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Dimensjonering av undervisningsporteføljen ved ISS 

 

Bakgrunn for saken 
Instituttstyret ved ISS diskuterte i møte 7. mars 2018 behovet for å redusere 

undervisningsaktiviteter ved instituttets bachelor- og masterprogrammer. Kutt i bevilgningen og et 

overskudd i instituttets interne timeregnskap fordrer en mer bærekraftig undervisningsportefølje.  

 

Styret vedtok at instituttets årlige ressursbruk i forbindelse med bachelor- og masterundervisning 

reduseres til cirka 22 000 timer. Kuttet ble dimensjonert for å muliggjøre en gradvis reduksjon i 

overskuddet i timeregnskapet og for å gjøre instituttet mindre avhengig av timelønn. Et kutt på 

cirka 4 500 timer ble vedtatt fordelt på instituttets fem studieprogrammer i forhold til deres andel 

av studiepoengsproduksjon (ref sak 7/2018).  

 

Tabell 1: Fordeling av kutt (i timer) per studieprogram 

 

 Studiepoeng 

(treårig 

snitt) 

Andel av total 

studiepoengs- 

produksjon 

Reduksjon i 

timer (% sp*4447 

timer) 

Ny ramme 

for 

undervisning 

Prosentvis 

kutt av 

2018-

ramme 

UTV 1240 3,68 % 164 829 16,41 % 

KULKOM 1277 3,79 % 168 1 041 13,88 % 

OLA 3010 8,93 % 397 2 324 14,50 % 

SGO 8803 26,11 % 1 161 5 357 17,79 % 

SOS 19390 57,50 % 2 557 12 366 17,10 % 
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TOTALT   4 447 21 918  

 

 

Programmene ble bedt om å rapportere hvilke tiltak som kan iverksettes for å etterleve tildelt kutt, 

og eventuelle konsekvenser disse vil medføre. 

Styret skal nå ta stilling til hvorvidt programrapportene tilfredsstiller bestillingen.  

Programrapportene 
Samtlige programmer har levert en rapport som skisserer prioriterte tiltak for å innfri tildelte kutt. 

Programrapportene er lagt ved slik de ble sendt inn og er ikke redigert. Rapportene avviker derfor 

noe fra hverandre.  

Programrapportene innfrir totalt sett styrets krav om en reduksjon i timeforbruk tilsvarende 4 447 

timer. Programmene berømmes for svært grundig arbeid og godt begrunnede forslag.  

Flere programrapporter påpeker at tallgrunnlaget for 2018-rammene for ressursbruk er 

manglende, feilaktig eller ikke tar høyde for kommende endringer i opptaksrammer. Det er også en 

utfordring at bestillingen fra styret tok utgangspunkt i 2018-aktiviteter («2018-rammen») delvis 

beregnet ut fra gamle timeregnskapssatser. Innføring av nye timeregnskapssatser ved fakultetet 

har gitt forskjellige utslag som programlederne har måtte forholde seg til i utarbeidelsen av 

kuttforslag. Programrapportene oppfyller likevel intensjonen bak styrevedtaket og instituttet kan i 

aller høyeste grad sies å bevege seg mot et konkret mål om en 16 % reduksjon av 

undervisningsaktiviteter.  

De tverrfaglige programmene åpner i tillegg for å ta inn ikke-programstudenter på deres emner. 

Dette vil i noen tilfeller øke ressursbruk, men også studiepoenginntekter. 

Det understrekes at styrets mandat er å vurdere programmenes ressursbruk, ikke ta stilling til 

hvilke tiltak som beskrives. Programmene takkes samtidig for å ha gitt et innblikk i hvordan kutt 

kan operasjonaliseres samtidig som studiekvalitet holdes i fokus. 

Tabell 2: Programrapportene oppsummert 

 

 Tildelt kutt  

i timer 

Prosentvis 

kutt av 2018-

ramme 

(styrenotat 

7/2018) 

Skissert kutt i 

programrapport 

i timer 

Skissert 

prosentvis kutt 

UTV 164 16,41 % 125 12 % 

KULKOM 168 13,88 % 189 14 % 

OLA 397 14,50 % 284 10,4 % 
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SGO 1 161 17,79 % 1 598 24 % 

SOS 2 557 17,10 % 2 837 19 % 

     

TOTALT 4 447  5 030  

 

Utviklingsstudier viser til at deres emneportefølje består av kun tre emner tilsvarende 50 

studiepoeng.  

Utviklingsstudier legger frem et forslag som innebærer et kutt på 125 timer eller 12 % av nåværende 

portefølje versus 164 timer/16,41 % bestilt av styret. 

Utviklingsstudier argumenterer godt for hvorfor programmet ikke oppfyller bestilling fra styret. 

Programmets ressursbruk er fra før nøkternt og flere kutt enn det som er skissert i programrapport 

vil forringe studiekvaliteten ved programmet. 

KULKOM har et emneportefølje som består av to emner tilsvarende 30 studiepoeng. Rapport fra 

KULKOM inkluder 56 timer som er allerede dekket i programrapporten fra sosiologi (SOS2500). 

