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UNIVERSITETET I BERGEN 

UNIVERSITETETS  

UTDANNINGSUTVALG 

 

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget – Møte 7 2019 

 

Tidspunkt: 14. november kl. 09:00-12:00         

Møtested: Kollegierommet, Muséplassen 1 

Tilstede:  

Viserektor for utdanning: Oddrun Samdal  

 

Pro- og visedekaner: Svein Ivar Angell (HF), Harald Walderhaug (MN), Dag Elgesem (SV), 

Frode Randal var vara for Per-Einar Binder (PSY), Magne Strandberg (JUS), Steinar 

Hunskår (MED), Bente Irminger (KMD) 

 

Studentrepresentanter: Maika Marie Godal Dam var vara for Andreas Trohjell, Emma Bø, 

Stian Torset 

Faste observatører: Robert Gray (Uped), Maria Carme Torras Calvo (UB) 
 
Fra administrasjonen: Christen Soleim, Iren Igesund 

 

Forslag til dagsorden:  

I Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder       

• ARQUS – status for møter og fremdrift 
Det skal etableres en styringsgruppe 

• EVU – seminar og Hordaland fylkeskommune 
Seminar for «Continued education» i Brussel 

• Studiekvalitetsseminaret 12.12  

Det ble informert om programmet for seminaret og oppfordret til deltakelse.   

• Ugleprisen er utlyst.  

Dette er en ekstra utlysing, og det er det lov til å «gjenbruke» prosjektene fra sist.  

                                          

 

Sak 49/19 Studieportefølje 

Studiekvalitetskomiteen for 2019 mottok én søknad om oppretting av nytt studieprogram fra 
Institutt for informatikk. Komiteen støttet søknaden. I tillegg varslet Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet at de fra og med høsten 2020 vil legge ned bachelorprogrammet 
i petroleum- og prosessteknologi. Fra høsten 2019 er PPU i utøvende musikk endret til 
Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design (PPU-kmd). På bakgrunn av dette, 
ba KMD om at PPU i kunst og design legges ned, ettersom dette nå inngår i en felles PPU-
KMD. 
 
Vedtak: 

• Utdanningsutvalget anbefaler styret å opprette Årstudium i Informatikk, og legge ned   

Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi, ved Det matematisk- 

naturvitenskapelige fakultet. 

• Utdanningsutvalget anbefaler styret å legge ned PPU i kunst og design, ved Fakultet 

for kunst, musikk og design 
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Sak 50/19 Opptaksrammer 2020 

Fakultetene skal melde inn forslag til opptaksramme samt fordeling av opptaksrammen på 

studieprogram gjennom sine studiekvalitetsmeldinger. Forslag til opptaksrammer er fastsatt 

på grunnlag av fakultetenes studiekvalitetsmeldinger og studieplasstildelinger i 

statsbudsjettet.  

Det er bevilget 10 nye studieplasser innen IKT i statsbudsjettet for 2019, og den økonomiske 
rammen i basisfinansieringen er derfor endret. Ferdig utbygget gir disse plassene 40 
studenter.  

MED hadde meldt inn ei opptaksramme på 70 for masterprogrammet i Helse og samfunn, 
mens den reelle rammen var 35. Dette programmet skal utlyses hvert annet år, og ble derfor 
utlyst med 70 plasser i 2019. 
 
Vedtak:  
Utdanningsutvalget tilrår universitetsstyret å utlyse 4090 studieplasser i det samordna 
opptaket, 1201 plasser på toårig master og 441 plasser i særskilte lokale opptak for 
studieåret 2020/2021.  
 

Sak 51/19 Justering av forskrift om opptak ved UiB 

I forbindelse med sentraliseringen av masteropptaket, ble forskrift om opptak til Universitetet 

i Bergen iverksatt 1. januar 2019. Forskriften skal sikre likebehandling, og har vært viktig for 

utvikling av lokale opptak ved UiB. På bakgrunn av erfaringer i forbindelse med 

gjennomføringen av det første sentraliserte masteropptaket, er det behov for å gjøre 

justeringer i forskriften. Det blir foreslått å ta opptak til følgende studier inn i forskriften: 

opptak til utøvende og skapende kunstfag ved KMD, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

og norskkurs for eksterne søkere. Forslagene til justeringer er i tråd med tilbakemeldingene 

fra fakultetene.  

 

Det kom følgende innspill: 

• I § 2-6, andre ledd bør det presiseres at det gjelder norskkursemner. 

