, få det overordnede emneansvaret. 

 

Konservering: Punkt 11 i kursbeskrivelsen (vedlegg 6) omhandler organisering av 

undervisningen. Det presiseres at det vil bli holdt fire forelesninger online før selve 

kursperioden og ytterligere fire forelesninger samt 4 seminarer i selve kursperioden. 

 

Faglige kontaktpersoner fra Amsterdam og Köln har sagt seg villige til å være internasjonale 

partnere og kommer hit som Erasmus-lærere. Våre egne læreres innsats ut over selve 

undervisningstiden dekkes av deres egen forsknings- og utviklingstid. 

 

 

7 Undervisningsplaner våren 2012 

ARK1010/1020/1030: Antall grupper på hvert emne er redusert fra fire til tre. 

Skrivekurs: Alt skal være på plass i løpet av oktober.  

Fordelingen avgjøres på kommende lærermøte. 



8 Fagutvalgene har ordet 

Arkeologi: Fagutvalget har ligget litt nede en stund. Aktive studenter har brukt  

tiden på andre oppgaver. Flere studenter har lagt ned mye og godt arbeid i forbindelse  

med EAA-konferansen. En del studenter bruker også mye tid på Nicolay og på å  

arrangere utflukter. 

 

Konservering: Bachelorstudentene ønsker bedre tilgang til master-biblioteket i Frederiks 

gate. Adgangsproblemene er blant annet knyttet til boksamlingens plassering innenfor laben. 

Douwtje tar dette opp på ledermøte denne uken. 

 

 

 

D i s k u s j o n s s a k e r 

 
1 90-gruppe i arkeologi 

Dette har vært diskutert tidligere. Det var da enighet om å søke fakultetet om å opprette  

en 90-gruppe i arkeologi som konsekvens av at ARK3090 har blitt obligatorisk og for å gi 

studenter som velger middelhavvarianten muligheten til å tilbringe et helt semester i  

Athen og Roma. 

 

For å få dette til må ti poeng overføres fra frie poeng til den nye 90-gruppen. Til tross for 

enkeltes skepsis til dette var det igjen enighet om å søke fakultetet om å opprette en  

90-gruppe i arkeologi. 

 

Studenter som velger middelhavsvarianten oppfordres til å benytte ti av sine frie poeng 

til å ta ARK2021. 

 

 

 

 
 

27.09.2011  Tor Egil Førland   Helena Neumann 

   programleder    programkonsulent 

 


