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Orientering om vedtak om studieporteføljen fra og med studieåret 2018-19 

som prodekanen for studier har fattet 
 

1) Etablering av to studieretninger på masterprogrammet i musikkvitenskap 

 

Institutt for musikkvitenskap (IMV) foreslår at det etableres en engelskspråklig studieretning i 

Nordic Music på masterprogrammet i musikkvitenskap. Studieretningen vil ha fokus på 

identitetsbygging gjennom musikken i en nordisk sammenheng. Studentene skal bygge opp 

kunnskap om nordisk musikk fra et kultur- og samfunnsperspektiv og tilegne seg metodene 

som er nødvendige for dette, samt utvikle kritiske ferdigheter i utforskning av det nordiske.  

 

Fra forsknings- og lærersiden er IMV godt rustet til å tilby en slik studieretning:  

 Med et økende antall ansatte med internasjonal bakgrunn får instituttet stadig større 

kapasitet til å tilby undervisning på engelsk. 

 En stilling i Nordisk musikk er prioritert i stillingsplanen som er godkjent av fakultetet, og 

vil bli utlyst i løpet av våren med tiltredelse innen 2018, før de første studentene tas opp 

på studieretningen. 

 Den tverrfaglige forskergruppen Nordic Sounds er nylig etablert. Forskergruppen står i 

spissen for instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter innen lyd, subjektivitet, 

nasjonal nordisk identitet, kultur og sosiale systemer og har som mål å belyse ”det 

nordiske” i en internasjonal kontekst. 

 Populærmusikkstudiemiljøet er internasjonalt ledende og omfatter forskning innen musikk 

og identitet, musikk og kjønn og musikk og samfunn og er i perioden 2014–2017 blant 

fakultetets faglige prioriterte områder. 

 En forskergruppe forsker på musikalsk modernisme til dels fra et norsk perspektiv og med 

nordiske musikere og komponister i fokus. 

 

Masterprogrammet i musikkvitenskap har i dag 40 plasser. IMV foreslår at 10 av disse gis til 

studieretningen i Nordic Music. Søkergrunnlaget anser instituttet som godt. Det finnes et 

underskudd av studietilbud på masternivå for musikkutdannede bachelorstudenter i Norge, 

mens tilbudet på bachelornivå er under utbygging, noe som på sikt vil resultere i flere 

potensielle søkere til masterstudier. Det har foreløpig vært lite fokus på utvikling av 

mastergrader ved andre institusjoner i Norge, og IMV ser en mulighet til å være tidlig ute i 

konkurransen om å etablere et ledende mastertilbud. Det er videre begrenset med 

musikkvitenskapelige programmer på engelsk i Norden og fastlands-Europa samtidig som 

interessen for norsk og nordisk musikk og kultur rundt om i verden er stor. 

 

Studieretningen skal gi større grunnlag for internasjonal rekruttering og muligheter for 

studentutveksling og slik svare til UiOs arbeid for øket internasjonalisering. Studietilbudet vil 

også kunne inngå i strategiske og tverrfaglige satsning UIO:Norden.   

 

Musikkvitenskap, som nå er det eneste fagtilbudet på programmet, blir den andre 

studieretningen.  

 

Prodekanen for studier anser at dette er en satsning der instituttet bruker eksisterende ressurser 

for å tilby et attraktivt studietilbud og har fastsatt etablering av studieretningene Nordic Music 

og musikkvitenskap på masterprogrammet i musikkvitenskap. 

 

2) Navneendring fra Kunsthistorie til Kunsthistorie og visuelle studier for bachelor, 

master og årsenhet 
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Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ønsker at 

årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet i kunsthistorie endrer navn til 

kunsthistorie og visuelle studier fordi dette navnet bedre vil kommunisere til søkerne at 

kunsthistorie ikke bare dreier seg om verk, men om visuell produksjon i sin alminnelighet.  

 

Prodekanen for studier er enig i vurderingen og har fastsatt den foreslåtte navneendringen. 

