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Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Bakgrunn
Det vises til Styresak 54114 om studieprogram med færre enn 20 studenter. Viser også til
UU-sak 17114 og 22/14 om samme tema. Sakene refererer til tildelingsbrevet fra
Departementet for 2014, hvor det det heter at departementet legger til grunn at det «som
hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20
studenter. Laveste kandidatmåltall settes derfor til 20.» Departementets viktigste formal med
en sfik grense, er a sikre kvaliteten i utdanningene ved a sikre at det fagmiljøet hvor
utdanningen blir tilbudt, er tilstrekkelig stort til at kvaliteten på utdanningene kan bli ivaretatt.

I styresak 54/14 fulgte en oversikt over studieprogrammer med færre enn 20 studenter ved
UrB. Oversikten teller 80 programmer, herunder 10 årsstudier, 12 bachelorprogram og 58
masterprogram/integrert master. De sma studieprogrammene er fordelt over 5 fakulteter,
hvorav de fleste er å finne på HF og MN.

Under behandlingen av saken i styret 28. mai, kom det innspill vedrørende kriterier for
opprettholdelse av små programmer, herunder vurdering av muligheter for nasjonal
samordning for enkelte av disse. Pa denne bakgrunn ble fakultetene i brev datert 4. juni, bedt
om å foreta en gjennomgang av de aktuelle programmene ved eget fakultet. Det ble bedt om
at:

Hvert av programmene blir vurdert opp mot følgende kriterier: Solide fagmiljøer,
kunnskapsbehov i samfunnet, tilbudet må være i trad med faglig strategi og tilbudet
ma være økonomisk forsvarlig.

o Med basis i kriteriene, hvilke programmer bør videreføres, og hvilke
programmer bør vurderes nedlagt?

Når det gjelder de av programmene som fakultetene mener bør videreføres, ber vi om
en begrunnet anbefaling om hvilke av disse programmene som kan samordnes
nasjonalt og hvilke som ikke bør samordnes.

Der hvor det er aktuelt med nasjonal samordning, ber vi ogsa om innspill pa
hvor faget bør være lokalisert, ved UiB, eller annen utdanningsinstitusjon. og i
så fall hvilken?

Fakultetene fikk kort svarfrist, noe som gjorde at det ikke ble det ikke forventet en omfattende
utredning av problemstillingene. Fakultetenes svar ligger som vedlegg til denne saken.



Sammenfatning av fakultetenes gjennomgang
To fakulteter, MOF og MN, har melet inn konkrete tiltak som reduserer antall programmer
med færre enn 20 studieplasser, Ved MOF meldes det om at fire rnasterprogrammer i
helsefag slås sammen til ett, noe som kan bety en reduksjon med fire sma
studieprogrammer. Ved MN-faku!tetet er tem av masterprogrammene på listen nå slatt
sammen til ett felles masterprogram i biologi Disse to filtakene reduserer listen over sma
programmer med 9 programmer. Det er utover dette ikke foreslått nedgging av
programmer.

Ved MN-fakultetet er det to fellesgrader som har færre enn 20 studenter. Fakultetet ser
gjerne en diskusjon om hvorvidt disse skal opprettholdes. Det bUr irracilerbd pekt på at økning

antall fellesgrader er et satsningsområde for UIB, og forutsatt at dette fremdeles skal være
en målsetting framover, antas det at det er Uteaktuelt å legge ned programmene av den
grunn.

Enkelte av programmene i oversikten er engelskspråklige, oa er derfor et vUctigtilbud for
utenlandske studenter og for U!Bs internasjonale profil. Ansvarlige for disse programmene
ser all hovedsak til a være fagrniljøer som har ansvar for flere programmer, og kvaliteten
synes derfor å være ivaretatt.

Rere fakulteter trekker også frem kunnskapsbehov i samfunnet, som et viktig argument for å
opprettho!de tilbud. Enkelte av disse programmene melder også inn ønske cm større
opptaksramrner/årrtge opptak, noe som kan bicira tii å øke størrelsen på programmene.

Den største andelen av de små programmene er pa masternivå. For HF sin del, bar de fleste
av fakultelets masterprogrammer færre enn 20 studenter. Fakultetet sier i sir uttale at for de
fleste fagene er det vilktig å opprettholde et mastertilbud, både for å sikre rekrutteringen og
for å sikre et godt fagmiljø.

Når det gjelder Det psykologiske fakultet, er det i denne sammenhengen relevant å trekke
frem fakultetets pågående strategiarbeid for perioden 2015-2020, der det overordnede
fokuset er: køkt studiekvailtet og styrking av instituttenes fagmiljø for perioden 2015-2020».
En viktig del av bakgrunnen for dette arbeidet er KDs krav om kvalitet og roiduste fagmiljøer,
og universitetsstyret oppfølging av dette. Fakultetet har våren/sommeren 2014 foretatt en
gjennomgang av fakultetets studietilbud, og det legges opp til endringer i
studieprograrnportefolje, emner og studieprogram. Formålet har vært å styrke kvaliteten,
fagmiljøene og samt tyde!!ggjøre programmenes samfunnsreIevans.

Sammenslåing av studieprogrammer, faglige argumenter oWeller otelle-øvelser»?
KDs hovedbegrunnelse for å unngå små studieprogrammer, er at det er vanskelia å
opprettholde studiekvalitet små fagmiljøer. Fakultetene påpeker imidlertid at en stor del av
de små programmene tilbys av fagrniljoer som har ansvar for fiere programmer der flere av
de samme emnene inngår. Dette betyr at størrelsen på programmet sier lile om størrelsen på
fagmiljøet og dermed kvaliteten på utdanningstilbudet.

