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SAK FS-33/2016 STUDENTOMBUDETS ÅRSRAPPORT 2015
(Arkivref. 2016/5722)
Forslag til vedtak:
Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning tar
Studentombudets årsrapport for 2015 til orientering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-34/2016 HØRING OM RAPPORT FRA STRATEGISK UTDANNINGSUTVALG
(Arkivref. 2016/490)

Forslag til vedtak:
Arkeologi
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i arkeologi gjennomgås og gis en ny utforming. Et nytt
program etableres med første opptak høsten 2018. Ved opprettelse av det nye programmet legges
dagens program ned.
Opptaket for 2017 fryses for å gi tid til utvikling av nytt program.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i arkeologi gjennomgås og gis en ny utforming. Et
revidert program etableres med første opptak høsten 2018.
Eventuell frys i opptaket for 2017 avklares med Institutt for arkeologi og sosialantropologi.

Forslag til vedtak:
Filosofi
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i filosofi gjennomgås og gis en ny utforming. Et nytt
program etableres med første opptak høsten 2018. Ved opprettelse av det nye programmet legges
dagens program ned.
Opptaket for 2017 fryses for å gi tid til utvikling av nytt program.
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Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i filosofi gjennomgås og gis en ny utforming. Et revidert
program etableres med første opptak høsten 2018.
Eventuell frys i opptaket for 2017 avklares med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

Forslag til vedtak:
Kunsthistorie
Fakultetsstyret anbefaler at det nylig reviderte BA-programmet i kunsthistorie videreføres i sin
nåværende form.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Russlandsstudier
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i Russlandsstudier gjennomgås og gis en ny utforming.
Et nytt program etableres med første opptak høsten 2018. Ved opprettelse av det nye programmet
legges dagens program ned.
Opptaket for 2017 fryses for å gi tid til utvikling av nytt program.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at BA- programmet i russlandsstudier videreføres og at effekten av
de påbegynte revisjonene vurderes i løpet av 2017.

Forslag til vedtak:
Politikk, økonomi og filosofi
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i politikk, økonomi og filosofi legges ned i sin nåværende
form.
Fakultetet og IFF tar initiativ til samtaler med BFE-fakultetet om utvikling av et nytt helhetlig
program som er i samsvar med nye retningslinjer ved UiT.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Forslag til vedtak:
Språk og økonomi
Fakultetsstyret anbefaler at dagens BA-program i språk og økonomi legges ned.
Før fakultetsstyret tar stilling til eventuell reetablering av programmet bes ISK om å klargjøre om
instituttet ønsker videreføring av programmet, og eventuelt i hvilken form.
Åsne Øysteinsdotter Høgetveit fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at programmet videreføres og at de vedtakene som allerede er gjort av
fakultetsstyret angående programmet i språk og økonomi følges opp i den pågående prosessen på
instituttet.
Forslaget fra Høgetveit falt med 7 mot 3 stemmer (Høgetveit, Janda og Førde)
Hallvard Tjelmeland fremmet deretter følgende forslag til presisering av det opprinnelige forslaget fra
dekanen:
Fakultetsstyret anbefaler at dagens BA-program i språk og økonomi legges ned i sin nåværende form.
Før fakultetsstyret tar stilling til eventuell reetablering av programmet bes ISK om å klargjøre om
instituttet ønsker videreføring av programmet, og eventuelt i hvilken form.
Forslaget fra Tjelmeland ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (Janda).

Forslag til vedtak:
Tysk
Fakultetsstyret anbefaler at studieretningen i tysk i BA-programmet i språk og litteratur legges ned.
Årsstudiet i tysk og tysk som fag 2 i lektorutdanningen tilbys videre med årlige opptak fra og med
2017.

Nasjonalt samarbeid om BA-tilbud i tysk (etter modell fra samarbeidet med NTNU om spansk)
utredes av fakultetet og ISK.

ISK bes om å utrede videre om tysk skal tilbys også som fag 1 i lektorutdanningen.
Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Før fakultetsstyret tar stilling til videreføring av studieretningen i tysk på BA-programmet i språk og
litteratur, bes ISK om å klargjøre hvilket fremtidig studietilbud instituttet ser for seg at UiT skal ha i
faget. Opptaket for 2017 fryses
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Årsstudiet i tysk og tysk som fag 2 i lektorutdanningen tilbys videre med årlige opptak fra og med
2017.

