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Nedleggelse og opprettelse av studieprogram ved Institutt for 
informasjons- og medievitenskap  

 
Bakgrunn 
I 2009 starter prosessen om en medieklynge i Bergen med utgangspunkt i dialog mellom 

universitetsledelsen og konsernledelsen i TV2. Høsten 2011 ble det opprettet en 

koordineringsgruppe for medieklyngen og instituttleder fra Institutt for informasjons- og 

medievitenskap har deltatt i denne siden våren 2012. I 2017 vil BT, BA, NRK, TV2, Vizrt og 

deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap være samlet i et stort medietun i Lars 

Hillesgate. Den overordnede ambisjonen for Media City Bergen er: ”å skape et internasjonalt 

ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.”  

 

Institutt for informasjons- og medievitenskap vil tilby tre bachelorprogram og tre tilhørende 

masterstudium tilknyttet medieklyngen. Alle programmene vil være praksisorienterte 

universitetsutdanninger med innslag av utplassering hos klyngebedriftene i løpet av 

studieløpet. Tre eksisterende bachelorprogram legges ned.  

 

Nedleggelse av tre bachelorprogram 

Følgende eksisterende programmer skal erstattes og legges ned, med siste opptak høsten 

2016: 

 BASV-JOURN Bachelorprogram i journalistikk 

 BASV-FILM Bachelorprogram i film- og TV-produksjon 

 BASV-NYMED Bachelorprogram i nye medier 

 

Totalt har disse programmene en ramme på 64 studieplasser.  

 

Opprettelse av tre bachelorprogram og tre masterprogram 

Institutt for informasjons- og medievitenskap har utviklet tre nye produksjonsorienterte 

bachelorprogram og tilhørende masterprogram. Arbeidsdokumenter for disse programmenes 

studieplaner ligger vedlagt denne saken for behandling av fakultetsstyret. Følgende 

programmer foreslås opprettet med studiestart høsten 2017: 

 BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk 

 MASV-JOU Masterprogram i undersøkende journalistikk 

 BASV-TVP Bachelorprogram i tv-produksjon 

 MASV-MAN Masterprogram i manusutvikling for serier 

 BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign 

 MASV-MIX Masterprogram i avansert medie- og interaksjonsdesign 

 

Det søkes om til sammen 60 studieplasser fordelt på tre bachelorprogram og 20 nye 

studieplasser på masternivå. De nye studietilbudene vil ta i bruk den nyeste teknologien på 

feltet, og vil være undervisningsintensive og utstyrstunge fag. Nye studietilbud, slik de er 

planlagt, vil derfor forutsette økt finansiering. Det er tett dialog med universitetsledelsen for å 
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få dette til. Behov for nye studieplasser i høyere finansieringskategorier knyttet til dette, ble 

meldt inn til Kunnskapsdepartementet i UiBs budsjettinnspill for 2017. 

 

Videre prosess for oppretting av studieprogram  

Instituttet vil i løpet av vår/sommer 2016 arbeide videre med disse studieplanene i dialog 

med fakultetet. I møte i det sentrale utdanningsutvalget 11. mars 2016 sak 18/16 ble videre 

prosess for opprettelse av nye studieprogram presentert:  

 

Datoer i 

2016 

Aktivitet Deltakere Merknader 

10. april Frist for fakultetene for å melde inn 

nye studietilbud i 

Utdanningsmeldingen. 

 Fakultetene legger ved 

dokumentasjon som da 

foreligger om studietilbudene.   

18. april Møte med aktuelle fakulteter og 

fagpersoner for gjennomgang av 

maler og veiledning 

Fagmiljø, 
fakulteter og 
SA 

 

18. mai UU-sak om utdannings-melding, 

oversikt over innmeldte studietilbud 

 UU-møte 18. mai  

 

16. juni Oppklaringsmøte med SA om 

søknader, krav og prosess 

Fagmiljø og 

fakulteter  

 

1. sept.  Innlevering til SA av førsteutkast til 

opprettingssøknadene 

Fagmiljø og 

fakultet 

SA oversender til komitéen 

Uke 37 

 

Gjennomgangsmøter/  

dialogmøter med komitéen 

Fagmiljøer 

og fakulteter 

16.09.: SV og JUS 

3. oktober  Frist for innlevering av endelig søknad 

om oppretting av nye studier 

Fakultetene  

12. 

oktober  

 Komitéen orienterer UU om 
søknadsprosessen  

 Drøfting av eventuelle problemer 
og prinsipielle spørsmål. 

 UU-møte 12. oktober 

9. 

november 

Søknadene behandles i UU   U-styremøte 01.12. 
(Innleveringsfrist 10.11.) 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtar med dette å opprette nye 
bachelorprogram og masterprogram ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, slik 
det er skissert i saken. De nye programmene vil bli meldt inn til universitetsstyret gjennom 
utdanningsmeldingen, det tas sikte på oppstart høsten 2017. Det forutsettes tilstrekkelig 
finansiering av studieprogrammene. Styret anbefaler at BASV-JOURN Bachelorprogram i 
journalistikk, BASV-FILM Bachelorprogram i film- og TV-produksjon og BASV-NYMED 
Bachelorprogram i nye medier legges ned. 
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