KULKOM viser videre til et ønske om å beholde enkelte aktiviteter (veiledning BA-oppgave) som 

fakultetets nye timeregnskapssatser ikke tillater. 

KULKOM ble tildelt et kutt på 168 timer og foreslår  i sin rapport et kutt tilsvarende 186 timer. 

Trekkes 56 timer fra dette, kan KULKOMs rapport sies å presentere et kuttforslag på 130 timer. 

OLA ble tildelt et kutt tilsvarende 397 timer av en total 2018-ramme på 2 721 timer. Rammen tar 

høyde for énsensorordning, i motsetning til det som står i OLA-programrapporten. Det er derimot 

korrekt at veiledning for Prosjektforum holdes utenom 2018-rammen ettersom veiledning på 

Prosjektforum håndteres av eksterne veileder som er lønnet over inntektene Prosjektforum 

genererer fra eksterne oppdragsgivere (om lag kr 300 000 per år).  

OLA foreslår et kutt på totalt 284 timer, eller 10,4 % av 2018-ramme mot 387/14,5 % bestilt av 

styret. OLA argumenter for at de kan ikke innfri et kutt tilsvarende 387 timer uten at dette påvirker 

programmet vesentlig.  

Det er noen uklarheter i utregning av rammen for 2018 som bør avklares før endelig vedtak fattes. 

Det er blant annet et faktum at Prosjektforum genererer inntekter tilsvarende 200 000 kr etter 

timelønn for ekstern veiledning er trukket fra. Det kan argumenteres for at Prosjektforum bidrar 

betydelig til å subsidiere undervisningen ved ISS og at programmets forslag til kutt kan forsvares 

selv om den ikke oppfyller opprinnelig bestilling fra styret. 

Samfunnsgeografi påpeker en del feil i tallgrunnlaget for 2018-rammen. Samfunnsgeografi ble 

tildelt et kutt tilsvarende 1 161 timer, eller 17,79 % av 2018-ramme. 
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Samfunnsgeografi foreslår å kutte 1 598 timer. Kuttet utgjør 24 % av 2018-rammen som kalkulert i 

styrenotat 7/2018 (og 21 % av programmets egen beregning av 2018-ramme) og overgår i så måte 

bestillingen fra styret. 

Sosiologi påpeker en del feil i tallgrunnlaget for 2018-rammen. Sosiologi ble bedt om å redusere 

aktiviteter med 2 557 timer av en 2018-ramme på 14 923 timer, eller 17,10 % av rammen.  

Sosiologi foreslår et kutt tilsvarende 2 837 timer, eller 19 % av 2018-rammen som kalkulert i 

styrenotat 7/2018. Sosiologi overoppfyller bestillingen fra styret. 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner Utviklingsstudiers programrapport og foreslått kutt tilsvarende 125 timer. 

Programleder gis fullmakt til å operasjonalisere reduksjonen i undervisningsaktiviteter i samråd 

med programrådet. 

Styret gir instituttleder fullmakt til å forhandle innhold i KULKOMs endelige programrapport. 

Endelig kuttforslag bør etterstrebe opprinnelig bestilling tilsvarende 186 timer og ha en nedre 

grense på 130 timer. 

Styret gir instituttleder fullmakt til å forhandle innhold i OLAs programrapport. Endelig 

kuttforslag bør etterstrebe opprinnelig bestilling tilsvarende 396 timer og ha en nedre grense på 

284 timer. 

Styret godkjenner Samfunnsgeografis programrapport og foreslått kutt tilsvarende 1 598 timer. 

Programleder gis fullmakt til å operasjonalisere reduksjonen i undervisningsaktiviteter i samråd 

med programrådet. 

Styret godkjenner Sosiologis programrapport og foreslått kutt tilsvarende 2 837 timer. 

Programleder gis fullmakt til å operasjonalisere reduksjonen i undervisningsaktiviteter i samråd 

med programrådet. 

Endringer i undervisningporteføljen skal være implementert innen 1.1.2019. Programmenes 

ressursbruk og konsekvenser av reduserte rammer for studiekvalitet evalueres på nytt etter 

høstsemesteret 2019. 

 

Katrine Fangen     Inger-Lise Schwab                                              

instituttleder      kontorsjef 

Vedlegg: 

Programrapport for Utviklingsstudier 

Programrapport for KULKOM 
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Programrapport for OLA 

Programrapport for samfunnsgeografi 

Programrapport for sosiologi 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

Saksbehandler: 

Inger-Lise Schwab 

+4722855255, i.l.schwab@sosgeo.uio.no 

 

mailto:i.l.schwab@sosgeo.uio.no


Utkast til diskusjonssak UTVs programråd 3.april 2018 

Programnavn: Utviklingsstudier 

Kutt i timer i bestilling fra styret: 
a. Reduksjon av antall seminargrupper ved å øke antall studenter per gruppe i UTV1000 

b. Reduksjon av antall seminarer i UTV2000 

c. Reduksjon av antall forelesninger i UTV1000 og UTV2000 

d. UTV1000 legger om til kun EN vurderingsform 

Kutt i timer skissert under, i prioritert rekkefølge:  
 

