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Orientering om vedtak om studieporteføljen fra studieåret 2019-20 av som
prodekanen for studier fatter
Endring av navn på studietilbudene i religion
Institutt for kulturstudier og orientalske språk ønsker at studietilbudene som hittil har hett
religionshistorie, endrer navn til religionsvitenskap. Navnet Religionshistorie er ikke
dekkende for studiene da det framhever den historiske dimensjonen på bekostning av
kunnskap om religionens betydning i dagens verden. Ved de andre universitetene brukes
også religionsvitenskap.
Prodekanen for studier har vedtatt at årsenheten og masterprogrammet i religionshistorie
endrer navn til religionsvitenskap.
Endringer på masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier
Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk ønsker at
masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier gjøres om til et program med to
studieretninger:



kunsthistorie og visuelle studier – for generell kunsthistorie tilsvarende dagens tilbud
kuratering, kritikk og modernismens kulturarv – som vil representere et nytt
studietilbud

Den nye studieretningen vil være relatert til det arbeidslivet som venter uteksaminerte
masterstudenter, og i sterkere grad understreke sammenhengen mellom teoretiske og
praktiske problemstillinger. Sentralt i retningen er studentenes mulighet til å fordype seg i
ett av følgende praksisfelt: kuratering av kunstutstillinger, kunstkritikk, modernismens
kulturarv og bevaringsutfordringer knyttet til den.
Masterprogrammet har i løpet av de senere år fått dårligere søkning, og et mer praksisrettet
tilbud vil kunne endre dette. Instituttet har lærerressursene som behøves for å tilby to
studieretninger.
Prodekanen for studier har vedtatt etablering av studieretningene Kunsthistorie og visuelle
studier og Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv på masterprogrammet.
Endringer på masterprogrammet i medievitenskap
Institutt for medier og kommunikasjon ønsker å endre navn på studieretningen Nordic
Media på masterprogrammet i medievitenskap til Political Communication: Nordic
Perspectives.
Med navnendringen ønsker instituttet å koble masterstudieretningen tettere til en aktiv
forskningsgruppe (POLKOM) som forsker på politisk journalistikk, politiske kampanjer og
valgkamp, strategisk kommunikasjon i politiske saker og politisk retorikk i tradisjonelle og
nettbaserte medier. Sammen med navnendringen vil instituttet opprette noen nye emner
som reflekterer studieretningens noe endrede innretning.
Prodekanen for studier har vedtatt at studieretningen Nordic Media endrer navn til Political
Communication: Nordic Perspectives.

HF/SA/kv-11.04.2018

Endringer på bachelorprogrammet i Asia- og Midtøsten-studier
1) Prodekanen for studier vil stanse opptaket til studieretningene japansk med Japan-studier,
Kinesisk med Kina-studier og Midtøsten-studier med arabisk etter universitetsstyrets vedtak
om etablering av fireårige bachelorprogrammer i de samme språkene.
2) Prodekanen for studier vil nedlegge studieretningene India-studier med sanskrit og
Midtøsten-studier med hebraisk etter universitetsstyrets vedtak om nedleggelse av sanskrit
og moderne hebraisk som undervisningsfag.
Endringer på masterprogrammet i Asia- og Midtøsten-studier
Institutt for kulturstudier og orientalske språk ønsker å omorganisere Sør- og Øst-Asiastudietilbudet og gi tilbud nye navn.
1) Studieretningen Sørasia-studier omgjøres til et engelskspråklig tilbud. Det skjer teknisk
ved at studieretningen Sørasia-studier nedlegges og studieretningen South Asian Culture and
Society etableres.
Hensikten med omleggingen til engelsk er



å styrke rekrutteringen ved å åpne studietilbudet for internasjonale søkere,
å harmonisere studiet med de andre engelskspråklige studieretningene og åpne for
tverrfaglig samarbeid omkring emnetilbudet og for bruk av de spesialiserte
emnepakkene som flere miljøer vil tilby i kjølvannet av FPIII-prosessen.

