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UNIVERSITETET I BERGEN, 

UNIVERSITETETS 

UTDANNINGSUTVALG 

 

 

 

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget – Møte 8 2014 
 

Tidspunkt: 19. november 2014, Kl. 09.00–12.00 

Møtested:       Museplass 1, kollegierommet   
 

Tilstede:  

Viserektor for Utdanning: Oddrun Samdal 

Pro- og visedekaner: Harald Walderhaug (MN), Kariane T. Westrheim (PSY), Bjørnar Borvik 

(JUS), Arne Tjølsen (MOF) 

 

Vara: Einar Thomassen (HF), Karen Christensen(SV) 

Studentrepresentanter: Susann Strømsvåg, 

Vara: Lars Arne Nilssen møtte for Anders Sætra  

 

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Tove Steinsland 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og sakliste ble godkjent. Kariane Westrheim meldte inn ett tema under eventuelt; 

Begrunnelser for sensur. 

 

II protokoll fra tidligere møter: 

Framlagt protokoll ble vedtatt med forslag til justeringer fra Kariane Westrheim. 

 

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

- 16. og 17. oktober:  Coimbramøte i Bergen. 

- 21. oktober:   DigUiB seminar. 

- 9-12. november:  Universitetsledelsen var i Stockholm. Tema for turen var blant 

   annet overordnede strategier for å bygge gode forskningsmiljø.     

- 10. desember:  Studiekvalitetsseminaret i regi av Utdanningsutvalget og  

   Studieadministrativ avdeling. Temaet er utdanningsledelse 

   på studieprogramnivå. Målgruppen har fått tilsendt personlige 

   invitasjoner.  

- 19. og 20. mai 2015:  Studiekvalitetskonferanse i Bergen i samarbeid med NOKUT. 

    

Sak 48/14 Studietilbud og opptaksrammer      
Universitetsstyret vedtar årlig endringer i universitetets studietilbud og omfang av utlyste 

studieplasser, med utgangspunkt i tilrådinger fra utdanningsutvalget. Første del i saksnotatet 

omhandler endringer i studietilbudet fra og med 2015. Andre del omhandler opptaksrammer 

og omfordeling av studieplasser for det kommende studieåret.  

 

Jarle Eid orienterte om arbeidet med studieplanendringer ved Det psykologiske fakultet. 

Sentrale målsettinger for arbeidet har vært økt studiekvalitet gjennom sterke fagmiljø, årlig 
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opptak til flere av masterprogrammene, flere studieplasser på høyere nivå samt økt 

gjennomføring på lavere grad. Initiativet til gjennomgang av studieplanene ved fakultetet, ble 

tatt av instituttene. Planene for omlegging er vedtatt av fakultetsstyret, og skal gjennomføres 

i perioden 2015- 2017.  Det vises til presentasjon for mer informasjon. 

 

Behandling: 

Det utsendte forslaget til vedtak inneholdt noen mangler. Det ble derfor lagt fram en korrigert 

versjon av forslag til vedtak. Følgende vedtakspunkter ble tilføyd under tilrådingen om 

nedlegging av programmer:   

 Bachelorprogram i utviklingsstudier 

 Felles nordisk masterprogram i marine økosystem og klima (MARECLIM) 

 Joint Master's programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) 
 
I tillegg ble rammen for masteropptaket ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets 
ramme for opptak på masternivå redusert med en, fra 297 til 296.   

 

Oddrun Samdal orienterte om et brev fra Det humanistiske fakultet, der det heter at de 

involverte fakultetene er orientert om nedleggingsplanene for masterprogrammet i region og 

regionalisering.  

   

Det kom følgende innspill: 

 I innstillingen legges det opp til at tre fellesgrader legges ned, samtidig som 

fellesgrader et satsningsområde for UiB. Det bør tas opp til vurdering om fellesgrader 

fortsatt skal være et satsningsområde eller ikke. Det er svært ressurskrevende å 

administrere internasjonale fellesgradsprogrammer.    

 Det er også utfordringer knyttet til drift av tverrfaglige bachelorprogrammer. Det bør 

vurderes om det kan iverksettes tiltak på tvers for å gjøre driften av disse 

programmene enklere.     

 Studentrepresentantene meldte at de primært ville ha ønsket at masterprogrammet i 

region og regionalisering ble videreført, men at de også ser at problemene med 

driften av programmet gjør at begrunnelsen for nedlegging er god.  

 Mye av grunnen til å framskynde saken om nedlegging av masterprogrammet i region 

og regionalisering, herunder den seine varslingen til de involverte fakultetene, var 

NOKTS evaluering av programmet, og den korte fristen for tilbakemelding til NOKUT 

om de videre planene for programmet. 