  

Utdanningsutvalget anbefaler universitetsstyret å vedta forslagene til justeringer i forskriften. 

Sak 52/19 Kvalitetsarbeid og utdanningsledelse 

Bredde og fordypning i studieprogrammene ved UiB 

Bredde i studieprogrammene ved UiB har vært tema i Utdanningsutvalget flere ganger. I den 

forbindelse har spørsmålet om tilstrekkelig bredde vært knyttet opp mot spørsmålet om 

tilstrekkelig fordypning. Forholdet mellom bredde og fordypning er aktualisert gjennom årets 

opptak til masterprogrammene, hvor nesten en fjerdedel av søknadene ble avvist fordi 

søkerne ikke oppfylte krav til spesialisering. 80% av søkerne som ble avvist på dette 

grunnlaget, har bachelorgrad fra andre institusjoner enn UiB. Opptakskrav til 

masterprogrammene må ses i sammenheng med at UiB krever minimum 90 studiepoeng 

fordypning ved eget fakultet i sine bachelorprogram, mens NTNU, UiO og UiT har et 

tilsvarende krav om 80 studiepoeng. Et aktuelt spørsmål blir derfor om dagens 

bachelorprogram er for smale, og om flere bachelorstudenter ville ha gjennomført på normert 

tid dersom studieprogrammene deres hadde en bredere innretning.  

 

Det kom følgende innspill: 

• Ferdigheter og emner som kreves for å oppnå disse er viktig. 
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• Det er viktig at studentene tar informerte valg 

• Fakultetene er ulike, og noen er mindre fleksible. På bachelorstudiet i jus er alt 

obligatorisk, men de er positive til at studentene tar emner ved andre fakultet. 

• Det er mye som skal inkluderes i bachelorprogrammene, slik som innovasjon, 

arbeidsliv osv. 

• Alle fakultetene bør være med dersom det skal gjennomføres et utredningsarbeid. 

• Hvordan vi fasiliterer for større bredde er viktig.  

• Hvordan bygge opp tverrfaglighet på bachelornivå er et sentralt spørsmål. 

• Samfunnsoppdraget vårt er viktig.   

• Dersom vi endrer blir det for hele universitetet 

 

Utdanningsutvalget anbefaler at det nedsettes en arbeidsgruppe med et mandat for videre 

utredningsarbeid. 

Sak 53/19 Studiekvalitetsmelding 2018 

Studiekvalitetsmeldingen for 2018 erstatter den tidligere utdanningsmeldingen. 

Studiekvalitetsmeldingen bygger på informasjon fra fakultetenes egenvurderinger og fra 

dialogmøter med fakultetene. Blant hovedprioriteringene i 2018 har vært oppfølging av 

handlingsplan for kvalitet i utdanningene, meritteringsordning for fremragende undervisere, 

aktiv avmelding på utveksling og styrking av mottaket av nye studenter. Arbeidet med å 

videreutvikle studieprogrammene med fokus på undervisnings- og vurderingsformer og 

arbeidet med gjennomføring på normert tid har vært sentralt og vil ha et betydelig fokus i 

årene framover.  

 

Det kom følgende innspill: 

• Disse punktene er upresise: 

Første punkt under rekruttering  

Andre punkt under definisjon av forventet utveksling 

• Det ble stilt spørsmål om hva honoursprogrammet er. Det ble svart at det ikke er et 

eliteprogram, men det handler om hvordan få til bredde. De prøver å få til en grad 

som er tverrfaglig.   

• Det jobbes med ulike måter å se på gjennomføring på. Analyseprosjektet skal se på 

hvilke tiltak som hjelper. 

 

Studiekvalitetsmeldingen skal behandles i universitetsstyret.  

 

Sak 54/19 Møteplan for 2020 

Vedtak: 
Utdanningsutvalget vedtar forslag til møtedatoer for 2020.  
 
Sak 55/19 Veiledning om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse 

Universitetsstyret har vedtatt nye regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved 

UiB og endringer i reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 

lederstillinger. Reglene gjelder fra 1. september. Endringene innebærer høyere krav til 

utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse i førsteamanuensisstilling, og ved ansettelse i 

og opprykk til professorstilling.  Studieavdelingen har bedt en arbeidsgruppe om å utarbeide 



4 
 

et forslag til veiledning om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Forslaget vil bli sendt 

på høring, og deretter behandles i Utdanningsutvalget.      

 

Det kom følgende innspill: 

• Utgangspunktet for arbeidet er reglene som styret har vedtatt. Intensjonen er at det 

skal utarbeides en veiledning for implementering av disse. 

