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N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
 
Om: ETABLERING AV NORDISK MASTERSTUDIUM I DANSEVITENSKAP SOM FAST 

STUDIETILBUD – DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET 
 
 
Tilråding: 
 

1. Masterprogram i dansevitenskap opprettes som studieprogram ved Det historisk-filosofiske 
fakultet fra og med studieåret 2007/2008. 

 
2. Programmet opprettes som et samarbeidsprosjekt mellom Det historisk-filosofiske fakultet 

ved NTNU, Det humanistiske fakultet ved København Universitet, Teatervetenskapliga 
Institusionen ved Stockholms Universitet og Universitetet i Tampere. 

 
3. Tildeling av grad knyttes til den av de tre samarbeidende institusjoner kandidaten leverer sin 

masteroppgave til sensur. 
 

4. Styret viser til tidligere inngåtte samarbeidsavtale mellom de deltakende institusjoner og 
forutsetter at denne videreføres og at det opprettes en samarbeidsnemd i henhold til avtalens 
pkt. II. 

 
5. Det gis ingen økt basisbevilgning til dette studieprogrammet, og eventuell tilleggsfinansiering 

kommer som en konsekvens av øket studiepoengproduksjon. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
BAKGRUNN 
Styret vedtok i sak 01/04 å godkjenne studieplanen for det nordiske masterstudiet i dansevitenskap 
med oppstart vårsemesteret 2004 som en prøveordning med ett opptak og ett studentkull. Planen om 
masterstudium i dansevitenskap ble basert på et nordisk samarbeid gjennom organisasjonen Nordisk 
forum for danseforskning (NOFOD) mellom Det Humanistiske Fakultet ved Københavns universitet, 
Teatervetskapliga Institutionen ved Stockholms universitet og HF-fakultetet her ved NTNU. 
Prosjektet er støttet av Nordisk kulturfond, NORDPLUS/SIU (Senter for internasjonalt 
universitetssamarbeid) for en prøveperiode på to år - 01.01.2004 – 31.12.2005. 
  
For å få et bedre grunnlag for å vurdere om studiet skulle etableres permanent ønsket fakultetet, etter 
noen mindre studieplanendringer, å videreføre studiet med et nytt prøveopptak høsten 2005. Styret 
innvilget dette i mai 2005. Samlet prøveordningen dekker derfor to prøveopptak i tidsrommet 
01.01.2004 – 31.07.2007. 
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Det ble laget en grundig evaluering av arbeidet med det første opptakskullet. På grunnlag av 
evalueringa ble en del mindre tilpassinger og endringer gjort for det andre kullet. I forbindelse med 
etablering av masterprogrammet i dansevitenskap som fast studietilbud er det gjort ytterligere 
tilpassninger og justeringer.  
 
Det historisk-filosofiske fakultet foreslår på denne bakgrunn at nåværende prøveordning med nordisk 
masterstudium i dansevitenskap blir etablert som fast ordning fra og med studieåret 2007/2008. 
Samtidig foreslås det å utvide samarbeidet om masterprogrammet ved at Universitetet i Tampere også 
deltar i samarbeidet om det nordiske masterstudiet i dansevitenskap. 
 
Utdanningsutvalget ved NTNU behandlet saken i møte 7. september og anbefalte opprettelsen av 
studieprogrammet. Utdanningsutvalget såg imidlertid frem til å få presentert en samlet plan over 
NTNUs studieprogram slik at utdanningsutvalget kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blikk 
og få en overordnet debatt.   
 
 
VURDERING 
 
Strategi 
HF-fakultetet har som mål å styrke mastertilbudet fremfor å bygge ut tilbudet på bachelornivå. Ei 
større satsing på masterprogram er i samsvar med NTNUs strategi. Den nordiske mastergraden i 
dansevitenskap er også en del av fakultetets internasjonale programtilbud, og inngår i fakultetets 
strategi for å styrke denne delen av fakultetets virksomhet. Videre er fagområdet en del av den 
praktisk-estetiske profilen ved fakultetet, der fakultetet utgjør et tyngdepunkt i nasjonal sammenheng. 
 
Forskrifter og studieplan 
Studieplanen tilfredsstiller de krav som er fastsatt i nasjonale og lokale NTNU-forskrifter om 
innholdet i mastegrad så nær som kravet om Eksperter i team. Utdanningsutvalget behandlet  i møte 
7. september 2006 spørsmålet om fritak for Eksperter i team inn mot en rekke studieprogram. Dette 
betyr at masterprogrammet i dansevitenskap gis dispensasjon fra kravet om Eksperter i Team 
studieåret 2007/2008 og at dispensasjon/fritak vurderes på nytt når retningslinjer for fritak fra 
Eksperter i team er fastsatt. 
 
 
Opptakskrav, rangeringsregler, opptakstall og markedsvurdering 
Det er ikke praktisert særskilte rangeringsregler ved opptaket til masterprogrammet i dansevitenskap 
under prøveperioden. Kravet, som blir videreført, er bachelorgrad med fordyping i dansevitenskap 
eller tilsvarende godkjent utdanning. 
 
Fakultetet foreslår ei opptakskvote på 10 studenter høsten 2007. Dette bør imidlertid vurderes senere i 
forbindelse med behandling av de totale opptaksrammene ved NTNU da en del forutsetninger ikke er 
endelig fastlagt på nåværende tidspunkt. 
 
De to opptakene under prøveperioden har vist at det er stor interesse for tilbudet med ca. 30-40 søkere 
ved hvert opptak. Det er vanskelig å vurdere behovet eksakt, men fakultetet anslår at 10 studieplasser 
hvert år vil kunne dekke søkerbehovet. 
 
Eksterne samarbeidspartner 
Masterprogrammet bygger på et allerede eksisterende samarbeid mellom Det humanistiske fakultet 
ved København universitet, Musikk- og teatervetenskapliga Institutionen ved Stockholms universitet 
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og HF-fakultetet ved NTNU, samt fra høsten 2007 også med deltaking fra Universitetet i Tampere. 
Det er utarbeid en ny samarbeidsavtale, særlig fordi Finland også skal delta. Utkastet følger vedlagt, 
men er enda ikke ferdig signert. 
 
 
Engelskspråklig undervisning 
Som følge av at Universitetet i Tampere, Finland, er kommet med som ny part i samarbeidet må 
undervisningen i de obligatoriske emnene undervises på engelsk av hensyn til de finske studentene. 
Det kan medføre at studiet kan bli tyngre for enkelte studenter, men også åpne opp for nye studenter 
utenfor Norden. 
 
Økonomi – kostnadsvurdering og finansiering 
Det historisk-filosofiske fakultet har i prøveperioden dekket merkostnadene, over fakultets strategiske 
midler. Fakultetet har pr. dags dato ikke utarbeidet en detaljert kostnads- og finansieringsoversikt, 
slik retningslinjene tilsier, men det er vedlagt et notat fra instituttet som viser at etableringen av 
programmet ikke vil kreve tilføring av ekstra faglige ressurser utover det fakultetet/instituttet 
disponerer i dag.  
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Notat av 10.07.2006  fra HF-fakultetet om Etablering av nordisk masterstudium i 
dansevitenskap som fast tilbud. 

- Brev av 18.05.2006 fra Musikkvitenskapelig institutt til HF-fakultetet. 
- Udatert utkast til samarbeidsavtale mellom de samarbeidende institusjoner 