Sentralt i flere av fakultetenes uttalelser, står vurderingen av «telle-perspektivet» som det blir
lagt opp til fra KD sm side, sett opp mot faglige argumenter for endring av den eksisterende
inndelingen av studieprogrammer.

Nar MN og MOF i sine uttalelser sier de vil slå sammen enkelte programmer til ett program
med flere studieretninger, er dette faglig begrunnet. Flere fakulteter peker på muligheten for
denne typen til:ak innen egne fakultet, men at slike sammens!ainger så tilfeile vil være rene
«telie-øvelser» uten et faglig begrunnet fundament. Fakultetene understreker derfor at det er
vilttig at det ligger en faglig vurdering til grunn for sammenslaing av studieprogram, og at
dette ikke reduseres til en ren otelle-øveise» for å få færre små studieprogramrner.



I lys av dette, blir det også fremhevet at det er viktig at benevnelsen på programmene
kommuniserer tydelig hvilken kompetanse kandidaten har etter fullført proaram. Dette ikke
minst for å synliggjøre programmets samfunnsrelevans i forbindelse med rekruttering. I
denne sammenhengen er særlig synliggjøring av studieprogrammer i Samordna Opptak
(80) relevant. Måten SO er satt opp på, gjør at det kun er utdanningsinstitusjon og
studieprogram som vises bildet for potensielle søkere. Verken fagmiljø, fakultet, institutt
eller programmenes studieretninger vises i søkebildet. Det innebærer at institutter og
fakulteter med mange program blir «favonsert» ved at disse blir de mest synlige i systemet.

Dette innebærer også at en eventuell storstilt satsing på sammenshaing av små programmer
til større større programmer„ kan bidra til at fagenes innhold og samfunnsrelevans kan bli
mer uklart for potensielle søkere. Programmene kan miste potensielle søkere av den grunn.

Nasjonal samordning
Da styret behandlet saken om studieprogram med færre enn 20- studenter i mai-møtet, ble
det spesielt papekt behov for vurdering av muligheter for nasjonal samordning av enkelte av
de sma programmene. I brevet som gikk til fakultetene, ble det derfor bedt spesielt om at
nasjonal samordning ble vurdert Tre av fakultetene omtaler dette punktet spesielt i sine
uttalelser.

HF-fakultetet peker i sin uttalelse på at flere av fakultetets fag har vært involvert i SAK-
prosesser (dette gjelder bla. teatervitenskap, italiensk, fransk, tysk, spansk, japansk,
klassiske fag og religionsvitenskap). I to programmer har UiB har tatt et nasjonalt ansvar
(teatervitenskap og master italiensk litteratur). I tillegg er det satt i gang et
samarbeldsprosjekt med NTNU om felles undervisning på rnasternivå i fransk og tysk.
Fakultetet vil de neste årene ha fokus på den nasjonale situasjonen for de enkelte fagene.
Den nasjonale situasjonen vil bli en del av beslutningsgrunnlaget for eventuell opprettelse,
nasjonalt samarbeid eller eventuell nedleggelse av studieprogram.

SV-fakultetet vurderer det sflk at det ikke er grunnlag for en nasjonal samordning av noen av
de små aktuelle programmene eller studiene ved fakultetet. Dette er særlig med bakgrunn i
at programmene i stor grad baserer seg pa eksisterende fag- og emnetilbud, og at det derfor
er fagiige eller økonomiske grunner till å legge ned eller flytte studietilbudene. MOF vurderer i
sitt svar at nasjonal samordning av masterprogrammene innen ernæring ikke er ønskelig.
Masterstudiet i ernænng tilbys kun ved Ulf3 og Ui0, og fakultetet ser det som viktig og
nødvendig at vi fortsatt kan tilby dette utdanningstilbudet. Masterprogrammet i human
ernæring er ett av to ikke-kliniske masterprogram i Norge innen ernæring, og det er ønskelig
at dette skal fortsette å være et tilbud ved UiB.

Universitetsdirektørens merknader
Kvalitetssikring og dimensjonering av utdanningsprograrnmene avgjorende for å sikre den
forsktilngsbaserte utdanningen som kjennetegner forskningsuniversitetene. A få til riktig
dimensjonering har vært en viktig oppgave de siste årene. Studentopptaket er økt tilsvarende
økningen som følger av tUdeling av nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet. Det er
ikke ønskelig å øke opptaksrammene uten at det gis nye, fullfinansierte studieplasser. UiBs
studieprogramportefølje skal være framtidsrettet, ambisiøs med tydeiig profil. Denne skal
være samfunnsrelevant, ha god kvalitet og gjenspeile vår egenart med en hovedprofil og
faalig bredde. Dette er også i tråd med Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev og de nye
styringssignalene. I tildelingsbrevet for 2014 peker KD på at det som hovedregel ikke er
hensiktsmesstg å gt undervtsningstilbud til grdoper under 20 studenter.

Flere av universitetets studieprogrammer med under 20 studenter gjelder
mastergradsprogramnner. Flere av disse er opprettet for å tydeliggjøre ulike muligheter for



spesialisering innenfor et program. Formålet har vært å tydeliggjøre kandidatens
kompetanse etter fullført program, og gi bedre informasjon til potensielle søker om studiets
innhold. I slike tilfeller vil programmene være forankret i robuste fagmiljø.

