
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Fakultet for kunst, musikk og design 

Side 1 av 2 

 

 

  

 

 
Orienteringssak: Oversikt over KMDs studenttall pr oktober 2018 

 

Fakultetsstyret har bedt om tall som viser studieporteføljen og studentfordeling. Følgende 

oversikt er hentet fra FS-rapport (371.002) pr 17. oktober 2018. Oversikten viser antall aktive 

studenter som er semesterregistrert pr i dag: 

 

PROGRAM: 
m/ studieplasser 
i hh til 
opptaksrammer: 

1. 
studieår 

2. 
studieår 

3. 
studieår 

4. 
studieår 

5. 
studieår 

6. 
studieår ANNET 

 

 

Institutt 

 

Antall ord. 

studenter 

 BACHELOR MASTER Forsinkelser etc   

BA-design 
(3 x 35) 35 33 32 - - - - 

 

Design 

 

165 
MA-design 
(28 x 2) - - - - 22 26 3 

PPU-K/D 
(17) - - - 14 - - - 

          

BA-kunst 
(45 x 3) 44 41 37 - - - 3 

 

Kunst 

 

183 
MA-kunst 
(29 x 2) - - - - 22 25  

MA-kurator 
(10) - - - - 10 - 1 

          

BA-utøvmus 

(25 x 4) 

31 22 20 19   8  

 

Musikk 

 

 

248 MA-utøvmus 
(12 x 2) - - - - 13 12 2 

BA- musvitsk 
(12 x 3) 16 10 9 - - - - 

Musikkterapi 
(3x14/2x12) 13 10 10 13 13 - 7 

PPU- musikk 
(14) - - - 12 - - 8 

          

Innveksling - - - - - - 21   

Div studieretter (poststudierett, ansattstudierett, etc) 11   

TOTALT        KMD 625 

 

KMDs studieprogram med antall studieplasser i hh til opptaksramme pr år, er satt opp i 

venstre kolonne. De horisontale kolonnene viser studenttallene fordelt pr program, mens de 

vertikale kolonnene angir kulltallene fra Bachelor- til Masterprogrammene. 
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Det 4-årige Bachelorprogrammet i utøvende musikk har fire studieretninger (klassisk, jazz, 

komposisjon og tradisjonsmusikk). Tilsvarende gjelder også for Master i utøvende musikk. 

Bachelor i design og masterprogrammet i design har begge to studieretninger, i hhv visuell 

kommunikasjon og møbel-/romdesign/interiørarkitektur. Detaljinformasjon om 

studentfordelingen pr studieretning er ikke vektlagt i denne oversikten. 

 

Den vertikale kolonne «Annet» viser studenter som er registrert på programmet, men ikke 

følger normert tid. Den horisontale linjen med «div studieretter» er studenter som er tildelt 

poststudierett, eller studierett på ett enkeltemner, ansattstudierett, eller er aktive på årsstudium 

(korpsledelse). 

 

Det fremgår av tallene i oversikten at KMD har mer å gå på før måltallene i henhold til 

opptaksrammene er i balanse. Det må likevel nevnes at DBH-tallene som viser 

studentgjennomgstrømming pr utdanningsplan likevel er høye for fakultetets studier: 

 

 
 2017 

Avdelingsnavn: 
Studiepoeng 

gjennomføringsprosent 
Studiepoeng 
gjennomført 

Studiepoeng 
planlagt 

Griegakademiet - 
Institutt for musikk 91,31 11195 12260 

Institutt for design 96,07 8430 8775 

Institutt for kunst 97,07 10447,5 10762,5 

Uspesifisert underenhet 78,76 445 565 

Sum 94,3 30517,5 32362,5 

 

 

Fakultetsdirektørens kommentar: 

Studieprogrammene i kunst og design er fra 2020 lagt inn i kategorisystemet som 
basere seg på kandidatproduksjon tilsvarende studieprogrammene på 
Griegakademiet- Institutt for musikk. Det blir derfor svært viktig at vi har god 
rekruttering og fyller studieplassene ved alle instituttene, slik at vi sikrer en god 
gjennomstrømning og at kandidatene fullfører sin grad.  
 

 

 

 

 

Frode Thorsen 
dekan  Synnøve Myhre 
  fakultetsdirektør  