 Programstyret til masterprogrammet i region og regionalisering har vært orientert om 

nedleggingsplanene fra spørsmålet om nedlegging først dukket opp. Ingen av 

fakultetene har meldt at de har innvendinger mot nedleggingen.  

 

Vedtak: 
1. Utdanningsutvalget tilrår universitetsstyret å opprette følgende studieprogram med 

virkning fra høsten 2015: 
a. Bachelorprogram i bioinformatikk (med REALFA-krav) 
b. Bachelorprogram i datasikkerhet (med REALFA-krav) 
c. Bachelorprogram i musikkvitenskap 
d. Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur 
e. Bachelorprogram i norrøn filologi 
f. Bachelorprogram i norsk som andrespråk 
g. Masterprogram i helsevitenskap med studieretningene fysioterapivitenskap, 

sykepleievitenskap, radiograf/bioingeniør, genetisk veiledning 
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2. Utdanningsutvalget tilrår universitetsstyret å legge ned følgende studieprogram: 

 Bachelorprogram i nordisk 

 Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon 

 Masterprogram i region og regionalisering 

 Felles mastergrad i internasjonal helse (Erasmus Mondusprogrammet) 

 Bachelorprogram i folkehelse og helsefremmede arbeid 

 Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi 

 Tverrfaglig bachelorprogram i politisk økonomi 

 Bachelorprogram i utviklingsstudier 

 Årsstudium i utviklingsstudier 

 Masterprogram i helsefag – fysioterapivitenskap 

 Masterprogram i helsefag – sykepleievitenskap 

 Masterprogram i helsefag – radiograf/bioingeniør 

 Masterprogram i helsefag – genetisk veiledning 

 Felles nordisk masterprogram i marine økosystem og klima (MARECLIM) 

 Joint Master's programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) 
 

3. Utdanningsutvalget tilrår universitetsstyret å utlyse 3851 studieplasser i Samordna 
opptak, 1010 plasser på toårig master og 367 plasser i særskilte lokale opptak for 
studieåret 2015/2016  

 

Opptaksrammene fordeler seg slik etter: 

Tabell 1: Opptaksrammer for studier utlyst i Samordna opptak 

2015/2016:  

Fakultet Opptaksramme 

Det humanistiske fakultet 989 

Det juridiske fakultet 380 

Det medisinsk- odontologiske fakultet  298 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 704 

Det psykologiske fakultet 520  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 960 

Totalt 3851  

     
 

 

Tabell 2: Opptaksrammer for toårige masterstudier 2015/2016:  

Fakultet Opptaksramme 

Det humanistiske fakultet 255 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 105 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 296 

Det psykologiske fakultet 99 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 255 

Totalt 1010 

 

 

Tabell 3: Opptaksrammer for særskilte lokale opptak:  

Program Opptaksramme 

PPU 180 

Profesjonsstudiet i psykologi  82 

Norsk for flyktninger og innvandrere* 80 

Bachelor i utøvende musikk 25 

Totalt 367 

* kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester 

 
4. Utdanningsutvalget tilrår universitetsstyret å lyse ut studieprogram og programvise 

rammer i Samordna opptak, i tråd med oversiktene i vedlegg 1 merket Opptaksrammer 
samordna opptak og masteropptaket korrigert for de innspillene som kom i forbindelse 
med møtet.  
 

5. Utdanningsutvalget tar fakultetenes opptak utenfor opptaksrammene til etterretning. 
 
 
Sak 49/14 Tildeling av PEK-midler og Uglepris   
Oddrun Samdal orienterte. Satsningsområdene for årets tildeling av PEK-midler ble vedtatt i 
UU-møtet 20. mai. I alt 16 prosjekter søkte om over 2,8 millioner kroner. I tillegg har tre 
fakulteter innstilt kandidater til Ugleprisen. En egen vurderingskomité har vurdert PEK- 
søknadene og gitt innstilling om tildeling av PEK-midler og Uglepris. Utdanningsutvalget 
vedtar tildeling av PEK-midler og Uglepris.  
 
Det kom følgende innspill: 

 Vurderingskomiteen foreslår å slå sammen bevilgningen til Sosiologisk institutt og 
Institutt for sosialantropologi, og begrunner dette med at prosjektene har flere 
fellesnevnere både når det gjelder rekruttering og kilder til studievalg.  

 Det ble stilt spørsmål ved om PEK-midler skal benyttes til DigUiB-prosjekter, gitt at 
DigUiB har ett eget budsjett. Det ble orientert om at prosjektet som søker om PEK-
midler i sin helhet dreier seg om opplæring, mens midler i DigUiB-budsjettet først og 
fremst brukes til oppbygging av en god infrastruktur.   

