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Orientering om vedtak om studieporteføljen fra studieåret 2020-21 av som
prodekanen for studier fatter
Opptaksstans til masterprogrammet Prosjektbasert konservering
IAKH ønsker ikke opptak til det erfaringsbaserte masterprogrammet prosjektbasert
konservering.
Studietilbudet ble opprettet i 2006 for å tilby mastergrad til studenter med storfag i
konservering fra gammel studieordning eller med arbeidserfaring og annen utdanning.
Tilbudet har bidratt til verdifull videreutdanning av konservatorer, og målgruppen kan langt
på vei sies å være nådd. Senere opptak har vist et skifte i søkermassen, der stadig flere har
internasjonal bakgrunn uten at internasjonalisering har vært noe mål eller ønske for dette
tilbudet.
Ressursprioriteringer tilsier også at tilbudet opphører. Pga. mangel på praksis på bachelor
ble konserveringsstudiet ved UiO i 2018 nedgradert fra fullt medlem til assosiert medlem av
ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education) da kravet om 50 %
praksis jevnt fordelt over hele studieløpet ikke tilfredsstilles. For å få til dette må ressurser
frigjøres til praksis på bachelor. Prosjektbasert konservering er svært ressurskrevende, og et
opptak i 2020 vil binde lærerressurser i flere år fremover. Instituttet ønsker derfor å flytte
ressurser fra master i prosjektbasert konservering til praksis på bachelor.
Prodekanen for studier har vedtatt opptaksstans til masterprogrammet Prosjektbasert
konservering.

Endring av navn på studieretningen English Language til English Language and Linguistics
ILOS ønsker å endre navn på studieretningen English Language på masterprogrammet
Europeiske språk til English Language and Linguistics.
Navneendringen er ment bedre å reflektere studieretningens faglige innhold. Navnebyttet vil
ikke medføre endringer i emneporteføljen eller studieløpet.
Fakultetet har i dag to masterprogrammer med lingvistikk i navnet:



LAMUSO – Linguistics and its Application for a Multilingual Society – tilbudt av ILOS
Lingvistikk – tilbudt av ILN

ILOS anser navneendringen som uproblematisk i forhold til LAMUSO-programmet som
hadde siste opptak i 2018 og ønskes nedlagt, mens ILN har gitt sitt samtykke til
navneendringen.
Prodekanen for studier har vedtatt at studieretningen English Language på
masterprogrammet Europeiske språk til English Language and Linguistics.
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Endring av navn på bachelorprogrammet Medievitenskap til Medier og kommunikasjon
IMK ønsker å endre navn på studieprogrammet Medievitenskap til Medier og
kommunikasjon.
Bachelorprogrammet har nylig vært gjennom en større revisjon av innhold og oppbygging
der det bl.a. i større grad vil legges vekt på ulike kommunikasjonsformer i det moderne
samfunnet, nye kommunikasjonsteknologier og trening av arbeidsrelevante
kommunikasjonsferdigheter. Det foreslåtte navnet vil i større grad gjenspeile disse
endringene.
Ønsket om navneendring er dessuten begrunnet i konkurransesituasjonen med andre
tilsvarende utdanninger og i rekrutteringsarbeidet overfor søkere fra videregående skole.
Prodekanen for studier har vedtatt at bachelorprogrammet Medievitenskap endrer navn til
Medier og kommunikasjon.

To søknader om overgang til engelsk
IFIKK ønsker å gjøre masterprogrammet i klassiske språk om til et tospråklig program som
tilbys på norsk som Klassiske språk og på engelsk som Classical Studies.
ILN ønsker å gjøre masterprogrammet i lingvistikk om til et engelskspråklig masterprogram.
Begge ønsker er særlig begrunnet i
 at fagene er internasjonale
 at en stor del av den fast tilsatte lærerstaben har engelskspråklig akademisk bakgrunn og
at det heller ikke for de andre lærerne på programmet vil være vanskelig å tilby
undervisning på engelsk
 at masterprogrammene har høy kvalitet og faglig bredde, men lav søkning
Felles for begge programmer er også at det fortsatt vil være mulig å besvare kvalifiseringsog eksamensoppgaver, få tilbakemeldinger og veiledning o.l. på norsk/skandinavisk. Pensum
vil være på engelsk, og engelsk vil være undervisningsspråket når det er studenter som ikke
skjønner norsk/skandinavisk, i klasserommet.
Slik overgang til engelsk reiser i midlertid en del spørsmål av prinsipiell art. Fakultetet har
heller aldri sett sammenfattende på hvordan det går med de eksisterende engelskspråklige
tilbudene når det gjelder internasjonal og norsk søkning eller norske og internasjonale
studenters erfaringer med disse tilbudene.
Prodekanen for studier har derfor vedtatt at søknadene ikke innvilges for 2020. I løpet av
2019 vil fakultetet vurdere engelskspråklige tilbud mht. suksess i eksisterende tilbud og et ev.
behov for prinsipper for etablering av slike tilbud.
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