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Redegjørelse for vedtaksforslagene om etablering av studietilbud og 

nedleggelse av fag fra og med studieåret 2018-19 

 

Etablering av erfaringsbasert masterprogram i Konservering – prosjektbasert 

 

Institutt for arkeologi, kunsthistorie og historie (IAKH) ønsker å etablere et erfaringsbasert 

masterprogram i Konservering – prosjektbasert. Konservering – prosjektbasert er i dag en 

studieretning på masterprogrammet Arkeologi og konservering der det i opptakskravene 

inngår at man må ha gjennomført minst et halvt års praksis eller utdanning som konservator 

ved en institusjon eller under veiledning av en kvalifisert konservator med privat praksis.  

 

Vi er av Seksjon for opptak og tilrettelegging blitt gjort oppmerksom på at det ikke er adgang 

til å ha praksis som et opptakskrav unntatt på erfaringsbaserte masterprogram der det i følge 

Forskrift om krav til mastergrad § 5 skal kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. 

 

For at et krav om praksis for opptak skal kunne opprettholdes, må studieretningen derfor 

omgjøres til et erfaringsbasert masterprogram, og praksiskravet må utvides fra et halvt til 2 år.  

Etableringen av dette masterprogrammet er en teknisk omlegging av et eksisterende 

studietilbud for å tilfredsstille regelverket. 

 

Etablering av masterprogrammet Music, Communication and Technology (MCT), en 

fellesgrad med NTNU 

 

Institutt for musikkvitenskap (IMV) ønsker i samarbeid med NTNU å opprette en 

internasjonal og tverrfaglig fellesgrad i grenselandet mellom musikkteknologi og 

musikkognisjon. Masterprogrammet vil skille seg fra andre musikkmastere både i form og 

innhold, og vil knytte sammen fagområdene humaniora, psykologi og informatikk. 

Programmet vil være mer teknologisk orientert enn det eksisterende 

musikkvitenskapsprogrammet på UiO og mer innovasjonsfokusert og mindre 

utøvende/kunstnerisk enn NTNUs musikkteknologiprogram.  

 

Målet er å utdanne humanistiske teknologer, med blant annet fokus på innovasjon, 

entreprenørskap, problemløsning, kritisk tenkning og kreativitet. Gjennom studiet vil 
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studentene tilegne seg en forståelse av musikk, mellom-menneskelig og maskin-basert 

kommunikasjon og relevante teknologier fra hele det tverrfaglige området. Kandidatene 

utdannes til næringslivet og til offentlig sektor, og gjennom studieløpet vil studentene tilegne 

seg evne til å se hvor det er behov for deres kompetanse i arbeidslivet og også til å kunne 

skape sine egne arbeidsplasser.  

 

 Studietilbudet ønsker å tiltrekke seg studenter som er opptatt av musikk, men som også har 

interesser innenfor fag som informatikk, elektronikk, psykologi, akustikk, nevrovitenskap, 

filosofi, medievitenskap, m.m. Studietilbudet vil rekruttere internasjonalt, og det forventes 

søkere fra ulike musikkteknologistudier i utlandet, men også søkere med bachelorgrad i 

psykologi, informatikk, entreprenørskap, medieteknologi og lignende.  

 

Mastergraden vil bruke innovative læringsmetoder, og en sentral del av programmet vil være 

«Portalen», som består av fysiske rom ved UiO og NTNU som er koblet sammen med 

høykvalitets video og lyd. Dette vil muliggjøre fysisk-virtuell kommunikasjon mellom de to 

studiestedene, med fellesundervisning, konserter og sosialisering. Masterprogrammet vil i sin 

helhet være basert på en "omvendt klasserom"-modell, hvor studentene forventes å tilegne seg 

grunnleggende kunnskap gjennom nettbaserte ressurser. Undervisningen deles mellom NTNU og 

UiO, men slik at alle studenter har tilgang på alle emner, gjennom Portalen.  

 

IMV har tilstrekkelig med undervisningsressurser, men anslår 1 mill. i engangskostnader til 

infrastruktur for å få satt opp portalen og noen ekstrakostnader til drift og teknisk assistanse. 

Det må også påregnes noen løpende kostnader til årlige samlinger av alle involverte ved 

henholdsvis UiO og NTNU, samt noe oppgradering av det tekniske utstyret. 

 

IMV foreslår en opptaksramme på til sammen 20 plasser, fordelt likt mellom NTNU og UiO. 

 

Se også vedlagte søknad fra instituttet. 

 

Nedleggelse av urdu som undervisningsfag 

 

Institutt for kulturhistorie og orientalske språk (IKOS) ønsker å nedlegge urdu som 

undervisningsfag. Dette er begrunnet i ressurssituasjonen. I 2007 gikk professoren i urdu av, 

og stillingen ble utlyst internasjonalt. Alle involverte parter gjorde en stor innsats for å spre 
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informasjonen om stillingen så vidt og bredt som mulig. Det kom inn 13 søknader. 

Bedømmelseskomiteen forkastet 12 av søkerne som ikke kvalifiserte. Den siste søkeren ble 

invitert til Oslo for intervju og prøveforelesning i september 2008. Hun ble tilbudt stillingen, 

men takket etter en lenger betenkningstid nei til tilbudet i juni 2009 blant annet fordi hun 

hadde fått et godt tilbud i USA. 

Med bare én kvalifisert søker valgte instituttet ikke å utlyse stillingen igjen. Den økende 

interessen for Pakistan internasjonalt og særlig i USA har medført at de få gode lærere som 

finnes på feltet, tilbys stillinger ved angloamerikanske læresteder, som ofte vil fremstå som 

mer attraktive for akademikere fra Sør-Asia. Beslutningen var i tråd med en betenking fra 

undervisningsavdeling for Sør-Asia i august 2009 som anbefalte å utlyse en stilling i Sør-

Asia-studier i stedet. Instituttet ønsket i lys av dette å prioritere ressursene innen Sør-Asia-

studier til å utvikle studietilbudet i India-studier med hindi.  Siden 2007 har det derfor heller 

ikke vært noen undervisning i urdu, og for øyeblikket finnes det hverken tilsatte eller 

studenter i faget.  

 

Det er få som har tatt eksamen i urdu: Før kvalitetsreformen var det 5 som tok forkurs i 1998, 

8 som tok semesteremne i hhv. 2001 og 2002, 1 som tok grunnfagstillegg i 2002, 15 som tok 

mellomfag fra 1984 til 1999 og 2 som tok magistergrad i hhv. 1999 og 2005.  

 

Etter kvalitetsreformen ble emnegruppene i urdu tilbudt på det daværende Språkprogrammet 

og på Asiatiske og afrikanske studier. 13 har vært tilknyttet 40-gruppen, og 7 studenter har 

vært tilknyttet 80-gruppen, men ingen av dem oppnådde en programbachelorgrad (to fikk en 

fritt sammensatt bachelorgrad). Disse tallene er riktignok noe misvisende når det gjelder 

antallet som har fulgt undervisningen. Fra før kvalitetsreformen har vi ikke slike tall, men en 

gjennomgang av emnene etter kvalitetsreformen viser at på bachelor har det totalt vært 87 

som besto URD1110 Urdu språk 1 og 53 som besto URD1120 Urdu språk 2. Flere har altså 

fulgt begynneremnene i urdu enn det har vært programstudenter, de fleste som 

enkeltemnestudenter. 

 

I lys av denne situasjonen ønsker instituttet at urdu utgår fra fagporteføljen, og fakultetet er 

enig i denne vurderingen og i de prioriteringer instituttet har foretatt når det gjelder hvilke 

språk som skal tilbys videre.   