  Spesifikke tiltak Kostnad i 
dagens 
ramme 

Ny 
ramme 

Omfang 
av kutt 

Kommentar 

a Reduksjon av antall seminargrupper 
ved å øke antall studenter per gruppe 
i følgende emne: 

        

  UTV1000 168 112 56 fra 3 til 2 grupper, størrelse på 
seminargrupper mellom 25-30 studenter 

b  Reduksjon av antall seminarer i 
følgende emner: 

        

  UTV2000 126 112 14 fra 9 til 8 seminarer 

c Reduksjon av antall forelesninger i 
følgende emner: 

        

  UTV1000 110 100 10 fra 11 til 10 forelesninger 
  UTV2000 110 100 10 fra 11 til 10 forelesninger 

d UTV1000 legger om til kun EN 
vurderingsform 

70,5 35,25 35,25 emneoppgave fjernes, kun skoleeksamen 
6 timer 

  

Sum 290,5 235,25 125,25 Besparelsen tilsvarer 12% (nøyaktig 
11,96%) av samlet undervisningsaktivitet 
i Utviklingsstudier (1047,75 timer) 

Konsekvenser:  
Tabellen over viser kutt i «prioritert rekkefølge», det vil si kutt som er lite problematisk å gjennomføre føres opp først. 

Programmene bes uttale seg her om hvor kuttstørrelsen begynner å utfordre studiekvalitet/er ellers uforsvarlig og hvorfor. 

Programmene bes fatte seg i korthet. 

UTVs emneportefølje består av kun 3 emner tilsvarende 50 studiepoeng. Undervisningstilbudet 

drives svært effektivt sammenlignet med tilsvarende emner ved ISS og aktivitets nivå er i 

utgangspunktet nøktern og målrettet. Dette kommer tydelig fram i tallgrunnlaget.  

De foreslåtte tiltak tilsvarer 12% av UTVs samlede undervisningsaktivitet (1047 timer). Kuttet er 

gjennomførbart da det tillater et faglige forsvarlig undervisningstilbud. 

Å levere styrets bestilling på 16% kutt (163 timer basert fra nåværende ramme på 993 timer, eller 

168 av 1047) innebærer et ytterligere kutt på ca 40 timer enn forslaget over og utfordrer 

studiekvalitet på en uforsvarlig måte. Differansen tilsvarer eksempelvis 4 forelesninger, 6 seminarer 

eller all individuell veiledning på UTV3091. En undervisningspakke på 10 forelesninger og 8 seminarer 

på 10 studiepoengs emner er et minimum for et tverrfaglig program som UTV, der fire disipliner 



Utkast til diskusjonssak UTVs programråd 3.april 2018 

deltar i undervisning. Avslutningsemne UTV3091 (30sp, 3 ganger større enn de to andre emner) 

drives effektivt og så lenge det ikke er flere enn 30+ studenter, kan det begrenses til kun en 

seminargruppe.  

Instituttstyrets bestilling fokuserer på reduksjon i antall timer, men det kan det tenkes at UTV kan 

bidra på inntektsside ved å åpne ett eller flere av sine emner til flere enn programstudenter. UTV er 

et lukket program og studiepoengs produksjon begrenses av antall programstudenter. Både UTV1000 

og UTV2000 egner seg som åpne emner. Dette må selvfølgelig avveis mot ekstrakostnader for 

seminarundervisning og sensur. UTV er villig til å vurdere denne muligheten.  

UTV ber instituttstyret om godkjenning av kuttforslag tilsvarende 12% av programmets 

undervisningsaktivitet.  

 

Jemima García-Godos 

Programleder UTV 

 

 



Kuttplan for KULKOM 2018 - KULKOM er bedt om å redusere undervisningsaktiviteter med 13,88%, noe som tilsvarer 168 timer. 

Prioritet Emne Endringer  Kommentarer Timeanslag 

 
1 

SOS2500 Emnet skal fra 2019 kun tilbys i vårsemesteret. I høstsemesteret har emnet vært innrettet mot KULKOM-
studenter, i vårsemesteret har det vært gitt til 
sosiologistudenter og andre. Vi argumenterer for at cirka 
50% av besparelsene fra dette kuttet (110 timer) kommer 
KULKOM til gode. Emnet er obligatorisk for KULKOM-
studentene, og reduksjonen i tilbudet vil ha en direkte 
innvirkning på disse.  

56 

 
2 

KULKOM1001 HØST: Antall seminarganger reduseres fra 8 til 6 i 
høstsemesteret. Det blir 4 grupper med 6 seminarganger 
på hver gruppe.  
 
VÅR: Antall seminargrupper reduseres fra 4 til 3. Det blir 
3 grupper med 8 seminarganger på hver gruppe.  
 
