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Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2020-21 

Bakgrunn 

Innen 15. april skal fakultetene melde inn neste års studieprogramtilbud til Avdeling for 

studieadministrasjon for endelig vedtak i universitetsstyrets junimøte. 

Instituttene har meldt inn slike forslag til endringer i studieporteføljen som legges fram for 

fakultetsstyret og vedtas endelig av universitetsstyret: 

 etablering av bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi 

 nedleggelse av masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual 
Society 
 

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 

2020-21, legges både endringene som styret fatter vedtak om, fram til behandling, og de 

endringene som prodekanen for studier vedtar, fram til orientering. Dette framleggsnotatet dekker 

således både en vedtakssak og en orienteringssak. 
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Orienteringssak  

Informasjon om de vedtak prodekanen for studier fatter når det gjelder endring av studieprogram, 

opptaksstans til studietilbud og navneendringer, finnes i det vedlagte notatet Orientering om 

vedtak om studieporteføljen fra studieåret 2020-21 av som prodekanen for studier fatter. 

Fireårig bachelor 

Etablering av de fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier, i kinesisk og Kina-

studier og i Midtøsten-studier med arabisk ble vedtatt i fjor, men ble ikke tilbudt siden 

forutsetningen om finansiering for det fjerde året ikke ble innfridd. Fakultetet vil i år overfor UiO 

sentralt gjenta ønsket om finansiering i kategori F (samme nivå som i dag) også for det fjerde året 

for 60 studenter på hvert av de tre programmene for å kunne tilby dem i 2020.  

Vedtakssak 

Bakgrunnen for forslagene til styrets vedtak nedenfor finnes i det vedlagte notatet Redegjørelse for 

vedtaksforslagene om etablering og nedleggelse av studietilbud fra og med studieåret 2020-21. 

 

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter  

Alle etableringer og endringer skjer innenfor rammen av instituttenes ordinære budsjetter.  

Filosofi, politikk og økonomi ønskes etablert med 15 studieplasser 

IFIKK er programeier med påfølgende administrasjon. Kandidatmidlene vil tilfalle IFIKK. Dette 
ihht en muntlig overenskomst mellom IFIKK og de to involverte instituttene på SV. I tillegg til 
ex.phil. skal 20+10 studiepoeng av totalt 180 avlegges ved IFIKK av alle studenter på programmet. 
Her inngår to tverrfaglige emner som skal driftes av IFIKK med mindre bidrag fra de andre 
instituttene: et nytt innføringsemne og et bacheloroppgaveemne der lærere fra alle de tre 
fagmiljøene bidrar med undervisning/(gruppe)veiledning til bacheloroppgaven.  
 
I tillegg skal IFIKK tilby fordypning i filosofi på 60 studiepoeng. Dette er en av tre fordypninger og 

det er realistisk å tenke av 1/3 av studentene (5) velger denne fordypningen. IFIKK vil ta fem 

plasser fra bachelorprogrammet i filosofi og årsenhet i filosofi. IFIKK ønsker at de resterende 

opptaksplassene hentes fra andre programmer ved HF. Det gjenstår å vurdere om dette er mulig. 

Dette vil først kunne gjøres til høsten. 

IFIKK vil få resultatinntekter fra studiepoengs- og kandidatproduksjon: 

 30 SP x 15 studenter = 450 SP/7,5 helårsekvivalenter.1 

 60 SP x 5 studenter = 300 SP/5 helårsekvivalenter. 
 

                                                           
1 Medregnet ex.phil. vil det blir 40 SP X 15 studenter = 600 SP/10 helårsekvivalenter. 
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Resultatinntekter vil tilfalle IFIKK året etter at de er oppnådd (beregnes ut ifra treårig snitt). IFIKK 

vil få uttelling i studieplassfordelingen i HFs fordelingsmodell etter hvert som programmet 

produserer studiepoeng (beregnes ut ifra fireårig snitt) og kandidatmidler for 15 kandidater. 

Primært ønskes programmet finansiert ved hjelp av friske studieplasser fra KD.  Programmet vil 

sekundært finansieres innen IFIKKs eksisterende tildeling, dvs at kostnader knyttet til 

undervisning, sensur og administrasjon dekkes innenfor instituttets eksisterende ramme. Gitt 

IFIKKS økonomiske situasjon er dette svært krevende, men en samlet vurdering tilsier at dette vil 

være et attraktivt studieprogram med studenter som forventes å ha en høyere gjennomføring enn 

gjennomsnittet på HF. Ved siden av at programmet ventes å tiltrekke seg gode studenter (og vil 

markedsføres spesielt mot medlemmer i politiske ungdomsorganisasjoner og NGOer), vil det også i 

større grad enn den vanlige filosofigraden fremstå arbeidslivsrelevant, noe som kan forventes å øke 

gjennomføringen. Derfor anses dette å være en riktig satsing i en krevende situasjon. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret  

 etablering av bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi 

 nedleggelse av masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual 
Society 

 

 

Vedlegg: Redegjørelse for vedtaksforslagene om etablering og nedleggelse av 

studietilbud fra og med studieåret 2020-21  

Orientering om vedtak om studieporteføljen fra studieåret 2020-21 av som 

prodekanen for studier fatter 

 