Det samme kan sies om flere av årstudiene med lave studenttall. Flere av disse er opprettet
som et alternativ for studenter som ikke ønsker å studere en full bachelorgrad. Emnene i
flere årsstudier er satt sammen av emner i bachelorgraden innenfor samme fag. Dette gir få
merkostnader og lite ekstra administrasjon, og gir større fleksibilitet for potensielle studenter
ved UiB. I en situasjon med stor konkurranse om studentene studenter vurderes dette som
positivt.

Fakultetenes tilbakemeldinger viser samtidig at det innenfor flere områder vil være gunstig å
slå sammen flere små studieprogram. Motivasjon for sammenslåing bør være at dette styrker
fagmiljøet. at man unngår dublering av emner og stordriftsfordeler.

Universitetet i Bergen har som hovedmål å videreutvikle seg som et internasjonalt anerkjent
fullskalauniversitet med høy internasjonal kvalitet over en stor faglig bredde. A opprettholde
en stor bredde i studieporteføljen, med krav til forskningsbasert undervisning, er i midlertid
ressursmessig svært krevende. Dette tilsier at det bør utarbeides en nasjonal faglig
arbeidsdeling hvor studietilbud som har fa ressurser og studenter kan samles ved en av
institusjonene, jfr, styresak 54/14.

Flere av universitetets studieprogrammer er etter dette vurdert i mulige
samarbeidsprosesser. Dette gjelder bl.a. teatervitenskap, italiensk, fransk, tysk, spansk,
japansk, klassiske fag og religionsvitenskap. I teatervitenskap og master italiensk litteratur
har LJiBhar tatt et nasjonalt ansvar. I tillegg er det satt i gang et samarbeidsprosjekt med
NTNU om felles undervisning på masternivå i fransk og tysk. Arbeidet med samarbeid og
nasjonal arbeidsdeling vil fortsette i tiden framover og må også ses i sammenheng med den
pågående strukturdebatten.

Dimensjonering av studieplasser i forhold til ressursrammer og samfunnsbehov vil fortsatt
være en sentral utfordring, også internt ved UiB. Styrets regulering av
utdanningsvirksomheten vil ligge i mulighetene for refordeling av studieplasser mellom
programmer og fakulteter. Muligheter for slik refordeling vil være ut fra strategiske hensyn,
samfunnsbehov eller på bakgrunn av at fakulteter ikke fyller sine opptaksrammer over tid.

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak

Universitetsstyret tar saken til orientering.

03 10 2014 Tove Stemsland

Vedlegg

1 Brev fra Det medisinsk- odontologiske fakultet

2. Brev fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet



Brev fra Det Psykolog;ske fakultet
Brev fra Det matematIsk- naturvitenskapelige fakultetet
Brev fra Det humanistiske fakultet
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Det medisinsk-odontologiske fakultet:

Referanse Dato

2014/4989-EIDA 20.06.2014

Svar fra Det medisinsk-odontologiske fakultet, minstestørrelse på studieprogrammer
Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling og styresak 54114 om studieprogrammer med
under 20 studenter. Vi blir i brevet bedt om a foreta en gjennomgang av de
studieprogrammene ved vart fakultet som hadde færre enn 20 møtte studenter ved opptak
høsten 2012 og 2013- For Det medisinsk-odontologiske fakultet gjelder det følgende
program':

Masterprogram i helsefag —Fysioterapivitenskap
Masterprogram i helsefag —Genetisk veiledning
Masterprogram i helsefag —Radiograf/bioingenier
Masterprogram i helsefag —Sykepleievitenskap
Masterprogram i klinisk ernæring
Masterprogram i ernæring —Human ernæring
Masterprograrn i internasjonal helse
Master's Programme in Oral Sciences

Fatrultetets kommentarer til de ulike studieprogrammene følger nedenfor.

Masterprogram i helsefag —alle retninger

De ulike retningene innen helsefag ved MOF har over flere ar blitt rapportert og administrert
som separate studieprogram med egne opptak. Programmene hører imidlertid inn under

samme institutt, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, der ulike fag- og
forskningsgrupper har det faglige ansvaret. De har ogsa et felles programutvalg, og ivaretas i
stor grad av det samme administrative personalet. Det planlegges derfor å legge ned
programmene, og videreføre disse som studieretninger under et nytt «Masterprogram i
helsevitenskap». Omleggingen vil kunne bidra til et mer robust fagmiljø for helsefaglige

studieretninger. I tillegg vil den akademiske tilknytningen bli mer synliggjort med det nye
navnet.

Masterprogrammene i klinisk og human ernæring

Nor det gjelder de to masterprogrammene innen ernæring, er det fakultetets oppfatning at
disse programmene fortsatt bør videreutvikles som to separate program, siden de fyller ulike

Klinisk masterstudium i manuellterapl stod også opprinnelig på listen. Dette studiet har opptak annenhvert år, og studieslarl i januar.

Rekrutteringen td delle studiet er svaart god. I det ene opptaksåret som (2113valgte som rapporteringslidspunkt for denne gjonnorngangen

av programmer med under 20 studenter, ble det derfor ikke tatt opp studenter til programmet Antall studenter ble rapportert til «0», men

dette speiler ake reell rekruttering til programmet.



funksjoner. Masterprogrammet i kliffisk ernæring er et profesjonsstudium som leder frem Ut

autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Masterprogrammet i human ernæring er et
naturvitenskapelig masterprogram som ikke er innrettet mot Minisk virksomhet direkte. Det vil
dermed ikke være fruktbad å søke noen sammenslåing av disse masterprogrammene.