Gjesteforeleseren Jan Frode Haugseth (NTNU), som i 
flere år har forelest over sin egen bok, erstattes av Gry 
Cecilie Rustad fra IMK.  

 
Endringene for KULKOM1001 er vedtatt i programrådet. 
 
 
 
 
 
Denne besparelsen er ikke mulig å kvantifisere i timer. 
Besparelsen er estimert til NOK 3900.  

56 
 
 
 

56 
 
 
 

(NOK 3900) 

 
3 

KULKOM3090 Individuell veiledning vil fortsatt tilbys til studenter, men 
studentene må selv oppsøke veileder innenfor UiO.  
 
 
Dette slår forskjellig ut for de ulike fordypninger: 
 
Sosiologi: oppsøker veileder i treffetid, ingen ekstra 
kompensasjon for veilederen. 
 
 
Sosialantropologi, psykologi, medievitenskap: 
Vitenskapelig ansatte ved disse andre involverte 
instituttene har ikke obligatorisk treffetid. Dermed vil 
veiledning for studentene som har disse fordypningene, 
måtte frikjøpes. 

Vi har et sterkt ønske om ikke å kutte veiledning på 
bacheloroppgaven og foreslår i stedet denne 
«mellomløsningen». Dersom vi får gehør for at noe av 
SOS2500-besparelsen kommer KULKOM til gode, ønsker vi 
ikke å gjennomføre dette forslaget. 
 
Sosiologi: Gjennomsnittlig (siste 5 år) er det cirka 22% av 
Kulkom-studenter som velger sosiologifordypning.  
 34 studenter*0,22*1,5 timer = 11 
 
Andre fordypninger: Vi regner med en nedgang i bruken av 
veiledning når studenter selv må oppsøke og avtale med en 
veileder. Vi estimerer at 25% av de resterende studentene 
ikke oppsøker veiledning, noe som tilsvarer en besparelse på 
10 timer.  6,6 studenter*1,5 timer = 10 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

10 

 Sum   189 



 



Programnavn:   

MASTER I ORGANISASJON, LEDELSE OG ARBEID (OLA) 

Kutt i timer i bestilling fra styret: 

Kutt i timer skissert under, i prioritert rekkefølge:  
Emnet (eller 
aktivitet hvis det 
gjelder flere emner) 

Kostnad i dagens 
ramme (hentes fra 
programporteføljen)* 

Ny ramme Omfang av 
kutt i timer 

Omfang av 
kutt i % 

OLA4020 293 200 93 31% 

OLA4000 313 225 88 28% 

OLA4060 293 210 83 28% 

SVPRO4000 535 525 20 3% 

Videre kutt som ikke anbefales da dette vil redusere inntektene og studiekvaliteten betraktelig: 

SVPRO4000 (alt.B) 535 425 100 18% 

Kutte emner  
OLA4020 

200 0 200 100% 

OLA4090 1320   ** 

OLA4090 
undervisning 

114    

*I kostnad i dagens ramme er det justert for at alle emnene hadde to sensorer. Dette fremkom ikke i 

programporteføljen. I ny ramme er dette redusert til en sensor.  

** Masteroppgaveveiledningen er fastsatt per student og kan ikke reduseres, men vil derimot økes 

med antall studenter når OLA går fra 30 til 40 studenter 

 

Redegjørelse: 

Fra 2 til 1 sensor 

OLA er oppført med 2721 som nåværende ramme i timer men da er det ikke tatt høyde for at det er 

to sensorer i dag ved alle vurderinger. En justering av dette gir nåværende ramme på 2868. OLA er 

pålagt kutt på 14,5% som tilsvarer 415 timer.  

Reduksjon i antall undervisningstimer per emne 

I forslaget fra OLA foreslås det at alle masteremnene på OLA vil få en norm på maks 160t 

undervisningsaktivitet (forelesning + seminar) per 10 stp emne samt at vi reduserer antall sensorer 

fra 2 til 1 på eksamener (ikke 1,2). Men to sensorer opprettholdes på masteroppgave og 

mappevurdering av Prosjektforum.  

Prosjektforum er bundet opp i et eget opplegg og undervisningsaktiviteten er i mindre grad basert 

på interne krefter. Prosjektforum finansieres i tillegg av eksterne midler på 300 000,- pr år. Det er 

foreslått å kutte 20t av de 85 timene av undervisningsaktiviteten som berører interne 

undervisningsressurser.  



I alternativ B, men som ikke er anbefalt, er det foreslått å kutte bedriftsbesøk samt 

seminarundervisning i Prosjektforum som samlet vil utgjøre 100t.  

Masteroppgaveseminaret OLA4090 er i dag tre grupper fordelt på 27 studenter og vi vil beholde 

samme antall grupper når studentantallet økes til 40. Dette betyr også en reduksjon i 

undervisningsaktivitet per studiepoeng men som ikke kommer fram i dette regnskapet. 