 
Vurderingskomiteen sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak:  
Utdanningsutvalget vedtar følgende tildeling av pek-midler og Uglepris for 2015:  

 

Det psykologiske fakultet:  

 Institutt for pedagogikk, «DigUIB og digital kompetanse II»: kr. 280 000 

 Institutt for pedagogikk, «Sammen for bedre læring. Hva lærer studenter i praksis?: 

kr. 280 000,-. 

Det medisinsk-odontologiske fakultet:  
 Institutt for global helse og samfunnsmedisin, «Utvikling og utprøving av ny 

eksamensform som avslutning på FARM204 Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis»: 

kr. 100 000,-. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 

 Sosiologisk institutt og Institutt for sosialantropologi: prosjekter knyttet til 

rekruttering/studievalg/fravalg. Samlet sum: kr. 150 000,- 

 Institutt for geografi, «Videreutvikling av teknologi for avansert interaktiv 

fjernundervisning», kr. 215 000,-. 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 

 Institutt for geovitenskap og Matematisk institutt; fellesprosjekt – digital læringslab. Kr. 

250 000,-. 

 

Uglepris 

Det humanistiske fakultet:  

Emnet Praktisk informasjonsarbeid ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

(LLE) blir tildelt Ugleprisen for 2014, kr. 100 000,-. 
 

 

Sak 50/14 Utvelgelseskriterier for ny læringsplattform                   
Mi Side skal fases ut og blir erstattet av en mer moderne og framtidsrettet læringsplattform. 

Formålet med saken var å drøfte aktuelle utvelgelseskriterier for ny læringsplattform ved UiB.  

 

Det kom følgende innspill: 

 Studentrepresentantene ba om at det nye systemet legges opp slik at det  er 

tilstrekkelig med èn pålogging for å nå alle funksjoner og tjenester til studentene, og 

videre at det blir lagt opp til en funksjonell tilgang til systemet via mobil og nettbrett.    

 Det bør legges til rette for at meldinger om avlysning og endringer i undervisningstid 

og –sted kan sendes via mobil, eventuelt at avlysninger blir lagt i kalenderen med 

varsling.  

 Læringsplattformen bør i større grad enn i dag, legge til rette for at studentene kan 

oppholde seg utenfor campus 

 Det ble gjennomført en undersøkelse i regi av DigUiB i høst, der kriterier for valg av 

ny læringsplattform var ett av temaene. Det ble bedt om at relevante innspill fra 

kartleggingen blir lagt ved når saken legges fram for utdanningsutvalget over nyttår.   

Når ledelsen ved DigUiB-programmet gjennomfører fakultetsvise møter i desember 

og januar, har de med seg resultatene fra undersøkelsen. 
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Medlemmene i utvalget ble oppfordret til å ta opp temaet ved fakultetet, slik at vi sikrer oss at 
de løsningene som velges er de mest pedagogiske.  
 
Sak 51/14 Møtedatoer 2015       
 
Vedtak:  

Møtedatoer i Utdanningsutvalget i 2015: 

- Torsdag 5. februar 

- Onsdag 11. mars  

- Onsdag 15. april (utdanningsmelding)  

- Onsdag: 13. mai  

- Studiekvalitets- og NOKUT konferanse 19. og 20. mai 

- UU-seminar 11. og 12. juni 

- Onsdag 2. september 

- Onsdag 14. oktober 

- Torsdag 19. november 

Studiekvalitetsseminaret 16. desember –møtetid fra kl. 9.00-12.00. 

 
  
Sak 52/14 Eventuelt 
Kariane Westrheim tok opp en problemstilling om studenter som ber om skriftlig begrunnelse 

for karakterer. Skriftlig begrunnelse er en tidkrevende ordning for sensorer. Det er også et 

problem at enkelte studenter tar direkte kontakt med sensor for å få begrunnelse. Det ble stilt 

spørsmål ved om det er mulig å gjennomføre dette arbeidet på en mindre tidkrevende måte.  

Det ble også tatt til orde for å utarbeide en felles veileder for sensorer for UiB/ fakultetene. 

Videre ble det stilt spørsmål om hva som er de formelle rammene for begrunnelser. Er 

eksempelvis muntlige tilbakemeldinger tilfredsstillende, og er det tilfredsstillende å ha en 

felles gjennomgang/orientering om karaktersetting i emner med mange studenter? Temaet 

blir fulgt opp i en UU-sak på nyåret. 

 

 


