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RESOLUSJON A
Programutvalget ved Europastudier
 Studentparlamentet støtter ikke nedleggelsen av bachelorprogrammet i
Europastudier (EU)
 Studentparlamentet ønsker en større og mer helhetlig satsing på EU- og
Europakunnskap ved Universitetet i Oslo

Resolusjon mot nedleggelse av Europastudier (EU).
Institutt for Statsvitenskap ønsker å legge ned Bachelorprogrammet for Europastudier. Per
dags dato er det ikke festet en tidsramme på dette, men det er et sterkt ønske fra Institutt
for Statsvitenskap, og det kommer til å jobbes med nå fremover. Vi oppfatter det også slik at
Institutt for Statsvitenskap har et mål om å fjerne alle Europa-relaterte emner ved SVfakultetet, hvilket vil fjerne muligheten for fordypning innenfor Europa-politikk, EU og
Europa-historire, hvilket resulterer i et dårligere tilbud for studentene. Kunnskap om EU er
ettertraktet på arbeidsmarkedet, og er generelt noe den norske offentligheten har for lite
av.
Programutvalget ved Europastudier stiller seg sterkt i mot dette forslaget og mener at
argumentasjonen for hvorfor bachelorprogrammet i Europastudier skal nedlegges har
bakgrunn i gale premisser. I tillegg mener vi denne saken er blitt behandlet på en uetisk og
uprofesjonell måte. Begrunnelsen for forslaget er unødig bruk av ressurser, og å forbedre
andre Bachelorprogrammer ved SV-fakultetet, som Statsvitenskap og Internasjonale Studier.
Vi ved Programutvalget for Europastudier retter oss mot dere i Studentparlamentet fordi
dette er en sak som må tas opp på universitetsnivå i og med at det berører et helt
Bachelorprogram med 180 studiepoeng totalt. Vi ønsker støtte til prosessen videre. Jo flere
vi har i ryggen, desto bedre sjanse har vi til å komme seirende ut av denne situasjonen. Slik
vi ser det er det ikke akseptabelt at et slikt vedtaksforslag går igjennom. Deres sterkeste
argument er synkende søkertall og frafall fra studiet. Dette er en trend som gjelder flere
program enn Europastudier, og løsningen burde være å styrke programmet i stedet for å
legge det ned. I tillegg har ikke et 10-år gammelt studie enda rukket å nå sin høyde, og på
grunn av dets unge levetid er det fortsatt mye rom for forbedring. Denne forbedringen av
studiet og problemet med lave søkertall er noe vi i Programutvalget allerede tidlig i høst

begynte å jobbe intensivt med, og vi ønsker Institutt for Statsvitenskap og UiO velkommen
på laget.
Vi vil argumentere for viktigheten av et slikt studiet i dagens globaliserte og Europaintegrerte samfunn. Vi vil også peke på det faktum at hele prosessen rundt dette har vært
uprofesjonell, og vi vil også kontakte media for å fremme vår sak. Vi mener at denne saken
er uhyre viktig, og om vi stiller oss sterkt i mot denne saken nå, vil det muligens bli bedre
prosesser i fremtiden om andre studier havner i samme situasjon.
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