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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 12. oktober 2016                 Ephorte: 2016/9117 

 

 

Bakgrunn 

Saken er flerdelt, men handler om tekniske justeringer. Den griper ikke inn i etablerte rettigheter for 
studentene; i den grad disse berøres, blir de styrket. 
 

a) Opphør av ordningen med dysleksiattest 
 
Dysleksiattest er en form for tilrettelegging, og har vært i bruk i en årrekke. Attesten lages for 
sensorene, slik at de er kjent med studentens dysleksi, og kan ta hensyn til den ved vurderingen. 
Formålet er å veie opp for den ulempen en dyslektiker har ved eksamen, slik at hun kan bli bedømt 
mest mulig på like fot med andre kandidater. Den praktiske framgangsmåten er at det lages en 
attest på papir. Denne sendes fram og tilbake mellom SA, eksamenslokalet og fakultetene.  
 
I en situasjon der eksamen i stadig større grad blir digitalisert, framstår en slik måte å arbeide på 
som lite effektiv. Dette er likevel ikke hovedsaken. Det viktigste er at det nå finnes hjelpemidler for 
dyslektikere som er bedre enn dysleksiattest. Ved UiB bruker vi verktøyet Textpilot. På nettsidene 
til Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) beskrives Textpilot slik (kort utdrag): 
 

Textpilot er en støtte til rettskriving, ordvalg og opplesing der du arbeider med tekst. Det gir 
både visuell- og auditiv støtte i de fleste programmer (OpenOffice, Microsoft Word og Internet 
Explorer).  

 
Textpilot er et tilretteleggingsverktøy, og har funksjoner som retteprogram og opplesing av tekst. 
UiB har i dag 15 lisenser for programmet, og dermed kan inntil 15 personer per dag bruke det ved 
eksamen. Fra høsten 2017 vil Textpilot bli integrert med Inspera. 
 
På denne måten kan flertallet av dyslektikere få nødvendig hjelp til å bøte på de problemene som 
dysleksien gir dem. Vi er kjent med at Textpilot brukes av flere institusjoner i så vel høyere 
utdanning som andre skoleslag, herunder Høgskolen i Bergen og Universitetet i Oslo. Ved UiO 
gjorde man i 2014 en tilsvarende endring som den vi foreslår her. Det vakte ikke motstand ved 
innføringen, og har ført til få klager senere. Vi vil understreke at for de tyngste variantene av 
dysleksi, kan Textpilot være utilstrekkelig, men det vil også en dysleksiattest være. For denne 
gruppen av studenter kan det bli nødvendig med andre former for tilrettelegging. 
 
Etter vårt skjønn er den foreslåtte endringen et middel til å oppfylle lovens krav om «upartisk og 
faglig betryggende» vurdering, jf. § 3-9 (1). 
 
Endringen kan gjennomføres ved å oppheve grads- og studieforskriftens § 6.13.1 (4), som i dag 
lyder:  
 
(4) Studenten kan be om at attest for dysleksi (anonymisert) legges ved kandidatens skriftlige besvarelse 
ved sensur, dersom dette har vært grunnlag for en innvilget tilrettelegging. 
 
Dagens avsnitt (5) blir da nytt avsnitt (4). 
 

b) Endret frist for å søke om tilrettelegging 
 
I grads- og studieforskriften heter det i dag, i § 6.13.2:  
 
Frist for å søke om tilrettelegging er en måned før eksamen eller samtidig med vurderingsmelding hvis 
fristen for oppmelding er mindre enn en måned før eksamen. Fristen kan fravikes dersom 
funksjonsnedsettelsen oppstår etter fristens utløp, eller hvis andre særlige grunner tilsier det. 
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Det foreslås å endre første setning, slik at fristen blir satt likt med fristen for vurderingsmelding. 
Andre setning foreslås beholdt. For studentene antar vi at dette er en fordel, fordi det bare blir én 
frist å forholde seg til. For administrasjonen vil det gi større forutsigbarhet til å planlegge og 
prioritere, herunder til å vurdere om man i perioder trenger ekstra ressurser til saksbehandlingen. 
Etter det vi kjenner til, er det vanlig på mange andre universiteter og høgskoler å ha søknadsfristen 
på samme tid som fristen for vurderingsmelding. 
 
Det foreslås å ta bort alternativet med en måned før eksamen, slik at første setning blir: 
 
Frist for å søke om tilrettelegging er samtidig med fristen for vurderingsmelding. 
 

c) Digital signatur av vurderingsprotokoller 
 
I grads- og studieforskriftens § 7.2 (1) heter det i dag: 
 
(1) Det skal føres protokoll for all sensur, også klagesensur. Alle sensorene skal skrive under protokollen. 
Underskriftene kan enten foreligge i original eller digitalt. Digital signatur må tilfredsstille krav som 
fremgår av §§ 8 og 9 i lov om elektronisk signatur. 
 