Økning i studiepoengproduksjon 

Vi vil foreslå å åpne OLA4000 og OLA4060 for andre studenter og tilby dette som et 

spesialiseringsemne på sosiologi. Samtidig har vi lagt til et obligatorisk krav om 10stp metodeemne 

som trolig vil øke studiepoengproduksjonen til metodologiemnene på sosiologi. Dette er endringer 

som vil gi seg utslag på inntektssiden, men som ikke kommer fram i tabellen. 

Undervisningsaktivitet som er bundet opp 

Av OLA sine 2721 undervisningsressurser så er 1884 timer (450 t til SVPRO4000 og 1434 til 

masteroppgaveveiledning) bundet til en fast avtalt ramme og kan kun reduseres ved å redusere 

antall studenter eller antall prosjekter med påfølgende konsekvenser for inntektene.   

 

Konsekvenser:  
Tabellen over viser kutt i «prioritert rekkefølge», det vil si kutt som er lite problematisk å 

gjennomføre føres opp først. Programmene bes uttale seg her om hvor kuttstørrelsen begynner å 

utfordre studiekvalitet/er ellers uforsvarlig og hvorfor. Programmene bes fatte seg i korthet. 

 

Antall timer som er bundet til emner og som vi har mulighet til å justere uten å redusere 

opptaksrammen er 984 timer og vårt forslag på 284 timer reduksjon tilsvarer et kutt på 28% (9% av 

den totale rammen).  

OLA ligger i utgangspunktet relativt lavt når det gjelder antall undervisningsaktivitet per studiepoeng 

på master (0,9). Likevel har OLA emnene hatt større undervisningsaktivitet og mer bruk av seminarer 

enn andre masteremner. Dette skyldes delvis at OLA emnene trolig har større sprik i kunnskapen til 

studentene og krever en bredere anlagt undervisning. Med en ny norm på 160 -170 timer 

undervisningsaktivitet totalt på alle 10stp emner, er vi mer på linje med det som er vanlig ved 

tilsvarende masteremner på UiO med 30 til 40 masterstudenter per emne. Ytterligere kutt mener vi 

ikke er forsvarlig på det enkelte emne. Mer drastisk kutt i undervisningsaktiviteten i Prosjektforum 

(alt B) kan gjøre Prosjektforum mindre attraktivt. 

Det er store konsekvenser av å legge ned obligatoriske emner da dette vil forringe helheten i 

programmet og vil svekke OLA som fullverdig master.  

Pålegget fra styret var å kutte 14,5 % av den totale rammen som også omfatter de 

undervisningsressursene som er bundet opp i veiledning til den enkelte student. Over halvparten av 

undervisningsaktiviteten (1 884 timer) ved OLA er knyttet opp i masteroppgaveveiledning og 

Prosjektforum og ytterligere kutt vil derfor kreve reduksjon i opptaksrammen.  

 



 

Programnavn: Samfunnsgeografi BA og MA 

Kutt i timer i bestilling fra styret: 
Spesifikke tiltak: 

a) SGO1001 tilbys kun en gang i året, i høstsemester, fra og med 2019. Dette innebærer behov 

for en seminargruppe til i høsten, men besparelser ellers.   

b) Nedleggelse av SGO1900 og samarbeid med sosiologi om kvantitativ metodeundervisning. 

Total reduksjon i antall forelesninger (men antall seminargrupper vil øke med 2-3 for det nye 

felles emnet).  

c) Nedleggelse av ett masteremne: HGO4403 The politics of work 

d) Innføring av self-study og seminar-options ved SGO2500. Forventet reduksjon fra 8 til 4 

seminargrupper. 

e) Reduksjon av antall seminargrupper ved å øke antall studenter per gruppe i følgende emner: 

 SGO1900, SGO1910, SGO2100, SGO2200, SGO2302, SGO2400, SGO2500 

 HGO4010 

f) Reduksjon av antall forelesninger i følgende emner: 

 SGO2100 

 HGO4011, HGO4940 

g) Reduksjon av antall seminarer i følgende emner: 

 SGO2100, SGO3500  

 HGO4940 

h) Følgende emner legger om til kun EN vurderingsform: 

 SGO1900, SGO2100, SG02200, SGO2400 

 HGO4011, HGO4301, HGO4940 

i) HGO4940 legger om undervisning til 8 ‘samlinger’ á 3 timer hver, hvor den første time er 

forelesning og de to siste er seminar/lab. 

j) Øvrige justeringer som emneansvarlig foreslår ift prinsipp 4 og 5 nedenfor. 

Konsekvenser:  
Styret har bedt samfunnsgeografi om kutt tilsvarende 17,79% ut fra en ramme av 6518 timer. 

Tallgrunnlaget oppgitt i bestillingen fraviker fra våre egne tall, som ved bruk av nye 

timeregnskapssatser utgjør 7351,75 timer. Dette til tross, tiltakene foreslått ovenfor tilsvarer 21,74% 

av SGOs samlede undervisningsaktivitet. Kuttet er gjennomførbart da det tillater et faglige forsvarlig 

undervisningstilbud. 