I lengre tid har svært få studenter søkt om opptak til studieretningen Sør-Asia-studier.
Samtidig nedprioriteres studier innen Sør-Asia mange steder i Europa, og studietilbud
forsvinner. Det burde derfor være et visst marked for internasjonale studenter med
interesse for Sør-Asia.
Omleggingen til en engelsk studieretning vil ikke binde opp flere undervisningsressurser ved
instituttet, men heller åpne for samarbeid om emner og emnegrupper. Ressurser spart ved
nedleggelsen av studietilbudene i sanskrit vil brukes på å utvikle de gjenværende
studietilbudene innen Sør-Asia-studier. Forslaget om en engelskspråklig studieretning er en
strategisk prioritering fra IKOS sin side.
Prodekanen for studier har vedtatt slik nedleggelse og etablering.
2) Øst-Asia-tilbudet er i dag fordelt på de tre studieretningene Chinese Society and Politics,
Modern Japan og East Asian Culture and History. For å sikre konsentrasjon og bærekraft i
masterstudiene innen Øst-Asia-studier ønsker instituttet å ombenevne de to første
studieretningene til henholdsvis Chinese Culture and Society og Japanese Studies og å
nedlegge East Asian Culture and History. Den historiske og regionale dimensjonen som
sistnevnte studieretning åpnet for, vil ivaretas på de to andre programmene, noe som er
ment å gjenspeiles i de endrede navnene.
Prodekanen for studier har vedtatt navneendringene og nedleggelsen av studieretningen
East Asian Culture and History.
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3) Prodekanen for studier vil nedlegge studieretningen Sanskrit etter universitetsstyrets
vedtak om nedleggelse av sanskrit som undervisningsfag.
4) Ved nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som undervisningsfag og omgjøring av
sør-Asia-studier til en engelskspråklig studieretning vil det bare være engelskspråklige
studieretninger på programmet, som da bør endre navn til Asia- and Middle East Studies.
Prodekanen for studier vil vedta slik navneendring etter universitetsstyrets vedtak om
nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som undervisningsfag.
Endringer på bachelorprogrammet i europeiske språk
1) Som det ble redegjort for i vedtaksforslaget om nedleggelse av årsenheten i portugisisk,
har bachelorstudieretningen lav gjennomføring og synes ikke å svare på behovene til dem
som ønsker portugisiskkunnskaper.
Prodekanen for studier har vedtatt nedleggelse av studieretningen i portugisisk.
Tilbudet innen portugisisk på lavere grad vil da bestå av fem emner organisert innenfor en
40-gruppe. De resterende emnene for å kvalifisere faglig for opptak til master i portugisisk
må studentene ta ved andre læresteder.
2) Fra 1. januar 2018 har Institutt for litteraturstudier, områdestudier og språk ingen tilsatte i
full stilling innen fagområdet Latin-Amerika-studier. Frafallet ved studieretningen LatinAmerika-studier ligger langt høyere enn gjennomsnittet ved HF, og det uteksamineres svært
få ferdige kandidater. For kullene 2008-2014 er gjennomføringen på 15,24 %. Instituttet
ønsker derfor ikke lenger å opprettholde studieretningen.
Prodekanen for studier har vedtatt nedleggelse av studieretningen i Latin-Amerika-studier.
Opptaksstans til masterprogrammet Linguistics and its Application for a Multilingual
Society (LAMUSO)
LAMUSO er en fellesgrad tilbudt på Institutt for litteraturstudier, områdestudier og språk i
samarbeid med universitetet i Louvain hvor studentene som er blitt tatt opp ved UiO,
oppholder seg i siste studieår. Programmet ble etablert i 2013, og avtalen med universitetet
med Louvain utgår i juli 2019. Studenter tatt opp i avtaleperioden kan fullføre graden selv
om avtalen utløper.
LAMUSO har hatt lav rekruttering, og instituttet har også sett at avtalen på flere punkter i
praksis ikke sikrer den nødvendige koordinering av studiet på de to lærestedene.
Mulighetene for å forbedre avtalen må kartlegges slik at i instituttet i løpet av 2018 i samråd
med universitetet i Louvain kan vurdere om avtalen skal reforhandles og fornyes. Det er
derfor på det nåværende tidspunkt ikke klart, om det vil foreligge en ny avtale som muliggjør
opptak til studiet i 2019.
Prodekanen for studier har vedtatt opptaksstans til LAMUSO i 2019.