Det foreslås å ta bort alternativet med original signatur, dvs. med penn på papir, slik at digital 
signatur blir brukt overalt. Digital signatur, i e-signaturloven kalt «elektronisk signatur», har til 
formål å sikre at den som signerer, er rette person. I Norge i dag finnes det en rekke verktøy for 
digital signatur. Disse har ulike formål, og ulike sikkerhetsnivåer. Det høyeste sikkerhetsnivået, 
nivå 4, finnes for tiden i fire ulike verktøy: BankID; BankID på mobil; BuyPass; Commfides. 
 
Av disse er det de to BankID-verktøyene som er klart mest utbredt, og vi antar at det er disse som 
vil være aktuelle. I forskriften er det likevel ikke nødvendig å detaljregulere hvilke, ettersom § 7.2. 
(2) gir universitetsdirektøren adgang til å gi nærmere regler. Slik kan man sikre at de ordningene vi 
bruker, er oppdatert med tanke på både sikkerhet og praktiske, administrative hensyn. 
 
Å gå over til kun digital signatur vil være mer effektivt enn i dag, fordi det ikke krever manuelle 
overføringer mellom de ulike systemene vi i dag bruker for vurdering og arkivering. Det berører 
heller ikke studentenes rettigheter på noen måte, men får kun betydning for sensorene.  
 
d) Gjennomføring av egenbetalingsforskriften – krav om egen bærbar datamaskin 
 
Høsten 2015 ble grads- og studieforskriftens § 6.1. (6) endret, og lyder: 
 
(6) Universitetet kan kreve at studenter skal ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i 
undervisning og vurdering. 
 
Denne ordlyden, med «kan», ble valgt fordi bestemmelsen først kunne gjennomføres når 
Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i sin egenbetalingsforskrift. Det er nå gjort, og også 
departementets forskrift har en «kan»-bestemmelse. For at både departementets og vår egen 
forskrift skal få virkning etter ordlyden, må det fastsettes en «skal»-regel, og det er det som 
foreslås her, med virkning fra høsten 2017.  
 
Vi vil understreke at det store flertallet av studenter allerede har egne maskiner, og innen 
høstsemesteret 2017 starter, vil det være god nok tid til at de som ikke allerede har det, kan skaffe 
seg tilgang til datamaskin som de kan bruke i undervisningen og ved vurdering. Universitetet vil 
fortsette å ha et antall maskiner som studenter kan låne når de i kortere perioder er uten maskin. 
Dette vil typisk være når studentens egen maskin må repareres eller byttes ut. 
 
Vurdering 
 
Som nevnt innledningsvis, er de foreslåtte endringene justeringer av teknisk art. Den som i størst 
grad berører studentene, er opphøret av dysleksiattester, og heller ikke dette griper inn i etablerte 
rettigheter. Det som gjelder egen datamaskin, er selvsagt også en endring av betydning, men det 
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har vært kjent i lang tid at den vil komme. Endringene er også lovteknisk enkle, og de økonomiske 
og administrative kostnadene er beskjedne. De kan gjennomføres fra og med vårsemesteret 2017. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utdanningsutvalget rår til at universitetsstyret gjør disse endringene i grads- og studieforskriften for 
UiB: 
 

a) § 6.13.1. (4) oppheves. Det gjeldende avsnitt (5) blir nytt avsnitt (4). 
b) I § 6.13.2 skal første setning lyde: Frist for å søke om tilrettelegging er samtidig med fristen 

for vurderingsmelding. 
c) I § 7.2. (1) skal tredje setning lyde: Underskriftene skal foreligge digitalt. 
d) § 6.1. (6) skal lyde: «Studentene skal ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i 

undervisning og vurdering.» 
 
Endringene i punkt a)-c) ovenfor trer i kraft fra 1. januar 2017. Endringene i punkt d) trer i kraft fra 
1. august 2017. 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 12. oktober 2016                 Ephorte: 2016/10691 

 

Innledning og bakgrunn 
Det er behov for oppretting av en komite som kan vurdere og prioritere søknader som kommer fra 

UiBs fagmiljøer om støtte til utvikling av EVU i 2016.  Komiteen skal ha en todelt rolle;  

1. Prioritering av søknader til Norgesuniversitetet (NUV) 

Norgesuniversitetet har en utlysning i året for prosjektmidler. UiB Videre videreformidler 

utlysningen, bistår i søknadsprosessen og arrangerer bl.a. et søkeseminar for de fagmiljøene som 

er interessert i å søke. UiB har fått tilslag ved mange tidligere søknadsrunder. Norgesuniversitetet 

lyser ut prosjektmidler for 2017 innen tre innsatsområder:  

- Aktiv læring 

- Digitale læringsformer for arbeidslivet 

- Digital vurdering 

Det er satt en intern søknadsfrist 10.oktober mens søknadsfristen til NUV er 20. oktober. UiB 

Videre skal motta utkast til søknader og budsjett mens de endelige søknadene legges inn av 

prosjektansvarlig selv i NUVs søkesystem. Det forventes ca 5 søknader fra UiB.  

