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VEDTAKSSAK
Foreslåtte endringer i studieretningenes studieplaner
Studieretningene ble 12. oktober bedt av forskningsdekanen om å beskrive hvordan de
planlegger å tilpasse sin studieplan til en økt fellesdel og ved eventuelt behov, sende forslag
til vedtak av endringer.
Bakgrunnen for ønsket om å få beskrevet endringene i studieretningenes studieplaner var et
behov for at programrådet skulle få se en helhet i endringene som foreslås i fellesdelen og ved
studieretningene, og kunne godkjenne at prosessen går videre med innføring av endringene
ved alle studieretningene. Det er viktig at arbeidet med overgangsordninger og tekniske
løsninger i FS kan komme i gang raskt dersom endringene skal kunne innføres høsten 2018.
Alle studieretningene har beskrevet hvordan de planlegger å tilpasse sine studieplaner.
Forskningsdekanen og studieretningene jobber i samarbeid videre for at endringene skal
kunne innføres høsten 2018.

Endringene skissert per studieretning
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi planlegger å redusere antall frie studiepoeng tilsvarende økningen i
studiepoeng i fellesdelen. Antall frie studiepoeng for kandidatene vil variere, slik de gjør i
dag, på bakgrunn av hvor mange av de obligatoriske emnene kandidatene har ved opptak.
For kandidater som etter opptak kun må ta ett av de tre obligatoriske emnene på
studieretningen vil de frie studiepoengene reduseres fra 29 til 25.
Sosialantropologi
For å tilpasse sin studieplan til den foreslåtte økte fellesdelen foreslår SAI å gjøre emnene
SOSANT9013 Writing and Method (2 sp) og SOSANT9014 Writing and Method (2 sp) til
obligatoriske aktiviteter uten studiepoeng og dermed frigjøre 4 sp. Disse fire studiepoengene
kan, sammen med SV9101 og SV9102 utgjøre fakultetets 10 sp.
Sosialantropologi beholder 10 sp til kurs i nyere antropologisk teori og 10 sp til deltakelse på
Oslo Summer School.
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Statsvitenskap
Statsvitenskap foreslår å tilpasse seg økt fellesdel ved at emnene STV9000A Designseminar,
STV9000C Midtveisevaluering og STV9000D Prøvedisputas, som hver gir 1 studiepoeng,
gjøres om til obligatoriske elementer som ikke gir uttelling i form av studiepoeng. STV9000B
Ph.d.-seminar (1 sp) utgår helt fra opplæringsdelen.
Statsvitenskap beholder 10 studiepoeng til valgfrie metodekurs og 10 sp til valgfrie teoretiske
eller tematiske kurs.
Teknologi, innovasjon og kultur (TIK)
Det er viktig for TIK å beholde de valgfrie studiepoengene ved studieretningens studieplan.
TIK foreslår at emnet TIK9101 Obligatorisk seminarrekke reduseres fra 5 sp til 3 sp. Denne
endringen i TIK9101 innebærer at det ikke vil bli gitt uttelling i form av studiepoeng for
midtveisevaluering og sluttseminar. Dersom ph.d.-programrådet vedtar at fakultetets
fellesdel økes til 10 sp vil TIK også redusere uttellingen for konferanser, som er en del av de
frie studiepoengene, fra 3 sp til 1 sp.
Sosiologi og samfunnsgeografi
Sosiologi og samfunnsgeografi tilpasser sine studieplaner ved å redusere
avhandlingsseminaret fra 3 sp til 2 sp. Avhandlingsseminaret rommer per i dag tre emner på
1 sp hver: Introduksjon, Midtveiseevaluering og Mot levering. Introduksjon og Mot levering
beholdes som studiepoenggivende. Midtveisevaluering vil fortsatt være en obligatorisk
aktivitet, men ikke gi uttelling i form av studiepoeng.
Nåværende ordning der kurs i formidling kan gi 1 studiepoeng og konferansedeltakelse kan gi
1 studiepoeng avvikles. Denne endringen begrunnes med at opplæringsbehovene i forhold til
formidling og akademisk presentasjon vil bli ivaretatt gjennom fakultetets fellesdel.
18 studiepoeng settes av til valgfrie emner i teori og metode.
Psykologi
Psykologi foreslår ny ordning for studieretningens studieplan der 10-15 sp settes av til
valgfrie emner og 5 sp settes av til presentasjoner/postere på nasjonale og internasjonale
konferanser. 5 studiepoeng settes som før av til forskningsseminarer i regi av
forskningsgruppene ved instituttet. 10 sp settes av til fakultetets fellesdel.
Forslag til vedtak:
Endringene i studieplanene beskrevet i framleggsnotatet innføres høsten 2018.
Vedlegg:
Beskrivelser av endringene i studieretningenes studieplaner fra alle studieretningene.
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