Masterstudier i kUrisk ernæring tilbys dag kun ved Universitetet i Bergen og Universitetet
Oslo, Som det sentrale helsefaglige fakultetet i Vestlandsregionen, og i tett samarbeid med

et av landets største sykehus, anser MOF det som viktig og nødvendig at vi kan tilby
utdanning i klinisk ernæringsfysiologr

Masterprogrammet i human emæring er også nasjonalt sett unikt i sitt slag, og er ett av to
ikke-khniske masterprogram I Norge innen ernæring (det andre er masterstudiet i
samfunnsernæring ved Hogskolen i Oslo og Akershus). Til sammenligning finnes det åtte

ulike bachelorprogram innen ernæringsstudier på landsbasis. Vad masterprogram i human
ernæring fyller dermed en viktig funkston ved at bachelorkandIdater fra disse programmene

kan ta utdanning på mastergradsnivå som ikke er klinisk rettet. Det rekrutteres også fra
andre, naturvitenskapeUge fag, som for eksempel biologi.

Internasjonal helse og Oral Sciences

Disse masterprogrammene hører begge til Senter for internastonal helse. Det er til dels stor
overlapp i den obligatoriske delen av studiet, og skillet mellom de to programmene har først
og fremst sin bakgrunn fra tIden da Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet var
adskilt. Det har i fidligere utdanningsmeldinger, fra Senter for internasjonal helse og Institutt
for gIcbal helse og sarnfunnsmedisin, blitt pekt på et behov for en samordffing av

masterprogramrnene ved MOF, for å styrke faglig arbeid og øke kvaliteten på

undervisningen. Vi ser allerede tendensen til dette ved den planlagte opprettingen av et nytt
masterprogram i helsevitenskap, som nevnt ovenfor. Fakultetet v nå se på mulighetene for
om masterprogrammene internasjonal helse og Oral Sciences ogsa kan slås sammen til et
nytt program med en bredere forankring.

Vennlig hilsen

Inge Fristad
visedekan for utdanning Ørjan Leren

seksjonssjef



Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Referanse Dato

2014/4989-HIRO 12 08 2014

Svar fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Vedrørende KDs krav om
minstestørrelse på studieprogrammer

Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling 6. juni 2014. I brevet blir fakultetene bedt om
å vurdere de studieprogrammene som har hatt mindre enn 20 studenter møtt til
semesterstart de to siste arene.

Det gjelder følgende studier/programmer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Arsstudiurn i informasjonsvitenskap
Arsstudium i medievitenskap
Arsstudium i samrnenliknendepolitikk
Arsstudium i utviklingsstudier
Master's Programme in Development Geography
Master's Programme in Public Administration
Master's Programme in Anthropology of Development

Vurdering mot kriterier for kvalitet i utdanningen

Fakultetet har blitt bedt om å vurdere programmene opp mot følgende kriterier for kvalitet
utdanningen:

Vi må ha solide fagmiljøer som utdanningstilbudet kan bygges pa
Det bør foreligge et kunnskapsbehov i samfunnet
Tilbudet bør være i trad med faglig strategi
Tilbudet må være økonomisk forsvarlig

Ved SV-fakultetet er det fire årsstudier som har kommet med pa listen. Arsstudiene ved SV-
fakultetet har som regel rundt 20 studieplasser per program og er satt sammen av emner fra
1. og 2. semester eller 2. og 3. semester i bachelorprogrammet i samme disiplin/fagfelt. Det
er dermed det samme solide fagmiljøet knyttet til disse studietilbudene som til de tilsvarende
bachelorprogrammene. I og med at vi ikke tilbyr noen emner særskilt for disse studiene, er
ikke ressursbruken knyttet til studiene betydelig. Studienes relevans er nært knyttet til

fagdisiplinene de springer ut ifra. De fieste av studentene tar arsstudiet som første utdanning
på universitetsnivå og studiet er som regel begynnelsen på en bachelorgrad. Alle
årsstudiene gir også mulighet til et års fordypning innen det aktuelle fagfeltet særlig med

tanke på mulig heter for a undervise i skolen eller som videreutdanning.

De tre masterprogrammene er alle programmer som tilbys på engelsk og har en høy
prosentandel studieplasser for kvotestudenter. Programmene er sentrale i det engelske

studietilbudet ved fakultetet. og er viktige bade for internasjonalisering lokalt og for kontakt
med samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Programmene i Development Geography og Public
Administration er like de norske masterprogrammene i henholdsvis geografi og



administrasjon og organisasjonsvitenskap. Ved å dele undervisnlngsressurser og fagmilja

sikres et godt faglig og økonomisk forsvarlig tilbud. Programmet Anthropology of
Development består av unike emner og har et intensivt studieløp basert på

seminarundervisning. Relativt små studentkull er utgangspunktet for undervisningsformen i
programmet og en forutsetning for gjennomføringen av tilbudet. Et solid faglig fundament
sikres gjennem at velledn'ingen av studentene skjer i hele fagmiljøet ved Institutt for

sosialantropologi.

Videreføring eller nedlegging av tilbud

Det er ikke planlagt nedlegging av noen av fakultetets tilbud i forlengelse av denne
gjennomgangen. Det er planlagt gjennomgang eller endring av to av de aktuelle
programmene i forbindelse med fagmiljøenes jevnlige evaluering av sine studietilbud I

forblndelse med omleggingen av studletilbudet utviklingsstudier vil årsstudiet i
utviklingsstudier legges ned. Det nye studietilbudet i utvikling/globallsering med oppstart i
2016 vil i utgangspunktet ikke inkludere et årsstudium. Institutt for sosialantropologi

planlegger også en gjennomgang av Master's programme in Anthropology of Development.

