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Etablering av årsenhet i filosofi og mastergradsstudium i Modern 

International and Transnational History 

Bakgrunn 
Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) har foreslått etablering av 

en årsenhet i filosofi og Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) har foreslått et 

masterprogram i Modern International and Transnational History – begge med start høsten 2017.  

Hjemmelsgrunnlag 
Ifølge Forskrift om studier og eksamener ved UiO § 3.2 vedtar universitetsstyret etablering eller 

nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng og av fag. Fakultetsstyrets vedtak vil være en 

anbefaling til universitetsstyret om etablering eller nedleggelse av studieprogrammer og fag.  

Årsenhet i filosofi  
Fakultetsstyret fikk til møtet 12. april 2013 til diskusjon et diskusjonsnotat om årsenheter som 

studietilbud1. Her framholdt dekanatet som argumenter for en større satsing på årsenheter at   

 etablering av årsenheter vil tilpasse studietilbudet til ulike behov og søkergrupper  

 årsenhetene tilbyr et selvstendig, faglig gjennomtenkt studium til dem som ikke vil ta et 

bachelorstudium f.eks. fordi de allerede har en utdannelse, men ønsker videreutdanning 

 årsenhetene kan avlaste bachelorprogrammene for søkere som uansett bare ønsker å ta 

emner i et bestemt fag for så å falle fra når deres individuelle studiemål er oppnådd 

HF har siden 12. april 2013 etablert 7 nye årsenheter og har nå totalt 18. Fakultetet ser for seg å 

gjennomføre en evaluering av om årsenhetene fungerer som forutsatt, i 2017. 

Bachelorstudieretningen filosofi har et betydelig frafall i løpet av første studieår. F.eks. av de 67 

som begynte høsten 2012, fortsatte 27 høsten 2013. Instituttet ønsker derfor å tilby en årsenhet 

med 24 studieplasser som alternativ for dem som bare ønsker å ta filosofiemner. Emnene som vil 

inngå i årsenheten, tilbys allerede på bachelorstudiet. 60 studiepoeng i filosofi vil normalt 

                                                           
1
 http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130412/d1-aarsenheter-som-

studietilbud.pdf  

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130412/d1-aarsenheter-som-studietilbud.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130412/d1-aarsenheter-som-studietilbud.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130412/d1-aarsenheter-som-studietilbud.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130412/d1-aarsenheter-som-studietilbud.pdf
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kvalifisere for å kunne undervise i vgs-fagene historie og filosofi samt religion og etikk (i 

kombinasjon med emner i religion).  

Mastergradsstudium i Modern International and Transnational History 
Programmet, som er forankret i instituttets strategidokument IAKHorisont 2020, vil ha fokus 

på internasjonal og transnasjonal historie fra ca. 1850 av til i dag i et globalhistorisk perspektiv på 

politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske prosesser mellom nasjonalstater og overnasjonalt og er 

tilpasset søkere med en internasjonal bakgrunn eller tilnærming. Programmet drar veksler på 

historiemiljøets kompetanse og forskning innen diplomatihistorie, menneskeretter, handel, 

opphavsrett og merkevarebygging, kulturstrømmer og humanitær hjelp. Kandidatene vil med sin 

forståelse av inter- og transnasjonale prosesser blant annet være attraktive medarbeidere for 

selskaper og organisasjoner med en internasjonal agenda.  

 

Det forslåtte studietilbudet vil skille seg fra det eksisterende masterprogrammet i historie ved 

 å tilbys internasjonalt som et engelskspråklig program 

 å ha fokus på moderne  internasjonal og transnasjonal historie fra ca. 1850 av til i dag 

 å ha obligatorisk utenlandsopphold til praksis eller forskning 

 å ha som opptakskrav en bachelorgrad med fordypning i et samfunnsvitenskapelig eller 

humanistisk fag og minst 30 sp moderne historie innenfor eller i tillegg til fordypningen 

samt et motivasjonsbrev 

 

Programmet vil i sitt innhold ikke overlappe med andre tilbud ved UiO og kan appellere til 

kandidater fra ulike bachelorprogrammer med en 40-gruppe i historie. 40-gruppe i historie er et 

ganske populært tilbud og har f.eks. i inneværende semester 129 aktive studenter. Selv om 

studenter på grunnlag av sin 40-gruppe i historie skulle søke seg til dette programmet heller enn til 

programmet som viderefører fordypningsgruppen deres, vil programmet med foreslåtte 20 

studieplasser programmet likevel ikke kunne redusere søkningen til andre masterstudier vesentlig. 

Som et engelskspråklig program vil det kunne rekruttere internasjonalt, og som gir et bredt 

rekrutteringsgrunnlag. 

 

Fagmiljøet tilknyttet programmet vil tilfredsstille NOKUTs krav til lærernes kompetanse og antall 

og vil ha kapasitet til både å utvikle og tilby et tilstrekkelig emnetilbud. Motivasjonsbrev og 

praksis/utreise i 3. semester vil kreve administrative oppfølging, og instituttet har gjort en 

vurdering og har administrative ressurser til å følge opp dette.  

Konsekvenser for økonomi 
Studietilbudene foreslås etablert ved omdisponeringer innen fakultetets eksisterende 

opptaksramme og er dermed ikke avhengig av friske studieplassmidler for å opprettes.  

 

Årsenheten gjenbruker eksisterende emner fra bachelorstudiet og vil ta plasser fra 

bachelorstudieretningen i filosofi (der en bachelorplass gir to årsenhetsplasser). 

 

Når det gjelder mastertilbudet, har IAKH tilstrekkelige ressurser til å utvikle og tilby et nytt 

mastertilbud. Fakultetet vil foreta en omdisponering av plassene på masterprogrammene som vil gi 

bedre utnyttelse av masterplassene.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at det etableres  

 ● en årsenhet i filosofi 

 ● et masterprogram i Modern International and Transnational History 

med oppstart i 2017 

 

 

Vedlegg:  

 IAKHs notat Forslag om etablering av masterprogram i Modern International and 

Transnational History (MITRA) 

 IFIKKs notat Søknad om opprettelse av årsenhet i filosofi 


