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Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2019-20
Bakgrunn
Innen 15. april skal fakultetene melde inn neste års studieprogramtilbud til Avdeling for fagstøtte
for endelig vedtak i universitetsstyrets junimøte.
Instituttene har meldt inn slike endringer i studieporteføljen som legges fram for fakultetsstyret og
vedtas endelig av universitetsstyret:






nedleggelse av årsenhetene i portugisisk og career:Asia og av de to
bachelorprogrammene i filosofi og idéhistorie og i religionshistorie og kulturhistorie
etablering av bachelorprogram i filosofi, i idéhistorie, i religionsvitenskap, i
kulturhistorie, av bachelorporgrammet Klart språk, av masterprogrammet Screen
Cultures, av fireårige bachelorprogram i japansk og Japan-studier, i kinesisk og
Kina-studier, i Midtøsten-studier med arabisk
nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som undervisningsfag

Hjemmelsgrunnlag
Noen endringer i studieporteføljen besluttes av universitetsstyret, mens andre saker kan avgjøres
av fakultetet.
Ifølge Forskrift om studier og eksamener ved UiO § 3.2 om etablering, endring og nedlegging av
studieprogram og studieenheter skal saker om etablering og nedleggelse av fag og av
studieprogram på 60 studiepoeng eller mer behandles av universitetsstyret. Fakultetsstyrets vedtak
i slike saker er en anbefaling til universitetsstyret om slik etablering og nedlegging.
Saker om etablering og nedleggelse av studieretninger behandles av fakultetet selv. Fakultetet kan
endre studieprogram og studieretninger. På HF er det prodekanen for studier som står for
fakultetets vedtak i slike saker.
Vedtak og orientering om endringer i studieporteføljen
For at fakultetsstyret skal få en samlet oversikt over endringene i studieporteføljen fra og med
2019-20, legges både endringene som styret fatter vedtak om, fram til behandling, og de
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endringene som prodekanen for studier vedtar, fram til orientering. Dette framleggsnotatet dekker
således både en vedtakssak og en orienteringssak.
Vedtakssak
Bakgrunnen for forslagene til styrets vedtak nedenfor finnes i det vedlagte notatet Redegjørelse for
vedtaksforslagene om etablering av studietilbud og nedleggelse av fag fra og med studieåret
2019-20 og søknadene fra Institutt for medier og kommunikasjon om etablering av
masterprogrammet Screen Cultures og fra Institutt for lingvistikk og nordiske studier om
etablering av bachelorprogrammet Klart språk.
Orienteringssak
Informasjon om de vedtak prodekanen for studier fatter når det gjelder endring av studieprogram,
etablering av studieretninger på eksisterende studieprogram, opptaksstans til studietilbud og
navneendringer, finnes i det vedlagte notatet Orientering om vedtak om studieporteføljen fra
studieåret 2019-20 av som prodekanen for studier fatter.
Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter
Alle etableringer og endringer skjer innenfor rammen av instituttenes ordinære budsjetter unntatt
etableringen av de fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier, i kinesisk og Kinastudier og i Midtøsten-studier med arabisk, som forutsetter finansiering for det fjerde året. For
disse ønsker vi finansiering i kategori F (samme nivå som i dag) også for det fjerde året for 60
studenter på hvert av de tre programmene.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret
1) nedleggelse av





årsenheten i portugisisk
årsenheten career:Asia
bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie
bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie

2) etablering av










bachelorprogram i filosofi
bachelorprogram i idéhistorie
bachelorprogram i religionsvitenskap
bachelorprogram i kulturhistorie
fireårig bachelorprogram i japansk og Japan-studier
fireårig bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier
fireårig bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk
bachelorprogrammet Klart språk
masterprogrammet Screen Cultures
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3) nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som undervisningsfag

Vedlegg:

Redegjørelse for vedtaksforslagene om etablering av studietilbud og
nedleggelse av fag fra og med studieåret 2019-20
IMKs søknad om etablering av masterprogrammet Screen Cultures
ILNs søknad om etablering av bachelorprogrammet Klart språk
Orientering om vedtak om studieporteføljen fra studieåret 2019-20 av som
prodekanen for studier fatter