Nasjonal samordning

Fakultetet mener at det ikke er grunnlag for en nasjonal samordning av noen av de aktuelle
programmene eller studiene. Dette er særlig med bakgrunn i at programmene 1stor grad

baserer seg på eksisterende fag- og emnetilbud. Etter vår vurdering er det ikke faglige eller
økonomiske grunner til å legge ned eller flytte studiettl.budene.

Vennlig hilsen

Lise Gundersen
fakultetsdirektør Hilde Marie Rognås

seksjonssjef
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Referanse Dato

2014/4989-FRR 08.08.2014

Svar fra Det psykologiske fakultet - vedrørende KDs krav om minstestørrelse på
studieprogrammer
Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling og styresak 54/14 om studieprogrammer med

under 20 studenter Vi blir i brevet bedt om å foreta en gjennomgang av de
studieprogrammene ved vart fakultet som hadde færre enn 20 fremmøtte studenter ved
opptak høsten 2012 og 2013, For Det psykologiske fakultet gjelder det følgende program:

Masterprogram i barnevern
Master of Philosophy in Gender and Development
Master of Philosophy in Health Promolion
Masterprogram i pedagogikk —IKT basert

Fakultets kommentar til de ulike studieprogrammene følger KDs fire kriterier og er beskrevet

under:

Mastertilbudene ved Det psykologiske fakultet representerer samfunnsnyttige utdanninger
som det er stor etterspørsel etter. Vi kan og bør derfor arbeide målrettet for å sikre et
tilstrekkelig ressursgrunnlag som rnuliggjør økte opptaksrammer og årlig opptak på de
studieprogrammene som i dag bare har opplak annethvert år eller har begrensende
opptaksrammer,

Master i Barnevern, Gender and Development OG Health Promotion

HEMIL har fire ulike MA- program med god rekruttering, høy gjennomføring og med betydelig
samfunnsrelevans Disse studieprogrammene har allerede i flere år blitt rapportert og

administrert som separate studieprogram med egne opptak. Programmene hører imidlertid
inn under samme institutt, HEMIL- senteret, der ulike fag- og forskningsgrupper har det
faglige ansvaret. MA-programmene hører også inn under et felles undervisningsutvalg ved
instituttet, og ivaretas i stor grad av det samme administrative personalet.

Masterprogram i barnevern

Barnevern er et av flere nasjonale satsingsomrader hvor Det psykologiske fakultet driver
forskning og tilbyr utdanning. Studieprogrammene tilbyr kompetanse som samfunnet
etterspør (jmf oppslag i media). For ytterligere å øke rekrutteringen til MA i barnevern bør
det innføres årlig opptak, dette vil stimulere til økt synlighet og søkning til programmet.

Master of Philosophy in Gender and Development og Master i Philosophy in n Health

Promotion

Dette er engelskspråklige masterprogram med stor søkning og mange kvotestudenter.
Gender and Development er det studieprogrammet ved UiB som hadde flest kvotesøkere
ved siste opptak. Fagmiljøene er langt framme på utviklingsforskning som er ett av UiBs
store satsningsområdene. Derfor ser fakultetet det som viktig at det utviklingsrelaterte



studieprogrammet ved GAD opprettholdes og styrkes. Det er imidlertid viktig for fakultetet a
ha solide fagrniljøer som utdanningstilbudet kan bygges på og sikre at fagmiljøet rundt
studieprogrammet styrkes slik at vi kan drive forskning og drifte studieprogrammet med
tilstrekkelig kyalitet og innenfor de krav som myndighetene setter.

Instituttet vurderer derfor sammen med fakultetet å revidere noen av programmene og
videreføre disse som studieretninger innen et nytt masterprogram ved HEMIL. Om(eggingen

vil kunne bidra til et mer robust fagmiljø for studieprogrammene som er filknyttet instituttet.

Masterprogram i pedagogikk — IKT basert

Fakultetet har to masterprogrammer i pedagogikk, ett campusbasert fulitidsstudium og ett
IKT basert deltidsstudium over fire år. Masterprogrammene i pedagogikk hører berme fil
Institutt for pedagogikk. Det er viktig for fakultetet å understreke at pedagogikk og
lærerutdanning er et nasjonalt satsingsomrade som vektlegges av myndighetene.
Studieprogrannmene i pedagogikk og leererutdanning har stor samfunnsrelevans og tilbyr
kompetanse som samfunnet etterspør gmf oppslag i media). Det er viktig a understreke at
IKT master rekrutterer fra hele landet og er særlig tilpasset for studenter som er i
fulltidsarbeid, og som derfor ikke kan følge et campusbasert furtidsstudiurn. Det er derfor
viktig at tilbudet opprettholdes. De fieste studentene har bakgrunn som lærer og
barnehagelærer. IKT basert master ligger på grensen når det gjelder antall studenter. Det ble
tatt opp 24 studenter, mens bare 18 går på studiet nå.

Det er til dels stor overlapp i den obligatoriske delen av de to master-programmene. Det har i

tidligere utdanningsmeIdinger, fra fakulletet, bIitt pekt på et behov for en samordning av de to
masterprograrnmene, for a styrke faglig arbeid, øke kvaliteten på undervisningen, og frigjøre
ressurser. Fakultet høster nå erfaringer fra et nytt rnasterprogram i psykologi med ulike

studieretninger og vil nå se på mulighetene for om masterprogrammene internasjonal helse
og pedagogikk også kan revideres for å få en bredere forankring.

