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Forsterket masterprogram - Arkeologi
Vi viser til tidligere utsendte Faglige prioriterte forskningsområder 2015-2018, og ettersender dette notatet
med informasjon om forsterkede masterprogram.
Med de forsterkede masterprogrammene, ønsker HF å få frem masterprogram som skal være fakultetets
flaggskip. De skal både være attraktive for nye søkere og av svært høy kvalitet. Disse målene skal nås
gjennom tett og god oppfølging av studentene (faglig og administrativt), høy studentaktivitet, som
hyppigere innleveringer, samt ved utvikling av innovative og forskningsnære arbeidsformer. Tiltak som gir
gode resultater deles, slik at effekten av forsterkningen tjener hele fakultetet.
De forsterkede masterprogrammene må ha studenter som ønsker høy aktivitet og tett kontakt med
fagmiljøet. Det må jobbes for å rekruttere de riktige studentene til programmene.
Studieretningen Arkeologi ble valgt ut som forsterket masterprogram både fordi de har et forskningssterkt
miljø og fordi studiekvaliteten er god, og vil tilføres ekstra midler for å bygge en enda bedre kvalitetskultur
både når det gjelder oppfølging og veiledning, samt sikre at studentene til enhver tid møter engasjerte og
aktive forskere, og at det satses målrettet på å skape et inkluderende og godt læringsmiljø. Det forventes at
forsterkningen trer i kraft overfor studentene senest ved semesterstart høsten 2015.
Relevante tiltak kan være:








Flere ansatte per student for å sikre tettere oppfølging
Mulighet for kostnadskrevende undervisning som lab/felt osv.
Mulighet for mer undervisning per emne
Videreutvikling av programmet gjennom tett kontakt med arbeidslivet, blant annet ved Exchangeavtaler og ansettelse av professor II / praksis II’er
Bygge delekultur blant studenter og ansatte (felles visjon og ambisjon, nye arbeidsformer,
kompetanseutvikling)
Lage utvekslingsavtaler med gode utenlandske læresteder
Masterstipend i forskningsprosjekter
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Virkemidlene kan dermed for eksempel være:






Driftsmidler
Studentstipend
Ekskursjoner
Tilsetting av professor II / Praksis II’er
Tilsetting i faste undervisningsstillinger (universitetslektor/dosent). Det forutsetter imidlertid at
instituttets langtidsbudsjett i så tilfelle gir rom for at instituttet selv tar over lønnskostnadene etter
fire år.

Finansieringen går over 4 år med start i 2014, og fordeles i utgangspunktet slik:
2014
2015
2016
2017

0,5 mill
1,5 mill
1,5 mill
0,5 mill

Midlene øremerkes og det forutsettes at fakultetet og instituttet blir enig om hvordan disse disponeres.
Trenger instituttet bistand til simuleringer og budsjetteringer, kan Gro Samdal kontaktes.
Til møtet som er satt opp mellom institutt- og fakultetsledelsen den 3. februar, bes instituttet om å
forberede en kort fremstilling av hvordan det forsterkede masterprogrammet skal se ut, og en skisse over
hvilke konkrete tiltak dere tenker å iverksette. Merk at det er satt av 0,5 millioner til bruk allerede i 2014, så
tiltak inneværende år må ha et særlig fokus. Fakultetsledelsen ønsker også en skisse over hvordan midlene
skal brukes ut 2017.

Med hilsen
Gro Bjørnerud Mo
Studiedekan
Thorbjørn Nordbø
Ass.fakultetsdirektør
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Saksbehandler:
Gro S. Samdal
22856937, g.s.samdal@hf.uio.no

