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Endringer i studietilbudet til nye søkere i studieåret 2023-24 

Bakgrunn 

Innen 19. april skal fakultetene melde inn neste års studieprogramtilbud til Avdeling for 

studieadministrasjon for endelig vedtak i universitetsstyrets junimøte.  

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 har 

vedtaksmyndighet i slike saker. 

Orientering om endringer i studieporteføljen 

I år har instituttene ikke meldt inn noe forslag om etablering eller nedleggelse av studietilbud 

eller fag som behøver fakultetsstyrets anbefaling før endelig vedtak i universitetsstyret. 

Prodekanen for studier har innenfor sin myndighet sagt ja til 

1. IAKHs forslag om opptaksstans for Kulturarv og bevaringskunnskap pga. en omfattende 

revisjon av konserveringsutdannelsen med oppstart av det reviderte 

konserveringsprogrammet høsten 2024 og pga. utfordringer knyttet til bemanning, 

timeregnskap og forskningsterminer. 
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2. ILOS’ forslag om opptaksstans på studieretningen Polsk, tsjekkisk, 

bosnisk/kroatisk/serbisk på bachelorprogrammet Europeiske språk pga. lav rekruttering 

og svært dårlig gjennomføring og for å gjennomføre nødvendige endringsprosesser. 

3. ILOS’ forslag om at studieretningen Estetiske studier på bachelorprogrammet Estetiske 

studier og allmenn litteraturvitenskap endrer navn til: Estetikk, kunst og samfunn for å 

gjøre det tydeligere hvilken del av estetikken studiet omfatter, slik at studiets faktiske 

innhold og læringsbytte reflekteres bedre. 

4. ILNs forslag om å tilby masterprogrammet Ibsen Studies i en heldigital variant uten 

campusundervisning. Studiet er et likeverdig tilbud med det eksisterende «Ibsen Studies» 

og er særlig rettet mot studenter som ikke kommer til Norge for å studere, men er åpent 

for alle som er interessert i et heldigitalt tilbud. Siden studenter uten opphold i Norge kan 

tas opp, må en slik variant av opptakstekniske grunner tilbys som en egen studieretning.   

 

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter  

Alle endringer skjer innenfor rammen av instituttenes ordinære budsjetter.  

Innspill til UiO om finansiering av fireårige bachelorprogram 

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

Kina-studier og i Midtøsten-studier med arabisk ble vedtatt i 2018, men de er ikke blitt tilbudt 

siden forutsetningen om finansiering for det fjerde året ikke er blitt 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 

2023.   