Fakultetet er generelt opptatt av at en har ansvar for mange samfunnsnytfige utdanninger
som det er stor etterspørsel etter, både i samfunnet generelt og blant studenter, og fakultetet
ønsker å kunne utvide rammene med nye studieplasser for økt opptak innenfor flere
studieretninger.

Vennlig hilsen

Kariane Westrheim
Visedekan for utdanning

Kopi
HEMIL senteret
Institutt for pedagogikk

Frode Randal
seksjonssjef
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Svar fra MN-fakultetet vedrørende KDs krav om minstestørrelse på studieprogram

Viser til brev fra SA av 06.06.14, hvor fakultetene blir bedt orn å vurdere berettigelsen av

srna studieprogram i lys av Kunnskapsdepartementets signaler om at et årlig studenttall på
20 som hovedregel bør være et minstemål.

Vi oppfatter at departementets intensjon med å sette en slik grense i første rekke er a sikre
at fagmiljøet hvor en utdanning tilbys er tilstrekkelig stort og robust til at utdanningskvaliteten
kan ivaretas på en god mate, samt å sikre fornuftig bruk av ressurser og stimulere til økt

samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Slik det også har blitt belyst i tidligere
saksforelegg til utdanningsutvalget (sak 22/14) og universitetsstyret (sak 54/14), kan det

stilles spørsmal ved om størrelsen på et studieprogram alene er en god målestokk for når
tiltak bør settes i verk. Vi ønsker å knytte ytterligere noen generelle kommentarer til dette
etter gjennomgangen av de berørte enkeltprogrammene på Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet gitt under.

Gjennomgang av enkeltprogrammer

Innledningsvis vil vi peke på at det har vært umulig å fa til en detaljert diskusjon i de
relevante fagmiljøene rundt hvert enkelt studieprograrn, grunnet en høringsfrist som

sammenfaller med de to undervisningsfrie sommermånedene hvor store deler av fakultetets
faste stab er borte grunnet feltarbeid, vitenskapelige konferanser og ferieavvikling. Det

nedenstaende er derfor basert pa vurderinger gjort i dekanatet og fakultetets
studieadministrasjon.

Totalt er 22 av MNs studieprogram ført opp på listen over små program som ble utarbeidet til
universitetsstyrets behandling (sak 54114). Disse fordeler seg pa to trearige

bachelorprogram, ett fernarig profesjonsstudium, 17 toarige rnasterprogram, og to
fellesgarder (masterprogram gitt i samarbeid med utenlandske universiteter). Under følger
vår vurdering av programmene i hver kategori.

Masterprogram

Fem av masterprogrammene på listen (biologi, fiskeribiologi og forvaltning, havbruksbiologi,
marinbiologi og marin ernæring) er nå slått sammen under et felles masterprogram i biologi.
og synliggjøres nå som ulike studieretninger i dette programmet. Sarnlet sett møtte 42 nye

studenter til disse retningene i 2013, og det nye masterprogrammet i bioIogi får derfor en

størrelse godt over KDs minstekrav.



Ni av de gjenværende masterprogrammene har til felles at de utgjør en del av et større totalt

utdanningstilbud ved et institutt, og derved inngår i et større faghg hele. EksempeMs Ulbys

masterprogrammene i prosessteknologi, petroleumsteknogi og fysikk alle av Institutt for

fysikk og teknologi, med et samlet opptak høsten 2013 på 43 studenter. Vi har før

argumentert med at opptaket til et gitt studieprogram er et clårligere mål på soliditeten og

sårbarheten til et fagmiljø enn det totale studentopptaket på et Institutt. Programmene på

listen vil således lett kunne møte KDs «minstekrav» ved en omorganisering fra selvstendige

studieprogram fit studieretninger under et storre «paraplyprogram», på samme måte som

ved Institutt for biologi. Vi ser imidlertid ingen generell gevinst ved en slik omlegging, og

mener at faglige- heller enn strukturelle hensyn bør ha avgjørende vekt for en slik

omstrukturering.

Det gjenstår da tre ordinære masterprogram på listen, som her omtales spesielt. Først av

dIsse er det tverrfaglige masterprogrammet i energi, som administreres fra Geofysisk

institutt. Dette programmet ble første gang tilbudt høsten 2012, og er således fremdeles i en

oppstart- og oppbygglngsfase. Det årlige opptaket til programmet har vært jevnt økende, fra

5 studenter i 2012, via 11 i 2013 fil 23 studerter nå i høst. Vi mener at programmet har stor

sarnfunnsrelevans, noe også den gledelige økningen i studenttallene reflekterer. Vi regner

med å kunne opprettholde et årlig opptak på nivå med 2014 også i fremtiden.

Opptak til masterprogrammet i meteorologi og oseanografi har fluktuert noe de siste årene,

men ligger i gjennomsnitt på rundt 20 studenfer. Dette disiplinprogrammet er

hjemmehørende på Geofysisk insfitutt, som står sentralt i IJiBs satsing på klimaforskning

gjennom Bjerknessamarbeidet og Senter for klimadynamikk. I lys av at klima er et av UiBs

strategiske satsingsområder, og at instituttet også representerer ett av våre internasjonalt

sterkeste forskningsmiljø, mener vi at dette e et viktig program å opprettholde både i

nasjonal og lokal kontekst.

Opptaket til masterprogrammet i molekylærbiologi, som er disiplinprogrammet knyttet til

instituttet av samme navn, ligget på i underkant av 20 studenter, Dette er noe lavere enn

ønsket. Instituttet har meget god søkning til sin bachelorutdanning, men molekylærbiologi har

høy relevans også for medisinske fag, og maage av disse bachelorstudentene velger å gå

videre til masterutdanning ved MOR Insfitutt for molekylærbiologi arbeider målrettet for at en

større andel av bachelorstudentene skal bli værende på instituttet også på

masterprogrammet,

Bachelorprogram

To av fakultetets bachelorprogrammer, bærekraftig havbruk og informatikk-matematikk-

økonomi star oppført på listen med et opptak på i underkant av 20 studenter høsten 2013.