Lærestedets ledelse er avsender av søknader om prosjektmidler og søknadene skal derfor 

rangeres av toppledelsen i henhold til prosjektets strategiske relevans.  

Søknader skal omfatte en beskrivelse av hvordan prosjektet inngår i lærestedets strategiske arbeid 

med utdanningskvalitet, herunder digitalisering av utdanningene og samarbeid med arbeidslivet.  

Søknadene skal også inneholde en beskrivelse av hvordan prosjektets resultater skal videreføres 

etter prosjektperioden. 

Tidligere søknader til NUV har hatt utvikling/videreutvikling av EVU-kurs som fokus. Det har 

dermed vært naturlig at EVU-kontoret /UiB Videre har forberedt saken for universitetsledelsen. 

I årets utlysning ligger fokus mer generelt på digitalisering og utvikling av kvalitet i utdanningen. 

Den vil ha hele institusjonens utdanningstilbud som målgruppe, og ikke bare videreutdanning. Det 

er derfor naturlig at en komite avspeiler dette skiftet i fokus. 

- For alle søknader gjelder føringer og kriterier fra NUV– se vedlegg 
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2. Prioritering av stimuleringsmidler 2016 – Etter- og videreutdanning 
 
Tiltaksplan for Etter og Videreutdanning ble vedtatt i Utdanningsutvalget i mai 2016. Ett av 

punktene i tiltaksplanen var følgende; «UiB Videre skal søke å få på plass en intern insentivordning 

for utvikling av nye EVU-tilbud» 

Foreløpig som en engangsutlysning for 2016 ble disse midlene kunngjort 2.september (e-phorte 

sak 2016/9466), med en søknadsfrist 30.september.  

Det arbeides også med å få til en ordning for senere år. Dette vil imidlertid være avhengig av 

budsjettsituasjon.  

For årets utlysning er det sagt at gjennom utvikling av EVU-porteføljen ved UiB, ønskes det å 

stimulere til kompetanseheving i arbeidslivet og styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og UiB i 

form av etter- og videreutdanning som møter arbeidslivets kompetansebehov. Med 

kompetansehevingstiltak i denne sammenheng menes EVU-tilbud som videreutdanning 

(studiepoenggivende kurs), og som etterutdanning i form av kortere kurs, fagdager eller seminarer 

rettet mot arbeidslivet.  

Vedlagt utlysningen er et notat som definerer hvem som kan søke, hva det kan søkes støtte til, hva 

søknaden skal inneholde og hvordan prioriteringer av innkomne søknader vil bli gjort. Det 

forventes 10-15 søknader.  

- For notat om stimuleringsmidlene – se vedlegg 

Forslag til komitesammensetning:  

Det foreslås at komiteen nedsettes administrativt etter at søknadene er innkommet, for å sikre at 

komiteens medlemmer ikke har egne søknader inne i søknadsrunden.  

 

Komiteens leder: Oddrun Samdal, Viserektor for utdanning 

Komiteens medlemmer:  

- Visedekan for utdanning ved ett av de fakultetene som ikke søker hverken NUV-midler eller 

stimuleringsmidler i 2016.  

- NUV utlysing: En representant fra DiG UiB. EVU-utlysing: Underdirektør ved 

Studieadministrativ avdeling. 

- Ann Margret Hauknes, Daglig leder UiB Videre, er sekretær for gruppen 

Det blir lagt opp til at komiteen skal ha ett møte. Det ene medlemmet, DigUiB-

representant/underdirektør, byttes ut etter hvilken utlysing som blir behandlet.  Dette møtet må 

finne sted i uke 41/42 – i forkant av søknadsfristen til NUV 20.oktober.  

 
Forslag til vedtak:  
Utdanningsutvalget vedtar at det opprettes en komite for prioritering av søknader til EVU i 2016 slik 
beskrevet i saksfremlegget. 
 