• Det er viktig å se arbeidet i sammenheng med arbeidet for å implementere dette ved 

fakultetene. Her må det være et samspill. 

Medlemmer i arbeidsgruppen: 

• Marie Vander Kloet, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk 

• Henriette Linge, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap, I merittert underviser 

• I representant fra HR-avdelingen (observatør) 

• Svein Kåre Sture, universitetslektor, Gruppe for læringsstøtte/UiB læringslab 

• Kari Bjørgo Johnsen, seniorrådgiver, Gruppe for læringsstøtte/UiB læringslab 

(sekretær) 

 

Vedtak:  
Utdanningsutvalget oppnevner, i tråd med forslag fra Studieavdelingen, en arbeidsgruppe 

med mandat til å utarbeide forslag til Veiledning om vurdering av utdanningsfaglig 

kompetanse, til bruk i sakkyndig komitéarbeid. 

 

Sak 56/19 Studentrekruttering 

Studentrekruttering er et viktig område som UiB må prioritere fremover, noe som også 

påpekes i strategien for UiB. I 2019 er det et markant fall i antall søkere i Samordna opptak, 

noe som gir hardere konkurranse. Fusjoner har gitt nye offensive læresteder, som bruker 

store ressurser på rekruttering. Den nye konkurransesituasjonen fører til at UiB må bli mer 

synlig og få en tydeligere profil. I motsetning til noen av våre konkurrenter har ikke UiB jobbet 

systematisk med omdømme. I 2020 er det satt av ressurser til å gjennomføre en nasjonal 

kampanje for å øke søkertallene til UiB.  

 

Saken ble tatt til orientering. 

 

Sak 57/19 SDG- Bærekraftskollegiets mandat 

Arbeidsgruppen, som kartla eksisterende utdanningstilbud med SDG-relevans, foreslo å 

opprette et bærekraftskollegium. Kollegiet skal være en arena for ideutveksling og kollegial 

læring og ha en rådgivende funksjon. Kollegiet oppnevnes etter forslag fra fakultetene, men 

skal være et åpent forum hvor også andre interesserte kan delta. Det skal ha en oppnevnt 

leder og koordineres fra SA. I tillegg har det også kommet et eget initiativ om å etablere et 

bærekraftskollegium fra Katja Enberg, Yael Harlap, Inger Elisabeth Måren og Kerim 

Nisancioglu. 

 

Studieavdelingen følger opp saken, og ber fakultetene om å melde inn personer som ønsker 
å delta i kollegiet.  
 

Sak 58/19 Forsinket sensur- status 

I tråd med kravene i UH-loven, er det forventet at UiB ikke skal ha irregulære forsinkelser i 
sensur. For å følge opp dette, blir det hvert semester lagt fram en sak for Utdanningsutvalget 
med en oversikt over fullført sensur innen frist, inntil vi ikke lenger har forsinkelser i sensur 
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ved UiB. Oppdaterte tall fra Tableau viser at de fleste fakultetene har gjort et svært godt 
arbeid med å øke andelen av fullført sensur innen frist. 
 

Det kom følgende innspill: 

• Jus og KMD meldte om feilregistrering. Det ble fulgt opp med Studieavdelingen etter 

møtet. 

• Det ble stilt spørsmål om hvorfor tallene er lavere for høstsemesteret. Det er trolig 

flere grunner til det, blant annet at semesteret er kortere og at emneporteføljen er 

forskjellig. I tillegg spiller juleferien inn.  

• Ex.phil. tallene er dårlige. Selv om tallene ellers er markant bedre enn tidligere, er det 

viktig å minne om at det er lovbrudd. 

 

Det er viktig for UiB å opprettholde fokus på dette, slik at målet om 100% fullført sensur 

innen fristen blir nådd. 

 

Saken ble tatt til orientering. 

 

Sak 59/19 Styringsgruppe- sterkere satsning på IKT 

Saken ble tatt til orientering 

 

Saker under eventuelt: 

Mandat for arbeidsgruppene for ex.phil. og ex.fac 

Det kom innspill om at mandatet for arbeidet i arbeidsgruppene for ex.phil. og ex.fac. ikke 

bør være det samme.  

 

Studieavdelingen følger opp saken. 

 

UiB-studenter i Hongkong 

UiB har anbefalt studentene å dra hjem på grunn av den spente situasjonen i Hongkong. UiB 

vil bistå studentene, som reiser hjem, økonomisk.  

 


