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Sak 17/14 Studieprogram på færre enn 20 plasser      
I årets tildelingsbrev fra KD for 2014, heter det at Departementet som hovedregel legger til 

grunn at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. 

Laveste kandidatmåltall settes derfor til 20. Formålet med en nedre grense er å sikre at 

kvaliteten på utdanningene blir ivaretatt, ved at fagmiljøet rundt utdanningene er stort og 

robust nok til å kunne ivareta kvaliteten i utdanningene. 

 

Rektorene ved Universitetene har drøftet temaet tidligere i år, og vil ta det opp på ny i et 

møte i juni. Temaet skal også behandles i universitetsstyret.  

 
Det kom følgende innspill: 

 Størrelsen på studieprogrammer gir ikke nødvendigvis et bilde av kvaliteten på 
studieprogrammene. Dette fordi små programmer kan være en del av et større 
fagmiljø.  

 Sammensetningen av studieprogrammer kan bli endret som følge av endrede behov, 
og uten at det har betydning for størrelsen på fagmiljøene som tilbyr de aktuelle 
studieprogrammene. Som eksempel kan det vises til bachelorprogrammet i 
matematikk, som ble lagt ned fra i år av, og erstattet av tre nye bachelorprogram i 
matematikk.  Endringene er gjort for bedre å synliggjøre programmenes innhold for 
potensielle søkere, og har ingen innvirkning på størrelsen på fagmiljøene som tilbyr 
programmene.  

 Noen av programmene i oversikten har opptak hvert annet år. Dette kommer ikke 
tydelig fram i oversikten.   



 Økning i tallet på internasjonale fellesgrader er en viktig målsetting for departementet. 
En nedre grense på 20 studenter, vil bidra til at de fleste av disse programmene vil 
utgå.  

 

Det ble påpekt noen feil i oversikten over studieprogram med færre enn 20 studenter.  

Tabellen blir korrigert, og sendt fakultetene for kvalitetssikring.  

 
Sak 18/14  Ressursenhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet         

Harald Åge Sæthre redegjorde for MN-fakultetets arbeid med frafall de senere årene, og for 

planene om å etablere en ressursenhet for arbeid med frafall på nett. Formålet med 

ressursenheten er å dele informasjon og erfaring. Det er en målsetting at alle fagmiljøer skal 

kunne benytte seg av denne. 

 

Se presentasjonen i lenken for nærmere informasjon (vedlegg til sak 18-14 presentasjon): 

http://www.uib.no/ua/76882/uu-m%c3%b8te-7-april-2014 

 

 Det kom følgende innspill: 

 MN-fakultetet ble berømmet for arbeidet med frafall, og initiativet om en ressursenhet 

ble vurdert som et veldig bra tiltak. Det ble også framhevet at denne type tiltak blir 

etablert i et miljø som arbeider aktivt med frafall.  

 Det er administrative og praktiske sider rundt frafallsproblematikk som kan ivaretas i 

en slik ressursenhet.  

 Det er viktig at tiltaket er pedagogisk/didaktisk forankret. Årsakene til frafall varierer 

fra miljø til miljø, det er derfor viktig at fagmiljøene er med.  

 En eventuell etablering av et senter, vil kreve noe tilførsel av midler til å administrere 

senteret. Senteret bør i første rekke etableres lokalt, men bør også ha nasjonal 

interesse.   

 

Sak 19/14 Utdanningsmelding 2013             
Utdanningsmeldingen er basert på meldinger fra fakultetene, samt en orientering om 
arbeidet med prioriterte tiltak for utdanningsområdet i 2013.  Fakultetenes 
utdanningsmeldinger skal fungere som selvevaluering, der nødvendige planer og justeringer 
for påfølgende periode presenteres ut fra oppnådde resultater. 
 
Innspillene som kom i møtet er innarbeidet i Utdanningsmeldingen som blir oversendt 
Universitetsstyret for endelig behandling.   
 
Det kom følgende innspill: 

 Kapittel 0 under fokusområder for 2014; sett inn «samarbeid med videregående 
skoler. 

 Kapittel 0; legg til at Psyk-fakultetet melder om behov for økning i opptaksrammene 
med 35 plasser, opprettelse av nye programmer på MN-fakultetet, samt at nedlegging 
av et av programmene ved SV-fakultetet vil bli erstattet av et nytt program i 2016.  

 Kapittel 6 under opprettelser fra 2015; legg til Bachelorprogram i bioinformatikk og  

bachelorprogram i datasikkerhet. I tillegg bør det informeres om de planer som per i 

dag eksisterer for opprettelser og nedlegginger av program også etter 2015. 

 Kapittel 7: Legg til et punkt om samarbeid med videregående skoler.  
 

http://www.uib.no/ua/76882/uu-m%c3%b8te-7-april-2014

