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Studieportefølje 2018 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

• UU-sak 64/17 Studieportefølje 2018 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uu-sak_64-17_0.pdf  

• Vedlegg sak 64/17 studieportefølje søknader hf   
• Vedlegg sak 64/17 studieportefølje, komiteens vurderinger og tilsvar fra HF  
• Studietilsynsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137?q=studietilsynsforskriften   

 
Saken gjelder: 
Utdanningsutvalget behandlet i møte 16.11 studieporteføljen for 2018/2019. 
Utdanningsutvalget vedtok å anbefale styret å gjøre følgende vedtak: 
 

Forslag til vedtak: 
1.  Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende studieprogrammer: 

a) Masterprogram i arabisk 
b) bachelorprogram i miljø- og ressursfag. 
c) Master’s Programme in Anthropology of Development 

 
2.  Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi endrer navn til Bachelorprogram i klima-,   
     atmosfære- og havfysikk. Engelsk: Bachelor's Programme in Climate, Atmosphere and  
     Ocean Physics 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 143/17 30.11.2017 2017/13390 
 

Studieportefølje 2018 
 
Bakgrunn 
Universitetsstyret vedtar årlig endringer i universitetets studietilbud og omfang av utlyste 
studieplasser, med utgangspunkt i tilrådinger fra utdanningsutvalget.  
 
Studietilbudene skal følge standarder og kriterier for akkreditering av studier gitt i NOKUTs 
tilsynsforskrift kapittel 2. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
mv., ble revidert i henholdsvis 2016 og 2017. Av særlig relevans for endringer i 
institusjonenes studieportefølje, kan det nevnes at i de reviderte forskriftene er 
utdanningsinstitusjonenes plikt til å sørge for at oppretting av nye studietilbud følger kravene 
for akkreditering av studietilbud i kvalitetsforskriftens tydeliggjort (kvalitetsforskriften § 3-1 
(1)). Av forskriftens § 6 går det fram at søknader om etablering av nye studietilbud må gjøres 
etter reglene i ny forskrift, mens eksisterende studietilbud har frist til 31.desember 2018 å 
oppfylle kravene til akkreditering i forskriftens kapittel 2.   
 
I følge UiBs kvalitetshandbok skal fakultetenes utdanningsmeldinger i vårsemesteret 
dokumentere planer om intern allokering av opptaksrammer, samt beskrive hvilke program 
som eventuelt ønskes opprettet og nedlagt. Skisser til studieplaner for nye program skal 
være vedlagt. De foreløpige planene skal vedtas av utdanningsutvalget og universitetsstyret 
gjennom behandlingen av utdanningsmeldingen. 
 
Fakultetene har i sine utdanningsmeldinger meldt inn forslag om å legge ned tre 
studieprogrammer, fra henholdsvis Det humanistiske fakultet, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet og fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det er redegjort 
nærmere for begrunnelsene for nedleggelsene i tabellen nedenfor. 
 
Søknader om nedleggelser 
Det humanistiske fakultet (HF) 

Masterprogram i arabisk 

 

 
 
Masterprogrammet i arabisk legges ned av 
ressursmessige hensyn og for å sikre nok 
ressurser til bachelornivået.  

Det matematisk- naturvitenskapelige 
fakultet (MN) 

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag. 

 

 
 
 
Begrunnelsen for nedleggelsen er 
sammensatt. Fakultetet har ikke lenger et 
fagmiljø som står bak programmet, 
rapporten fra den eksterne evaluatoren 
(2016) er negativ, frafallstallene er høye og 
mangel på masterprogram for videre studier 
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er problematisk. 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

Master’s Programme in Anthropology of 
Development 

 

 
 
Dette er opprinnelig et kvoteprogram, som 
ikke har blitt videreført. Fakultetet vurderer 
det ikke som aktuelt å videreføre 
programmet for selvfinansierende og/eller 
norske studenter, fordi 
rekrutteringsgrunnlaget til programmet har 
vist seg å være for dårlig.   

 
 
I tillegg melder Det matematisk naturvitenskapelige fakultet at Bachelorprogram i meteorologi 
og oseanografi endrer navn til Bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk. 
Bachelorprogram i klima-, atmosfære-, og havfysikk. Engelsk: Bachelor's Programme in 
Climate, Atmosphere and Ocean Physics 
 
I utdanningsmeldingen for 2016 varslet Det medisinske fakultet at Masterprogram i 
helsevitenskap skulle legges ned og erstattes med et nytt program. Dette arbeidet er 
forsinket, og programmet består derfor inntil videre. 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Begrunnelsene for nedleggelsen av programmene er blant annet begrenset fagmiljø, dårlig 
rekrutteringsgrunnlag og høyt frafall. Dette er hver for seg viktige forutsetninger som må 
være på plass for å kunne drifte studieprogrammer på en forsvarlig måte. Styret anbefales 
derfor å vedta nedleggelse av disse programmene. Vi viser for øvrig til UiBs kvalitetshandbok 
kap. 16.5, der det går fram at eventuelle studenter som allerede er opptatt på de aktuelle 
programmene, har krav på å få fullført disse.   
 
 
 
 
 
 
 
27.10.2017/Tove Steinsland/avdelingsdirektør Christen Soleim 
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