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Nedleggelse av årsenheten i Arkivkunnskap og etablering av årsenhet i
Antikkens kultur
Bakgrunn
Innen 1. april hvert år skal fakultetene melde inn neste års studieprogramtilbud til Avdeling for fagstøtte for
endelig vedtak i universitetsstyrets junimøte. Ifølge Forskrift om studier og eksamener ved UiO § 3.2 om
etablering, endring og nedlegging av studie-program og studieenheter skal saker om studieprogram på 60
studiepoeng eller mer og saker som innebærer etablering eller nedlegging av fag, behandles av
universitetsstyret. Fakultetsstyrets vedtak vil være en anbefaling til universitetsstyret om etablering og
nedleggelse av studieprogrammer og fag.

Nedleggelse av årsenheten i Arkivkunnskap
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har over flere år samarbeidet med Riksarkivaren om å
tilby emner i arkivkunnskap. Ved kvalitetsreformen i 2003 ble det opprettet en 80-gruppe og 40-gruppe i
arkivkunnskap ved bachelorprogrammet Kulturforvaltning, museer og arkiv, senere Kultur- og idéstudier. Da
dette programmet ble nedlagt i 2009, ble også 80-gruppen nedlagt da det ikke lenger fantes egnede bachelorprogrammer hvor den kunne inngå. 80-gruppen ble erstattet av en årsenhet i arkivkunnskap med første
opptak i 2009/10. Riksarkivaren har stått for det faglige ansvaret og gjennomføring av undervisningen, delvis
finansiert av IKOS. Samarbeidet med Riksarkivaren har vært godt, og årsenheten i arkivkunnskap har vært et
populært arbeidslivsrettet studietilbud.
Det har opp igjennom årene vært dialog og diskusjoner rundt arkivkunnskap som en del av fagporteføljen
ved IKOS. Riksarkivaren har fremmet ønske om etablering av en mastergrad i arkivkunnskap, noe som ville
forutsette nye faste vitenskapelige stillinger ved instituttet. Saken har vært diskutert på instituttet fra 2006 av
og fram til i dag i forbindelse med arbeidet med stillingsplaner. Fagmiljøet i kulturhistorie har ikke ønsket å
binde seg til en slik satsning. I en tid der faglige prioriteringer ikke har gitt rom til å satse på et nytt fag, har
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IKOS ikke sett seg i stand til å imøtekomme Riksarkivarens ønske om opprettelse av mastergrad i
arkivkunnskap.
Tidlig i 2014 meldte Riksarkivaren at det grunnet avganger og vakanser var usikkert om Riksarkivaren
kunne ivareta undervisningen ved årsenheten i et lengre perspektiv. Begge parter, IKOS og Riksarkivaren,
ble da enige om å avvikle årsenheten siden en årsenhet betinger en viss forutsigbarhet i driften som ingen av
samarbeidspartnerne lenger kan forplikte seg til.
Det ble tatt opp studenter ved årsenheten i 2014/15, men det er ikke opptak i 2015/16. Selv om samarbeidsavtalen mellom IKOS og Riksarkivet er utløpt, har den fått et tillegg som sikrer at deltidsstudenter kan få
fullført sine studier i studieåret 2015/16. Instituttet kartlegger alle studenter/deltidsstudenter, og vil se hvilke
emner som må gå i studieåret 2015/16. Det er lagt ut beskjeder på programsiden om at årsenheten ikke tar
opp nye studenter, og på emnebeskrivelsene er det lagt beskjed om at det er usikkert når emnene tilbys siste
gang.
Dekanen er enig med IKOS i at årsenheten bør legges ned siden samarbeidsavtalen med Riksarkivaren er
gått ut, og ingen av partene ser seg i stand til å tilby studiet igjen i overskuelig framtid.

Etablering av årsenhet i Antikkens kultur
Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ønsker å etablere en årsenhet i
antikkens kultur til erstatning for studieretningen Antikk kultur på bachelorprogrammet Antikk kultur og
klassiske språk.
Da gradsstudiene fra 2003 av skulle tilbys som studieprogrammer, ble det med Classical Studies ved
utenlandske universiteter som forbilde etablert bachelor- og masterprogram i Antikk kultur og klassisk
tradisjon (som senere har endret navn til Antikk kultur og klassiske språk). Antikk kultur har bare vært
tilbudt som egen studieretning på bachelor, mens masterprogrammet bare har vært et tilbud for dem med
bachelorfordypning i gresk eller latin. De med andre bachelorfordypninger må søke seg inn på master i faget
fordypningen er i.
Bachelor-studieretningen Antikk kultur har ikke lykkes helt etter de indikatorer vi måles etter. Frafallet har
vært stort, og søkningen gikk i tillegg kraftig ned da det ikke lenger ble tilbudt fordypninger i historie og
arkeologi. Instituttets inntrykk er også at noen av søkerne velger programmet mer for å komme inn på UiO
enn fordi antikken interesserer dem.
Derimot favner emnene i antikk kultur langt bredere enn programstudentene slik denne tabellen viser. Her er
antallet eksamensmeldte studenter (som har fulgt undervisning og tatt obligatoriske aktiviteter) de tre siste
ganger emnene gikk, fordelt på dem som har dem som en del av sitt studieprogram, og på andre studenter
(40-gruppe-studenter, frie emner, enkeltemnestudenter):
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ANT1100 - Antikkens verden
ANT2210 – Augustinsk gullalder
ANT2222 – Athen i klassisk tid
EXFAC03-ANT
GRE1102 - Innføring i gresk
LAT1100 - Innføring i latin
RETKLA1101 – innføring i klassisk retorikk
RETKLA2020 – retorisk teori og praksis i antikken

programstudenter
43
3
3
24
5
17
48 *
3

andre
55
57
39
11
30
48
94
38

* Emnet er obligatorisk for porgramstudenter på studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon på
bachelorprogrammet Nordiske studier. IFIKK er emneansvarlig.

Tabellen viser at emner i antikk kultur har vært til dels betydelig etterspurt av andre studenter enn av dem på
programmene der de har inngått. Instituttet ønsker derfor å opprettholde emnetilbudet, men vil prøve en
annen organisatorisk ramme enn en bachelorstudieretning.
En årsenhet i antikk kultur mener vi kan være et målrettet tilbud til alle som er interessert i den greskromerske oldtid, herunder dem som ønsker å kvalifisere seg til å undervise i videregående skole der
Antikkens kultur inngår som ett av tre programfag innenfor læreplanen i Antikkens språk og kultur; de to
andre fagene er gresk og latin.
Etableringen vil ikke bety noen økning i ressursbruk hverken hos vitenskapelig eller administrativ stab. I
sum vil emner som opprettes for årsenheten, veies opp av at emner særlig knyttet til bachelorprogrammet
nedlegges.
Dekanen er enig med IFIKK i at en årsenhet kan være en bedre ramme å tilby antikkemnene i enn dagens
bachelorstudieretning og støtter forslaget om en slik etablering.
Følger universitetsstyret en anbefaling fra fakultetsstyret og etablerer årsenheten, vil prodekanen vedta
nedleggelse av studieretningen Antikk kultur på bachelorprogrammet og gi bachelor- og masterprogrammet
det mer dekkende navnet Klassiske språk.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret


at årsenheten i Arkivkunnskap nedlegges



at det etableres en årsenhet i Antikkens kultur