 

Programrådet innser at dimensjoneringsforslag reduserer studiekvalitet av vårt samlede 

undervisningstilbud, men forstår behovet for innstramminger. Dimensjoneringsforslag godtas for å 

sikre et bredt tematisk tilbud i våre programmer også i fremtiden. Det er hovedprioritering for 

samfunnsgeografi.  

 

SGO ber instituttstyret om godkjenning av kuttforslag tilsvarende 21,74% av programmets 

undervisningsaktivitet.  

Kutt i timer skissert (neste side):



 

 

Spesifikke tiltak - revidert og godkjent av programråd SGO sak 8 (27/2018)  

  Spesifikke tiltak Dagens 
timebruk 

Timebruk 
ved tiltak 

Besparelse Kommentar 

a  SGO1001 tilbys kun en gang i året, i 
høstsemester, f.o.m. 2019  

905,6 452,8 452,8 Besparelse av ett helt semester 

    905,6 632,8 272,8 Høstemester pluss en ekstra seminargruppe i 
høsten, beregnet på 180timer (452,8 + 180).  

b Nedleggelse av SGO1900  407 164,25 242,75   

  emneansvar, utarbeidelse eksamen 
& sensorveiledning 

32 0 32   

  forelesninger 110 0 110   

  seminarer 3 grupper 189 126 63 2 seminargrupper ved nytt felles emne 

  sensur 2 vurderingsformer 76,5 38,25 38,25 kun en vurderingsform ved nytt felles emne 

c  Nedleggelse av ett masteremne: 
HGO4403 The Politics of Work 

149,25 0 149,25 Sammeslåing med HGO4605 

d  Innføring av self-study og seminar-
options ved SGO2500 

448 224 224 Forventet reduksjon fra 8 til 4 seminargrupper. 

e Reduksjon av antall seminargrupper 
ved å øke antall studenter per 
gruppe i følgende emner: 

 
  

 
Størrelse på seminargrupper skal være mellom 
25-30 studenter.  

  SGO1910 254 169,3 84,7 fra 3 til 2 grupper 

  SGO2100 0 0,0 0 fra 3 til 2 grupper, utregnet i punkt (g) 

  SGO2200 147 98,0 49 fra 3 til 2 grupper 

  SGO2302 280 224,0 56 fra 5 til 4 grupper 

  SGO2400 126 84,0 42 fra 3 til 2 grupper 

  SGO2500 0 0,0 0 fra 8 til 4 grupper, utregnet i punkt (d) 

  HGO4010 147 98,0 49 fra 3 til 2 grupper 

f Reduksjon av antall forelesninger i 
følgende emner: 

      Undervisning på MA-nivå består av minst 8 og 
maks 12 samlinger.  

   SGO2100 140 110 30 fra 14 til 11 forelesninger 

  HGO4011  140 110 30 fra 14 til 11 forelesninger 

  HGO4940 110 40 70 fra 10 dobbel forelesninger (2x45) til 8 enkle 
forelesninger (1x45) 

g  Reduksjon av antall seminarer i 
følgende emner: 

 
  

 
Justering i forhold til andre BA-emner 

  SGO2100 210 112 98 fra 10 til 8 seminarer og fra 3 til 2 
seminargrupper (16t x 3,5t x 2 grupper) 

   SGO3500 63 56 7 fra 9 til 8 seminarer (16t x 3,5t x 1 gruppe) 

  HGO4940 77 56 21 fra 11 til 8 seminarer (16t x 3,5t x 1 gruppe) 

h Følgende emner legger om til kun EN 
vurderingsform: 

      Alle emner har kun EN vurderingsform. 

   SGO1900 0 0 0 utregnet i punkt (b) 

  SGO2100 81 40,5 40,5   

  SG02200 78 39 39   

  SGO2400 70,5 35,25 35,25   

  HGO4011 51,75 17,25 34,5   

  HGO4301 27 13,5 13,5   

  HGO4940 17,5 7,5 10   

  Sum 3929,6 2331,4 1598,2 Besparelsen tilsvarer 21,74% av samlet 
undervinsningsaktivitet i samfunnsgeografi 
(7351,75 timer). Ny ramme: 5753,6 timer 



SOSIOLOGI

Emne Endringer Kommentarer Timeanslag
rødt=vedtatt i PR 

allerede

Reduksjon i antall seminarer fra 14 til 9 315 blått=prosess iverksatt i PR

Reduksjon i antall forelesninger fra 24 til 18 60

SOS1001 Reduksjon i antall seminarer til 5 168

Kutt i antall forelesninger 2 stk 20

Endret eksamensform, skoleeksamen kuttet 135

Gå fra undervisning hvert semester til kun høst 140

SOS1003 Kutte 1 forelesning og 1 seminargang
Emneansvarlig mener det er uheldig å kutte pga krevende pensum. Men fortsatt relativt sett mange 

seminarer (fra 10 til 9)
66

SOS1120 kutte 1 forelesning og 2 seminarganger 150

2000-emner Endre eksamensform fra 2 til 1 eksamenskomponenter, samlet innsparing 960

Endret eksamensform

Styrket seminarundervisning, 7 seminarganger -190

Endret eksamensform

Prøver uten seminarundervisning 2019 126

Endret eksamensform, fra 1 til 2 eksamenskomponenter

Gå fra undervisning hvert semester til kun vår 110

SOS3050 Planlegges nedlagt

Studentene skal i stedet velge 3 (mot dagens 2) 2000-emner. Det betyr at studenttallet trolig vil øke på 

disse. Men dette er nå emner som uansett går og der kostnadene til seminarer er relativt små og 

kostnadene til vurdering er dramatisk redusert. 

