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Framlegg til sak: «Forslag til nytt bachelorprogram» 
 
Bakgrunn 
Programrådet har tidligere diskutert revideringen av bachelorprogrammet, dets innhold og 
prinsipper, og jeg minner om bakgrunnen for revisjonen som tidligere har blitt lagt frem. Til grunn 
for revideringen ligger mandatet som den nedsatte arbeidskomitéen har jobbet ut i fra. Arbeidet 
har bestått i utarbeidelsen av et prinsippdokument for bachelorprogrammet, en ny 80-gruppe 
(obligatorisk emnegruppe), ny oppbygning av programmet og oppdaterte læringsmål for 
programmet. Fokus har vært på, i tråd med mandatet, faglig sammenheng, progresjon, ferdigheter 
og relevans. De overordnede målene er bedre gjennomføring og kandidater med relevant 
utdanning. 
 
Prosess 
Bachelorrevisjonen har sitt utgangspunkt i analyser fra IMK, fra UiO, og er sett i sammenheng med 
utdanningspolitiske mål fra regjeringen og fra UiOs rektorat. Dette ledet frem til det mandatet 
som har vært utgangspunktet for arbeidskomitéens arbeid. Komitéen ble nedsatt i april 2018, og 
har bestått av professor Trine Syvertsen, førstelektor Kim Johansen Østby, førstelektor Kjetil 
Rødje, førsteamanuensis Tim Vermeulen, førsteamanuensis Anders Fagerjord og student Steffen 
Tomt. I tillegg har komitéen blitt rådført av et studentpanel: Olav Løkke (BA), Ida Kristine Gangstø 
Berg (MA) og Jacob Andersen (MA). Trine Syvertsen har ledet komitéen. Fagerjord gikk over til ny 
jobb 1. nov., og gikk dermed ut av komitéen. 
 
Prosessen med revisjonen har videre har vært: 
- Oppstartsmøte 12. april 
- Arbeidsmøter 15. mai, juni, 19. nov. + 
- Instituttseminar 8. juni (arbeid med BA med hele staben) 
- To dagers-seminar på Lysebu med komité og studentpanel 
- Lærermøter 18. sept. og 13. nov. 
- Programrådsmøte 9. okt. 
- Høring: 7. nov.-19. nov. i canvas 
- Individuelle samtaler med alle i staben 
 
Arbeidskomitéen hadde frist 1. desember til å levere endelig forslag til behandling i programrådet. 
Forslaget er mottatt på instituttet, og legges frem i sin helhet for programrådet 7. desember. 
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Vedlegg til denne saken er som følger:  
 
a) Prinsipper for bachelorprogrammet (prinsippdokumentet) 
I prinsippdokumentet er det beskrevet fire hovedområder gjeldende for bachelorprogrammet ved 
IMK, og som svarer på de utfordringer som ble løftet frem i mandatet. De fire områdene er 1) 
overordnede prinsipper for programmet, 2) relevans og ferdigheter, 3) pensum og emner og 4) 
oppfølging og tilbakemeldinger. Prinsippdokumentet ble tidlig utarbeidet, og har blitt til på 
bakgrunn av innspill og tilbakemeldinger i individuelle samtaler med staben, på instituttseminaret i 
juni, på lærermøtene 18. sept. og 13. nov., i programrådsmøtet 9. okt. og i høringsrunden. 
Prinsippdokumentet har således gitt retning til det videre arbeidet med ny struktur (oppbygning), 
ny 80-gruppe, emner, programbeskrivelse og læringsmål for programmet. 
 
b) Forslag til ny programstruktur og ny 80-gruppe (oppbygning) 
Forslaget til ny programstruktur bygger på prinsippdokumentet, og svarer på prinsippet om 
progresjon og sammenheng (kumulativitet) i bachelorprogrammet, dvs at programstudentene i 
størst mulig grad har tilstedeværelse på instituttet og har undervisning på instituttet i alle 
semestrene (med unntak av femte semester der studentene skal reise på utveksling).  
 
Programmets oppbygning bygger på UiOs retningslinjer for en bachelorgrad på HF (80 stp 
obligatoriske emner, 40 stp støttegruppe utenfor instituttet og 40 stp frie emner). 80-gruppen er 
altså de emnene alle programstudentene tar ved instituttet. Arbeidskomitéen har i sitt forslag 
laget en 80-gruppe som erstatter den gamle, blant annet ved å fornye det faglige innholdet, ved å 
sikre varierte lærings- og vurderingsformer, og sikre oppfølging og tilbakemeldinger til studentene 
underveis i studiet (se emnebeskrivelsene for detaljer). 
 
c) Emnebeskrivelser på de nye emnene 
Alle de nye emnene i 80-gruppen har blitt beskrevet med innhold, læringsmål, 
undervisningsformer og vurderingsformer. De nye emnene er: 
 
80-gruppen: 
obligatoriske emner i gruppen: 
MEVIT1xxx Innføring i medier og kommunikasjon: teori og historie 
MEVIT1xxx Medieanalyse: Data og innholdsanalyse 
MEVIT1xxx Medieanalyse: Tekst og fortolkning 
MEVIT1xxx Medieanalyse: Stil og estetikk 
MEVIT1xxx Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper 
 
valgfrie emner i gruppen (studentene må velge to av fire valgemner): 
MEVIT2xxx Journalistikk, kommunikasjon og formidling 
MEVIT2xxx Politisk kommunikasjon 
MEVIT2xxx Skjermkulturer 
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MEVIT2xxx Digitale medier 
 
Obligatorisk BA-oppgave i sjette semester, studentene velger mellom: 
MEVIT3810 BA-oppgave: Mediestudenter som forskere 
MEVIT3811 BA-oppgave: Mediestudenter i arbeidslivet 
 
I tillegg foreslår komitéen følgende valgfrie emner: 
EXFAC03-MVIT Medievitenskapelige grunnferdigheter 
MEVIT3xxx Medievitenskapelige profesjonsferdigheter  
 
d) Programbeskrivelse (‘Hvorfor velge dette programmet?’) 
Bachelorprogrammet i medievitenskap har Programmets beskrivelse er oppdatert. 
 
e) Læringsmål for programmet 
Programmets læringsmål er revidert i henhold til de endringene som er gjort i programmets 80-
gruppe og i programmet som helhet. 
 
f) Mandat for arbeidsgruppe (utarbeidet vår 2018) 
 
 