 

3) Endringer av tilbudet innen Latin-Amerika-studier 

 

De to fast vitenskapelig ansatte som i dag er ansvarlig for emneporteføljen i Latin-Amerika-

studier på bachelor- og masterprogrammene Europeiske språk ved Institutt for litteratur, 

områdestudier og europeiske språk (ILOS), ønsker å fortsette sine akademiske karrierer andre 

steder og vil derfor med stor sannsynlighet slutte ved instituttet i løpet av 2017. Instituttet står 

dermed uten undervisningskrefter i faget fremover, og det foreligger i dag ingen planer for ny 

tilsetting innen dette fagområdet. Samtidig svikter rekrutteringen til bachelorstudieretningen 

Latin-Amerika-studier, og frafallet er gjennomgående svært høyt.  

 

I påvente av en avklaring ble det ikke tatt opp studenter i til bachelorstudiet i 2017, og 

instituttet ønsker å videreføre opptaksstansen i 2018. Av samme grunn ønsker instituttet å 

endre navn på masterstudieretningen fra Spansk, portugisisk, Latin-Amerika til Spansk, 

portugisisk.  

 

Alle studenter som allerede går på disse studietilbudene, vil kunne fullføre studiet. 

 

Prodekanen for studier er enig i instituttets vurderinger, og har fastsatt opptaksstans til 

bachelorstudieretningen Latin-Amerika-studier og navnendring på masterstudieretningen til 

Spansk, portugisisk. 

 

4) Stans i opptak 
 

a) Årsenheten i portugisisk 

 

På grunn av usikkerhet knyttet til personalsituasjonen i fagmiljøet spansk, portugisisk og 

Latin-Amerika-studier, har ikke ILOS noen fullstendig emneportefølje til å fylle 

årsenheten. Per i dag er det kun mulig å gi maksimalt 40 av de 60 studiepoengene som 

årsenheten krever. Opptaket må derfor stanses til årsenheten i portugisisk i 2018.  

Fremtidige endringer i personalsituasjonen og en eventuell revisjon av emneporteføljen i 

faget vil kunne endre på dette. 

 

b) Årsenheten career:Asia 

 

Opptaket stanses i 2018 mens Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) 

utreder nærmere muligheten for å opprettholde studietilbudet, muligens i en revidert form. 

Studietilbudet er meget ressurskrevende i sin nåværende form, fyller ikke forventningene 

til studiekvaliteten og har ikke oppnådd den rekrutteringen man ønsket:  

 Rekruttering: registrerte studenter ved årsenheten:  

o Kina:  1. året: 4 reiste ut, 2 falt fra, 2 tok eksamen  

2. inneværende år: 2 reiste ut, 1 falt fra 

o Japan: 1. året: 3 reiste ut, 3 tok eksamen  
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2. inneværende år: 2 reiste ut 

o India: ingen så langt  

 Det er mer ressurskrevende enn antatt å følge opp studentene på sitt praksisopphold. I 

Japan er ikke praksis utover 1 måned vanlig, studentene blir gående med meningsløse 

oppgaver over lengre tid og er langt fra fornøyde. Det er vanskelig og tidkrevende å 

finne praksisinstitusjoner, samt å følge de opp. 

 Ved Fudan University i Kina løper undervisning og praksis parallelt for studentene. 

Heller ikke en optimal ordning, studentene er misfornøyd med både studiene og 

praksisen.  

 Norsk næringsliv har vist svært liten interesse for studietilbudet, unntaket er noen 

bedrifter i India, og der har vi ingen interesserte studenter. 

 

c) Studieretningen India-studier med sanskrit på bachelorprogrammet Asia- og Midtøsten-

studier og studieretningen Sanskrit på masterprogrammet Asia- og Midtøsten-studier. 

 

Opptaket til å studere sanskrit på bachelor og master stanses i 2018 og inntil videre. Den 

fast ansatte professoren i sanskrit har sagt opp sin stilling for å fortsette sin akademiske 

karriere ved en annen utdanningsinstitusjon. IKOS vil derfor etter våren 2017 mangle fast 

vitenskapelige til å undervise i faget. Sanskrit er et lite studietilbud med begrenset 

søkergrunnlag. Hva som vil skje med faget fremover går inn i en diskusjon om 

stillingsplaner ved instituttet. 

 

Prodekanen for studier er enig i at disse tilbudene ikke gis i 2018, og har fastsatt stans i 

opptaket. 