Igjen utgjør disse bachelorprogrammene en del av et større programtilbud på henholdsvis

Institutt for blologi og Institutt for informatikk. Begge disse instituttene har et totalt arlig opplak

på rundt 100 bachelorstudenter.

Femårig profesjonsstudium

Profesjonsstudiet i fiskehelse har en opptaksramrne på 10 studenter, og faller derfor godt

under departementets grense. Dette studiet dekker imidlertid et klart samfunnsbehov og har

aod søkning Den lave opptaksrammen er satt ut fra høye kostnader pr studieplass reiatert

til laboratorie- og feltkurs, samt krav til praksisplasser. Vi har bedt departementet om å få



utvide antall studieplasser til 25 studenter, men dette betinger tilførsel av nye fullfinansierte

studieplasser, noe vi også har fått støtte fra UiB sentralt til å be departementet om.

Fellesgrader

Fakultetet deltar dag i to internasjonale fellesgrader; felles nordisk masterprogram i marine
økosystemer og klima, og "master's programme in geoscience of basins and lithosphere".
Disse har et årlig opptak langt under grensen på 20 studenter, og det synes heller ikke
realistisk at de i fremtiden vil nå et slikt tall. Slike programmer er administrativt tunge å drive,
og to andre fellesprogrammer ved fakultetet er nylig lagt ned. Vi har tidligere oppfattet at UiB
sentralt har vært en pådriver for opprettelsen av sRke samarbeidsprograrnmel, men ser
gjerne at det diskuteres sentralt om fellesgrader bør opprettholdes på tross av lave

studenttall.

Generelle betraktninger

Vi hilser en debøtt rundt dimensjonering, ressursbruk, kvalitet og nasjonalt samarbeid om
utdanningsprogram velkommen. Studieprogrammenes størrelse er bare en av faktorene som
har betydning i denne sammenheng.

Realfagutdanning er i sin natur tverrfaglig. Grunnleggende kurs i fag som matematikk, kjemi
og fysikk inngår ikke bare i disiplinprogrammene selv, men gjenbrukes som nødvendige
støttefag på bred basis i alle fakultetets studieprogrammer. Det å legge ned et studieprogram
frigjør derfor ikke nødvendigvis mye ressurser, og omvendt trenger ikke opprettelse av et nytt
tverrfaglig program å "koste" mye dersom eksisterende faglige tilbud kan kombineres på en
ny måte.

Vi tilstreber generelt sett å ha et studieprogramtilbud som både er samfunnsrelevant, utnytter
fakultetets faglige ressurser på en best mulig måte, og bidrar at vi fyller opp alle våre
studieplasser med kvahfiserte søkere. Så lenge det underliggende fagmiljøet og det totale
antall studenter ved et institutt forbli r stort nok, ser vi det ikke som problematisk at instituttet
velger å synliggjøre sitt tilbud gjennom å opprette flere små studieprogram med tydelig
samfunnsrelevans. At en sl k tilnærming i noen tilfeller kan føre til kvalitetsheving heller enn
kvafitetsforringelse er den nylig gjennomførte oppsplittingen av bachelorprogrammene på

Matematisk institutt, som resulterte i en fordobling av antallet kvalifiserte søkere, et godt
eksempel på. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at Institutt for informatikk nå ønsker å
foreta en lignende oppdeling av sin bachelorutdanning for bedre å synliggjøre

samfunnsrelevans og insfituttets totale fagtilbud, og at dette vil kunne føre til opprettelse av
nye programmer med færre enn 20 studieplasser.

Vennlig hilsen

Harald WaIderheug
Prodekan for utdanning Eli Neshavn Høie

Studiesjef
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Svar fra HF: Vedrørende KDs krav om minstestørrelse på studieprogrammer
I brev fra Studieadministrativ avdeling av 06.06.2014 (2014/4989-TOVST) er vi bedt om å

foreta en gjennomgang av studieprogrammer med færre enn 20 studenter med utgangspunkt

i oversikten vedlagt styresak 54/14.

I saksforelegget vises det til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2014, hvor det

sies at "Departementet legger til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi

undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Laveste kandidatmåltall settes derfor til

20."

20 studenter som måltall

Saksforelegget konstaterer at departementets viktigste formål med å sette en slik grense er å

sikre at fagmiljøene hvor utdanningene blir filbudt er filstrekkefig store til at

utdanningskvaliteten kan bli ivaretatt, fremholder at det er viktig å skille mellom begrepene

kandidat, student og studieplass, og peker på at antall studenter på et studieprogram ikke er

noe egnet mål på fagmiljøets størrelse.

Som eksempel vises det til at både masterprogrammet og årsstudiet i engelsk står på listen

over studieprogrammer med færre enn 20 studenter, selv om det på disse og andre

studieprogrammer med engelsk i fagkretsen (dvs. bachelorprogram i engelsk,

erfaringsbasert master i engelsk og de integrerte lektorutdanningene i fremmedspråk og

nordisk) er tilsammen 183 studenter.

Lignende forhold gjelder for en rekke av våre bachelorutdanninger med mindre enn 20

studenter. Studieemner i disse fagene tas som valgfrie emner av studenter pa andre

programmer. I tillegg har vi etter- og videreutdanningstilbud med høye studenttall i flere av

disse fagene.

