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Endringer i grads- og studieforskriften i forbindelse med etableringen av 
Fakultet for kunst, musikk og design

Saken gjelder:
I forbindelse med oppretting av et nytt fakultet for kunst, musikk og design, har det vært 
behov for en gjennomgang og revidering av UiBs grads- og studieforskrift, for at denne også 
skal ivareta regelverket som KHiBs studenter til nå har vært regulert etter. For 
musikkutdanningene er forskriften dekkende i dag.

Vurderingen er at store deler av KHiBs regelverk i dag er adekvat dekket av UiBs grads- og 
studieforskrift, mens andre deler vil videreføres i det kommende fakultetets utfyllende regler 
til studieforskriften. Utfyllende regler har til hensikt å detaljere bestemmelser i 
hovedforskriften etter lokale forhold, og vedtas på fakultetsnivå. Det som foreslås nå, er det 
som er nødvendig for at det nye fakultetet kan bli etablert og drive sin utdanningsvirksomhet 
fra første dag. Prosessen med å lage et nytt sett av utfyllende regelverk kan og bør vente til 
det nye fakultetet er på plass i januar, slik at alle fagmiljøene får tid til å bli involvert og 
omforent om innholdet i dette. 

Den eneste endringen som er nødvendig å foreta i denne sammenheng er å føye til 
fakultetet i den delen av forskriften som gir hjemmel til tildeling av grader.

Forskriftens § 2.2. (1) gjelder hvilke tilleggsbetegnelser som skal brukes på bachelorgrader. 
Dagens hovedregel er at navn på bachelorprogram speiles i tittelen. Bachelorprogram i 
fransk gir eksempelvis «Bachelor i fransk». Bestemmelsen angir hvilke fakulteter som tildeler 
slike grader. Det foreslås derfor å føye til «Fakultet for kunst, musikk og design» i denne 
listen, samt endre tilknytning for det fireårige studieprogrammet i utøvende og skapende 
musikkutdanning fra Det humanistiske fakultet til det nye fakultetet. 

Regler om opptak til høyere utdanning finnes dels i universitets- og høyskoleloven, dels i 
Kunnskapsdepartementets forskrift om opptak, og dels lokalt hos institusjonene. Ved 
kunstutdanningene på KHiB brukes opptaksprøver, slik det også er for utøvende 
musikkutdanning. Departementets opptaksforskrift gir hjemmel for dette, og fastsetter også 
at institusjonene kan vedta egne opptaksreglement som angir i detalj hvordan 
opptaksprøvene skal organiseres. Det vil være hensiktsmessig at det nye fakultetet vedtar et 
slikt felles reglement for kunst- og musikkutdanningene, men dette kan vente til fakultetet 
vedtar nye utfyllende regler.

I UiB-forskriften er det i dag listet opp 13 ulike vurderingsformer. For KHiBs vedkommende 
har vi særlig vurdert den formen som i dag kalles semestervurdering i KHiBs regelverk. 
Denne termen finnes ikke i UiBs forskrift i dag, men reelt svarer den til det vi omtaler som 
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mappevurdering, slik det er regulert etter styrets vedtak 20.10.16. Det er dermed ikke 
nødvendig å endre bestemmelsene om vurderingsformer.

Universitetsdirektørens vurdering
Etableringen av det nye fakultetet er en omfattende prosess, og inkluderer ikke minst 
reguleringen av kunstutdanningene. Det meste av de reglene KHiB har i dag, blir dekket av 
eksisterende regler ved UiB. Det som foreslås her er derfor av minimal og teknisk art, og har 
til formål å gi den nødvendige hjemmelen for at fakultetet kan drive også kunstutdanninger 
fra første dag. Endringene er regelteknisk enkle, og berører ikke etablerte studentrettigheter. 
Ut fra dette, og fordi det er kort tid til fakultetet blir etablert, har det ikke vært høring.

Forslag til vedtak:
Universitetsdirektøren rår til at universitetsstyret gjør de foreslåtte endringene i grads- og 
studieforskriften slik disse fremkommer i vedlegget.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

17.11.2016/Ingvild Greve

Vedlegg
1 Endringsforslag i grads- og studieforskriften



Vedlegg: Endringsforslag til UiBs grads- og studieforskrift 

§ 2.2 (1) Tilleggsbetegnelser for graden bachelor første ledd. 

Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av et treårig studieprogram ved Det 
humanistiske fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design, Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet, Det psykologiske fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet angis som følger:

Bachelor i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:
Bachelor of <navn på studieprogrammet på engelsk>

Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av et fireårig studieprogram i utøvende 
og skapende musikkutdanning ved Det humanistiske fakultet Fakultet for kunst, musikk og 
design angis som følger:

Bachelor i <navn på studieprogrammet>
Engelsk oversettelse:
Bachelor of <navn på studieprogrammet på engelsk>




