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1. TILRÅDING 
 
”1. Det opprettes et nytt, 2-årig, internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i det tematiske 

satsningsområdet globalisering - Globalization, fra og med studieåret 2007/2008. 
Studieprogrammet etableres med to studieretninger: 
Global Politics and Culture og Global Technology Management. 

 
Det historisk-filosofiske fakultet (HF-fakultetet), som er vertsfakultet for det tematiske 
satsningsområdet globalisering, blir også studieprogrammets vertsfakultet, og programmet 
gis i samarbeid med Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet), Fakultet 

 for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) og Fakultet for informasjons- 
 teknologi, matematikk og elektroteknikk (IME-fakultetet). 
 

Det tas sikte på et opptak på 20 studenter ved første års opptak, fordelt med 10 studenter på 
hver av de to studieretningene, men dette fastsettes endelig når opptaksrammene fastsettes 
samlet. 

 
Kandidatenes tittel blir Master of Science in Globalization, og studieretningen anføres på  
vitnemålet. 

 
2. Studieprogrammet finansieres innenfor bevilgningene til det tematiske satsningsområdet 

globalisering og vertsfakultetets og de samarbeidende fakultetenes egne rammer for øvrig. 
Kommende resultatbevilgning vil på vanlig måte avhenge av studiepoengproduksjonen i 
programmet.  Det gies ingen øket basisbevilgning. 

 
3. Forholdet mellom det 2-årige masterprogrammet i globalisering og studenter på aktuelle 
 5-årige sivilingeniørprogram forvaltes på tilsvarende måte som andre internasjonale master- 
 program gjennom innvalg emne for emne med de tilhørende ordinære godkjennings- 
 prosedyrene. 
 
 De tverrfaglige emnene som gir det 2-årige masterprogrammet den ønskede profilen kan også 

integreres i andre studieprogram emne for emne gjennom de ordinære godkjennings-
prosedyrene. Dermed ligger ansvaret hos hvert enkelt programråd i å gi egne program et 
tillegg og en profil som oppfyller intensjonen i det ordinære masterprogrammet.” 
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2. BAKGRUNN 
 
HF-fakultetet foreslår i ekspedisjon av 06.09.06 opprettelse av et nytt 2-årig, internasjonalt, engelsk-
språklig masterprogram i globalisering fra og med studieåret 2007/2008. 
 
HF-fakultet er vertsfakultet for det tematiske satsningsområdet globalisering, og HF ønsker også i 
forståelse med de samarbeidende fakulteter (IVT, SVT og IME) å påta seg rollen som vertsfakultet 
for studieprogrammet. 
 
Forslaget er utarbeidet i henhold til kravspesifikasjonen på 13 punkter for opprettelse av nye program, 
og følger malen her punkt for punkt. 
 
Det foreligger uttalelser fra de samarbeidende fakulteter og FUS, saken har vært forelagt Økonomi-
avdelingen og Utdanningsutvalget behandlet saken i møte 27.09.06 (se vedleggene). 
 
3. VURDERING 
 
Det foreliggende etableringsforslag av 06.09.06 tilfredsstiller kravene som er anført i ovenfornevnte 
kravspesifikasjon. Vi viser til vurderingene under det enkelte punkt her. For øvrig henviser vi til ved-
lagte notat av 20.09.06 fra Studiedirektøren til Utdanningsvalget og utvalgets vedtak av 27.09.06. 
 
Når det gjelder kravet til strategisamsvar er det åpenbart at dette programforslag korresponderer 
særdeles godt, både med hensyn til fagområdet og internasjonaliseringsaspektet. 
 
3.1 Kostnadsberegning og finansiering 
 
Vi viser til utfylte punkt 5 om kostnadsberegning og finansiering i HF-fakultetets oversendelse. 
Der går det fram at opprettelse og drift av programmet blir finansiert av de berørte fakulteter. Det 
tematiske satsningsområdet globalisering ved HF har i 2006 fått en bevilgning på til sammen 
NOK 2.800.000.- fra SO-midler. I henhold til Styrets vedtatte satsning på globalisering som tematisk 
satsningsområde regnes det naturlig nok med at bevilgningen vil bli videreført, men størrelsen på 
beløpet er ikke fastsatt for de kommende år. Av de bevilgede beløp foreligger ingen sentral 
øremerkning med hensyn til studieprogramvirksomheten. HF-fakultetet framholder at inntekter og 
utgifter vil bli delt mellom det tematiske satsningsområdet Globalisering og IVT-, SVT- og HF-
fakultetene etter en fordelingsnøkkel, og det forutsettes at dette er en omforent løsning som del av 
avtalen fakultetene imellom. 