Mange av årsstudiene står på listen over studietilbud med gyimindre enn 20 studenter. Her

må det imidlertid tas hensyn til at undervisningstilbudet til studentene på årsstudiene er det

samme som undervisningstilbudet til bachelorstudentene. Det ville altså ikke være noe å

hente på å legge ned årsstudiene.



De fleste av masterprogrammene ved vårt fakultet har færre enn 20 studenter. For de fleste

fagene er det viktig å opprettholde et mastertilbud både for å sikre rekrutteringen og for å

sikre et godt fagrnlljø, og tett oppfølging av studentene pa master er et viktig
kvalitetskriterium.

Det er altså etter vårt syn lkke hensiktsmessig å vurdere fagmiljøenes størrelse ved å telle
antall studenter på det enkelte studieprogram. En del fagmiljøer produserer langt flere

studiepoeng enn kandidattallet skulle tilsi fordi mange studenter på andre studieprogrammer
tar enkeltemner i faget. I tillegg til å skille mellom fag og studieprogram, må man derfor skille

mellom studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon.

HFs faglige bemanningsplan
Vi antar at det under departementets krav om minstestørrelse hgger en bekymring for
fagmiljøenes kvalitet og institusjonenes ressursbruk. Det humanistiske fakultet har en
langsiktig bemanningsplan. I bemanningsplanen er det slått fast at "[a]lle fag som tilbys ved

fakultetet skal ha en minimumsbemanning på 3 stillinger." Videre heter det at "hvert fag skal
kunne t1by bachelorutdanning inkludert spesialisering for 20 studenter innenfor

basisbemanningen", og at "de fagene som har færre enn 20 produserte årsenheter pr. år blir
subsidiert av de fagene som produserer mer." I bemanningsplanen "er følgende kriterier lagt

til grunn ved vurdering av om et fag skal få økte eller reduserte faste stillingsressurser:
Studepoengproduksjon på bachelor- og masternivå og avlagte doktorgrader ved
fagene slik det fremgår av budsjettfordelingsmodellens pkt. A
Publisering
Antall akfive doktorgradskandidater. Dette gir et mål pa velledningsbyrde ved faget
Eksternt finansiert virksomhet
Kompleksitet i studieprogramfilbudet
FagpoHiske vurderinger"

Kriterium (1) er et kvantitativt mål som budsjettfordelingsmodellen bygger på, de andre
brukes skjønnsmessig som ev. korreksjoner UtvekPngen som framkommer av kriterium 1.2

Vi mener derfor a kunne hevde at våre utdanninger kontinuerlig vurderes i lys av det første
og det siste av de fire kriteriene som er gitt i saksforelegget til Universitetsstyret i møte
28.05.: De bygger på sofide fagmifjøer, og tilbudet er økonomisk forsvanig. Det tredje

kriteriet, at utdanningene er i tråd med faglig strategi, sikres gjennom grundig behandling av
studietilbudet på så vel institutt- som fakultetsnivå. Strategi for Det humanistiske fakultet
2012 - 2015 slar fastverdlen av faghg bredde som et viktig kvalitetskriterium for forskningen

og undervisningen og dertor ogsa som en strategisk rettesnor.

Fagenes nasjonale situasjon
Flere av fakultetets fag har vært involvert i SAK-prosesser (dette gjelder bl.a

teatervitenskap, italiensk, fransk, tysk, spansk, japansk, klassiske fag og religionsvitenskap).
Teatervitenskap er avviklet ved Ui0, og UiB har tatt på seg nasjonalt ansvar for dette faget.

Vi har også et spesielt ansvar for master italiensk litteratur. Høsten 2014 igangsettes et nytt
samarbeidsprosjekt med NTNU om fransk og tysk, med sikte på å utvikle felles undervisning
pa masterniva.

2 Sitatene er fia "I ,angsik[ig faglig hemanningsplan 2013-2015", som finnes på
Cfinp://www.uib.no'sites, 3.uih.no'files/anachments/Ingl iå bemanningsplan2013-20 I 5.pdf>



Fakultetet er bedt om å vurdere hvilke av våre programmer som bør viderefores, nedlegges

eller samordnes nasjonalt. Vi er også bedt om å komme med innspill til nasjonal lokalisering
av fagene.

Fakultetet vil de neste årene ha fokus på den nasjonale situasjonen for de enkelte fagene.
Den nasjonale situasjonen vil bli en del av beslutningsgrunnlaget for eventue opprettelse,

nasjonalt samarbeid eller eventuell nedleggelse av studieprogram. Vi ber om forståelse for at
dette er strategisk viktige avgjørelser og prosesser som vil ta tid og som fordrer en bred,
opplyst og gjensidig chatog internt og mettom de store utdanningsjnstitusjonene

Samfunnets kunnskapsbehov

Om utdanningene filfredssfiller det andre kriteriet, altså om det foreligger et kunnskapsbehov
i samfunnet, er rimeligvis avhengig av hvordan man identifiserer samfunnets

kunnskapsbehov. Kunnskap om kulturarv, historie, idehistorie og språk er av grunnleggende
betydning for et samfunn og dens borgere. Vi kan ikke la søkertall og kandidattall definere

samfunnets behov for kunnskap. Det er f eks. svært foruroligende at søkningen til fag som
fransk og tysk har gått ned de siste årene. Vi har et samfunnsansvar for å forvalte
språkfagene og vi vil særlig arbeide for å forbedre rekrutteringen til disse studiene.

Vennlig hilsen

Margareth Hagen
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør


