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Midlertidig stopp for opptak – bachelorstudieretning portugisisk
Siden Det humanistiske fakultet fremla sin interne rapport om gjennomføring på
bachelorstudieretningene på ILOS i november 2016, har instituttet arbeidet tett med å
identifisere årsaker til frafall og mulige tiltak på de enkelte studieretningene. Arbeidet har
blant annet resultert i en fullstendig revisjon av bachelorstudieretningen tysk og
omfattende revisjoner av bachelorstudieretningene fransk og spansk. Det har også vært
mange diskusjoner og møter om mulige endringer for bachelorstudieretningen portugisisk.
Bachelorstudieretningen portugisisk er den av alle bachelorstudieretningene på ILOS som
har klart lavest gjennomføring i den perioden som fakultetet har undersøkt: bare 5 % av
studentene gjennomfører (og ingen på normert tid). Fakultetet betegner frafallsprosenten
som «alarmerende høy».
Situasjonen for bachelorstudieretningen er ytterligere forverret med årets opptak der
bachelorstudieretningen portugisisk som den eneste av bachelorstudieretningene på ILOS
har færre førsteprioritetssøkere enn studieplasser (11 søkere til 15 plasser).
Dekanen har bedt instituttet om å gjøre rede for hvilke grep som planlegges for å bedre
situasjonen for studentene på portugisisk på kort og lang sikt. Studieleder,
undervisningsleder, instituttleder og fagansvarlig for spansk og portugisisk har hatt flere
møter med de ansatte som har emneansvar på bachelorstudieretningen portugisisk. Det
har så langt ikke lykkes å komme til noen klar forståelse av årsaker til den dårlige
gjennomføringen og rekrutteringen og derfor har det heller ikke blitt foreslått noen tiltak
som på lang sikt kan bedre situasjonen. Ledelsen har imidlertid noen forslag til tiltak som
kan gjelde kullet som har opptak i 2017.
ILOS’ ledelse mener at det trengs mer tid for å kunne arbeide frem en god og attraktiv
bachelorstudieretning i portugisisk. Samtidig med å bedre bachelorstudieretningen ønsker
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ledelsen å jobbe for en emneportefølje og -rotasjon som muliggjør å starte en portugisisk
årsenhet igjen.
ILOS’ ledelse ønsker på bakgrunn av ovenstående midlertidig stopp for opptak til
bachelorstudieretningen portugisisk i 2018. (Midlertidig stopp for opptak har vært brukt
med hell for andre av instituttets fag.)
Søknad om en slik midlertidig stans må sendes fakultetet senest fredag 16. juni, og dette er
grunnen til at vi vil diskutere dette med styret nå.
ILOS’ ledelse ønsker at styret høsten 2017 diskuterer hvilke kriterier en ny
bachelorstudieretning portugisisk må oppfylle for å kunne påbegynne opptak igjen.