 

IVT-fakultetet stiller spørsmål om det er nødvendig å tilsette en koordinator i 50 % stilling (NOK 
272.000.- pr. år) for å håndtere en så liten studentgruppe (20 studenter) som det her er snakk om, og 
anfører at det bør diskuteres videre om det er mulig å legge oppgaven til allerede eksisterende still-
inger. Det er imidlertid på det rene at det i oppstarts- og innkjøringsfasen er viktig å ha tilstrekkelige 
administrative ressurser på plass. Dette blant annet med hensyn til etableringen av nettverk og 
kvalitetssikring av studiets utenlandsopphold. En god oppstart er god markedsføring. I HF-fakultetets 
oversendelse anføres det at utgiftene til administrativ koordinator deles mellom fakultetene. SVT-
fakultetet forutsetter i sin uttalelse at utgiftene til administrativ koordinator dekkes av det påslaget 
som gis tverrfaglige program i IFM (inntektsfordelingsmodellen). Slikt påslag er normalt 20% av gitt 
basisbevilgning. Generelt blir det ikke gitt basisbevilgning til nye studieprogram. Fakultetene må 
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prioritere innen den gitte rammen av basisbevilgning. Med hensyn til resultatbevilgning vil den 
avhenge av studiepoengproduksjonen i programmet. 

 
3.2 Grads- og programstruktur 
 
Kandidatene som tas opp til og fullfører masterprogrammet i globalisering vil bli tildelt tittelen 
Master in Globalization, og med studieretningen anført på vitnemålet (Global Politics and Culture og 
Global Technology Mangement). Det tas sikte på opptak av 20 studenter med 10 studenter på hver av 
studieretningene, og rekrutteringsgrunnlaget er både norske og utenlandske studenter av ulike 
kategorier med relevant opptaksgrunnlag. Med hensyn til nærmere vurdering av dette; jfr. punkt 7, 8 
og 12 i det vedlagte opprettelsesforslaget av 06.09.06 samt Studiedirektørens notat av 20.09.06 
overfor Utdanningsutvalget). 
 
Studenter som er tatt opp til et av studieprogrammene i det integrerte, 5-årige siv.ing.studiet kan 
foreta innvalg emne for emne når det gjelder emner som inngår i et internasjonalt masterprogram. 
Dette i henhold til de gjeldende retningslinjer på området; jfr. her vedlagte presisering av 20.03.06 
med hensyn til vedtak i FUS-sak 66/04 om slike retningslinjer og Studiedirektørens notat av 20.09.06. 
Studenter som får godkjent slike innvalg fullfører sitt helhetlige, 5-årige studieprogramløp og blir 
følgelig uteksaminerte som Master i teknologi/sivilingeniør i henhold til dette, men kan få anført den 
innvalgte fordypning som studiets hovedprofil. I henhold til de gjeldende godkjenningsprosedyrer 
ligger ansvaret for vurdering og godkjenning av slike innvalg hos de respektive programråd. 
 
 
 
 
Vedlegg:
-Utdanningsutvalgets vedtak av 27.09.06 angående masterprogrammet i globalisering. 
-Studiedirektørens notat av 20.09.06 til Utdanningsutvalget angående globaliseringsprogrammet. 
-Oversendelsesbrev av 06.09.06 fra HF-fakultetet til Studieavdelingen om forslag fra det tematiske 
  satsingsområdet Globalisering om nytt internasjonalt masterprogram i globalisering. 
-Forslag av 05.09.06 fra HF-fakultetet om opprettelse av studieprogrammet, oppsatt i henhold til 
  malen i SAs kravspesifikasjon for nye studieprogram i KVASS. 
-Uttalelse av 11.09.06 fra IVT-fakultetet. 
-Uttalelse av 24.08.06 fra IME-fakultetet. 
-Uttalelse av 28.08.06 fra SVT-fakultetet. 
-Uttalelse av 18.09.06 fra FUS. 
 
 