Nasjonalt samarbeid om BA-tilbud i tysk (etter modell fra samarbeidet med NTNU om spansk)
utredes av fakultetet og ISK.

ISK bes om å utrede videre om tysk skal tilbys også som fag 1 i lektorutdanningen.

Forslag til vedtak:
Fransk
Fakultetsstyret anbefaler at studieretningen i fransk på BA-programmet i språk og litteratur legges
ned. Årsstudiet i fransk og fransk som fag 2 i lektorutdanningen tilbys videre med årlige opptak fra og
med 2017.
Før fakultetsstyret tar stilling hvordan det øvrige studietilbudet i fransk skal være, bes ISK om å
avklare hvilket tilbud instituttet ønsker å gi i faget.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Før fakultetsstyret tar stilling til videreføring av studieretningen i fransk på BA-programmet i språk
og litteratur, bes ISK om å klargjøre hvilket fremtidig studietilbud instituttet ser for seg at UiT skal ha
i faget. Opptaket for 2017 fryses.

Årsstudiet i fransk og fransk som fag 2 i lektorutdanningen tilbys videre med årlige opptak fra og med
2017.

Nasjonalt samarbeid om BA-tilbud i fransk (etter modell fra samarbeidet med NTNU om spansk)
utredes av fakultetet og ISK.

ISK bes om å utrede videre om fransk skal tilbys også som fag 1 i lektorutdanningen.

Forslag til vedtak:
Allmenn litteratur
Fakultetsstyret anbefaler at studieretningen i allmenn litteratur på BA-programmet i språk og
litteratur legges ned.
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Ressursene i fagmiljøet brukes videre til å opprettholde årsstudiet og enkeltemner i allmenn litteratur
og til å styrke det øvrige litteraturtilbudet.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at studieretningen i allmenn litteratur på BA-programmet i språk og
litteratur videreføres.

Forslag til vedtak:
Teologi
Fakultetsstyret viser til vedtak i sak FS- 2/2016 der studieretningen i teologi ble anbefalt videreført.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende tilføyelse til de enkelte vedtakene i saken:
Styret ved HSL-fakultetet mener det er uheldig at vidtrekkende endringer i studietilbudet ved UiT
planlegges uten at det settes av tid til å drøfte grundig UiTs samfunnsforpliktelser og institusjonens
ambisjoner om å være et breddeuniversitet. Styret ber om at fremtidig arbeid med studieporteføljen
blir lagt opp på en måte som gjør det mulig å ha forsvarlige prosesser i fagmiljøene, og som ikke
skaper unødvendig usikkerhet omkring fremtiden til sentrale humanistiske fag.

SAK FS-35/2016 AVVIKLING AV INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MED
FLYTTING AV FAGMILJØ OG ANSATTE TIL ISS OG IHR (Arkivref. 2016/5764)
Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren om å legge frem forslag til avvikling av IAS som
organisatorisk enhet ved HSL-fakultetet med virkning fra 1.1.2017.

2. Ved oppløsning av IAS anbefaler fakultetsstyret at ansatte i arkeologi innplasseres ved dagens Institutt
for historie og religionsvitenskap.
3. Ved oppløsning av IAS anbefaler fakultetsstyret at ansatte i sosialantropologi og studiekonsulenter med
oppgaver knyttet til programmene innplasseres ved dagens Institutt for sosiologi, statsvitenskap og
samfunnsplanlegging.
4. Studieprogram og studenter i arkeologi og sosialantropologi (inkl. VKS) overføres til henholdsvis
IHR og IAS.
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5. Dekanen gis fullmakt til å utrede og fastsette endelig sammensetning av administrasjonen på de to
utvidede instituttene.
6. Samlokaliseringer utredes med sikte på endring fra 1.8.2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

MUNTLIGE ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN (Se vedlagte PP- presentasjon)

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fossland
fakultetsdirektør
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