168

SOS3090/SVLEP3090

Det kan vurderes å kutte muntlig eksamen. Regnearket tar ikke høyde for at muntlig krever at vi har to 

sensorer, så innsparingene her kan bli høyere enn regnearket gir inntrykk av. Samtidig er dette eneste 

muntlige vurdering på BA og et godt bidrag til varierte vurderingsformer på programmet totalt. 

Emneansvarlig ønsker ikke dette.

Fra 10 til 7 seminarganger

Har diskutert ulike måter å kutte ressursbruk med emneansvarlig. Kutt av individuell veiledning vil gi 

innsparing på ca 130 t. EA anbefaler ikke dette. EA anbefaler kutt fra 10 til 8 seminarer og kutt av 3 

forelesningstimer.  Med tanke på at sgo har 5 seminarganger har jeg foreslått å redusere til 7 

seminarganger. KULKOM mener de også kan ha 7 seminarganger på sitt 3090-emne

168

SOS4001 Kutte seminarundervisning 49

SOS4010 Kuttet eksamensordning, kun emneoppg. Kutt ind.veil. 
Her ble endringer i eksamensordning initiert før dimensjoneringsprosess. Individuell veiledning har ikke 

blitt gitt senere år, men med i arket. Også antall forelesninger er allerede redusert
83

SOS4020
Kuttet eksamensordning, kun mappe. Kutte 1 forelesning + 1 seminar + endre stata-

intro fra grupper til forelesning

Også her ble endringer i eksamensordning initiert før dim.prosess. Emneansvarlig er også åpen for å øke 

antall studenter per seminargruppe. Vurderingen er at vi kan ivareta et like godt tilbud med færre 

ressurser med en enda tydeligere nivådeling av seminarene. Hvis vi kan kjøre en gruppe mindre, sparer vi 

ytterligere 77 timer

70

4000-emner, valgfrie

I dag har disse emnene varierende antall forelesninger + ind.veiledning. Forslaget er å gi 

alle en ramme tilsvarende 12 forelesninger (dobbelttime). Det står hver enkelt 

emneansvarlig fritt å velge hvordan hun vil organisere seg. F.eks. 12 forelesninger uten 

veiledning, eller 10 forelesninger og øvrige timer til veiledning individuelt eller i gruppe

Her er har de ulike emnene utviklet ulik praksis, også avh av om det er vår eller høstsemester. Fint å få 

felles rammer. SGO har valgt liknende løsning
26

4000-emner, valgfrie Kutte 1 times skoleeksamen

Her er det angitt feil uttelling for sensur av dagens ordning. Bare ved å endre uttelling til korrekt sats på 

1,5 t for hele eksamen vil redusere med xx timer sammenliknet med ark. Her angis samlet innsparing 

(korreksjon + fjerne skoleeksamen). Må vedtas i programråd og får derfor tidligst virkning fra V19

180

4000-emner, valgfrie Strengere rullering, kun tre emner per semester Totalt ett emne mindre i året 130

Nytt leseemne

Gir studenter økt frihet til å velge retning på spesialisering ved å lage eget "særpensum". Kan også dempe 

«flukt» av studenter som tar emner eksternt og dermed øke studietallproduksjon. Billig emne pga lite 

undervisning. Er vedtatt opprettet. 

-60

SOS4050 Kutte 1 seminargang 21

SOS4090 Fra 10 til 8 seminarganger 42

Generelt
Bruke noe mer tid på arrangementer som skaper kontakt mellom ansatte og studenter, 

ekskursjoner, hytteturer osv
Tiltak mot frafall -100

TOTAL INNSPARING 2837

SOS2900 algoritmer Nytt emne, ingen endringer

SOSGEO2800 

migration
Endret eksamensform

SOS2603 Nordic Endret eksamensform

SOS2700 religion Endret eksamensform

SOS2402 family Endret eksamensform

SOS2500 kultur

SOS1000

SVMET1010 Kan i tillegg vurdere flere studenter per seminar

SOS2001

her er det feil i arket. Står at emnet har 3 seminarganger. Realitet er 5. Foreslås øket til 7. Tungt emne 

som vi vil oppmuntre sos-studenter til å ta. Fordi det samler mange sos-studenter er det også viktig for 

sosialt miljø på ba-program - vi legger derfor opp til museumsbesøk o.a. faglig-sosiale tiltak til høsten

SOS2100 klasse Endret eksamensform

SOS2200 org

SOS2300 avvik Endret eksamensform



blått=prosess iverksatt i PR



Revidert rapport, vedlegg til styresak 10/2018 

Programnavn:   

MASTER I ORGANISASJON, LEDELSE OG ARBEID (OLA) 

Kutt i timer i bestilling fra styret: 

Kutt i timer skissert under, i prioritert rekkefølge:  
Emnet (eller aktivitet hvis 
det gjelder flere emner) 

Kostnad i dagens ramme 
(hentes fra 
programporteføljen)* 

Ny ramme Omfang av kutt i 
timer 

OLA4020 271,5 200 71,5 

OLA4000 289 225 64 

OLA4060 259 200 59 

SVPRO4000 467,5 430 37,5 

Videre kutt som ikke anbefales da dette vil redusere inntektene og studiekvaliteten betraktelig: 

Kutte emner  OLA4020 200 0 200 

OLA4090 1320  ** 

OLA4090 undervisning 114   

*I kostnad i dagens ramme er det justert for at alle emnene hadde to sensorer. Dette fremkom ikke i 

programporteføljen. I ny ramme er dette redusert til en sensor.  

** Masteroppgaveveiledningen er fastsatt per student og kan ikke reduseres, men vil derimot økes 

med antall studenter når OLA går fra 30 til 40 studenter 

 

 

Redegjørelse: 
 

OLA er oppført med 2721 som nåværende ramme i timer. OLA er pålagt kutt på 14,5% som tilsvarer 

397 timer. OLA foreslår å kutte 232 timer. Ytterligere kutt vil innebære å kutte i antall obligatoriske 

emner eller å redusere opptaksrammen.  

I forslaget fra OLA foreslås det at alle masteremnene på OLA vil få en norm på maks 160t 

undervisningsaktivitet (forelesning + seminar) per 10 stp emne. Omfanget av dette kuttet er 

presentert i kolonne 3 i tabellen. 

Prosjektforum er bundet opp i et eget opplegg og undervisningsaktiviteten er i mindre grad basert 

på interne krefter. En vesentlig andel av undervisningsaktiviteten er bundet opp i prosjektakkvisisjon 

(90 timer). Prosjektforum finansieres i tillegg av eksterne midler på 300 000,- pr år. Det er foreslått å 

kutte 37,5t av undervisningsaktiviteten som berører interne undervisningsressurser.  



Masteroppgaveseminaret OLA4090 er i dag tre grupper fordelt på 27 studenter og vi vil beholde 

samme antall grupper når studentantallet økes til 40. Dette betyr også en reduksjon i 

undervisningsaktivitet per studiepoeng men som ikke kommer fram i dette regnskapet. 

 

Økning i studiepoengproduksjon 

Vi vil foreslå å åpne OLA4000 og OLA4060 for andre studenter og tilby dette som et 

spesialiseringsemne på sosiologi. Samtidig har vi lagt til et obligatorisk krav om 10stp metodeemne 

som trolig vil øke studiepoengproduksjonen til metodologiemnene på sosiologi. Dette er endringer 

som vil gi seg utslag på inntektssiden, men som ikke kommer fram i tabellen. 

 

Undervisningsaktivitet som er bundet opp 

Av OLA sine 2721 undervisningsressurser så er 1864 timer (430 t til SVPRO4000 og 1434 til 

masteroppgaveveiledning) bundet til en fast avtalt ramme og kan kun reduseres ved å redusere 

antall studenter eller antall prosjekter med påfølgende konsekvenser for inntektene.   

 

Konsekvenser:  
Tabellen over viser kutt i «prioritert rekkefølge», det vil si kutt som er lite problematisk å 

gjennomføre føres opp først. Programmene bes uttale seg her om hvor kuttstørrelsen begynner å 

utfordre studiekvalitet/er ellers uforsvarlig og hvorfor. Programmene bes fatte seg i korthet. 

 

OLA ligger i utgangspunktet relativt lavt når det gjelder antall undervisningsaktivitet per studiepoeng 

på master (0,9). Likevel har OLA emnene hatt større undervisningsaktivitet og mer bruk av seminarer 

enn andre masteremner. Dette skyldes delvis at OLA emnene trolig har større sprik i kunnskapen til 

studentene og krever en bredere anlagt undervisning. Med en ny norm på 160 timer 

undervisningsaktivitet totalt på alle 10stp emner, er vi mer på linje med det som er vanlig ved 

tilsvarende masteremner på UiO med 30 til 40 masterstudenter per emne. Ytterligere kutt mener vi 

ikke er forsvarlig på det enkelte emne.  

Det er store konsekvenser av å legge ned obligatoriske emner da dette vil forringe helheten i 

programmet og vil svekke OLA som fullverdig master.  

Pålegget fra styret var å kutte 14,5 % av den totale rammen som også omfatter de 

undervisningsressursene som er bundet opp i veiledning til den enkelte student. Over halvparten av 

undervisningsaktiviteten (1 864 timer) ved OLA er knyttet opp i masteroppgaveveiledning og 

Prosjektforum og ytterligere kutt vil derfor kreve reduksjon i opptaksrammen.  
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