Vedlegg:  
1. NUV prosjektutlysning – kriterier:  
2. https://norgesuniversitetet.no/prosjektmidler/kriterier 
3. NUV føringer – overordnede 
4. Stimuleringsmidler EVU 

 

 
 

https://norgesuniversitetet.no/prosjektmidler/kriterier
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STIMULERINGSMIDLER 2016 - ETTER- OG VIDEREUTDANNING UiB 

 
UiB Videre utlyser stimuleringsmidler til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU).  
Gjennom utvikling av EVU-porteføljen ved UiB, ønsker vi å stimulere til kompetanseheving i arbeidslivet og 
styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og UiB i form av etter- og videreutdanning som møter arbeidslivets 
kompetansebehov. Med kompetansehevingstiltak i denne sammenheng mener vi EVU-tilbud som 
videreutdanning (studiepoenggivende kurs), og som etterutdanning i form av kortere kurs, fagdager eller 
seminarer rettet mot arbeidslivet.  
 
Hvem kan søke?  
Alle UiBs fagmiljø/fagpersoner kan søke, men selve søknaden må gå med instituttledelsens godkjennelse.  
Det kan søkes om midler til:  

- Utviklingsaktivitet knyttet til nye/reviderte EVU-tilbud, så som: faglig utviklingsarbeid, gjerne i 
samarbeid med brukere/målgruppen; behovs- og markedskartlegging; utvikling av nye læremidler; 
digitalisering 

- Det kan også søkes tilskudd til utvikling av tverrfaglige EVU-tilbud 
- I noen tilfeller kan det søkes midler til gjennomføring av EVU-tilbud for viktig målgruppe  

 
Hva skal søknaden inneholde?  
Det er lagt vekt på at søknaden skal være kortfattet og enkel (ca. 1-2 A4-sider).  
Søknaden skal inneholde:  

- Instituttnavn og kontaktperson  

- Fagområde  

- Kort beskrivelse av aktiviteten det søkes støtte til og hvorfor tiltaket er viktig  

- Eventuelle samarbeidspartnere  

- Hovedaktiviteter og framdriftsplan  

- Søknadsbeløp  

- Informasjon om evt andre finansieringskilder  
 
UiB Videre tar kontakt dersom vi trenger flere opplysninger enn det som fremkommer av søknaden.  
 
Prioriteringer  
I prioriteringen av søknader vil det bli lagt vekt på faktorer som:  

- Mulighet for gjennomføring av ny EVU-aktivitet  

- Potensiale for gjenbruk eller videreutvikling  

- Mulighet for relasjons-/nettverksbygging i forbindelse med EVU-aktivitet  
- Digitalisering av EVU 
- UiBs strategiske satsingsområder og klyngesatsinger  
- En del av midlene er øremerket etter- og videreutdanning mot lærere 

 
Tildeling av midler  
Dette er en engangsutlysning for 2016, men det arbeides med å få til en ordning også for senere år. Dette 
vil imidlertid være avhengig av budsjettsituasjon.  
 
Søknadsfrist: 30. september 2016.  
Ta gjerne kontakt med oss på UiB Videre for å diskutere mulighetene:  
videre@uib.no eller telefon 55 58 20 40 
Søknader sendes til: videre@uib.no 

 
 
 
 

mailto:videre@uib.no
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Notat 

Til: Utdanningsutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte:  12. oktober 2016                 ePhorte: 16/ 10693 

 

 

Bakgrunn  
Rammene for opptaket til grunnstudier, toårige masterstudier og særskilte lokale opptak ved UiB 
2015/2016 ble fastsatt i sak 123/15 i universitetsstyret, med en nærmere fordeling innenfor 
studieprogram etter UU-sak 61/15. 
 
Fakultetene er ansvarlige for opptak, med unntak av opptak til grunnstudier. Her foretas 
saksbehandlingen av SA på delegert myndighet fra fakultetene.  
 
 
NOM-opptaket  

Utover de fastsatte rammene, fikk UiB tilleggsbevilgede studieplasser i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett, og ytterligere en ekstraordinær tildeling av studieplasser på et senere tidspunkt. 

Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av opptaket ble videreført etter 

Utdanningsutvalgets sak 12/14.  

 
Fra og med opptaket 2014 har ansvaret for setting av tilbudstall til studiene vært tilbakeført til 

fakultetene. Konkret betyr dette at fakultetene får delegert myndigheten til å fastsette en øvre 

grense for tilbudstallene ved de ulike instituttene, og å gjøre justeringer av tilbudstall for de ulike 

studieprogrammene der dette er nødvendig.  

 

Nytt av året var ny opptaksordning for profesjonsstudiet i psykologi, gjennomført via det 

samordnede opptaket. Dette, sammen med opprettingen av nye bachelorprogram og årsstudier, 

førte til at den totale porteføljen av studier organisert gjennom det samordnede opptaket passerte 

100 ulike studieprogram.  

 

Innføringen av det mye omtalte forkurset i matematikk for lærerutdanninger, medførte også en del 

utfordringer. Søkere skulle gis tilbud på eventuelle andre studieprogram om de ikke bestod den 

felles prøven for forkurset, og dermed ikke oppfylte betingelse for opptak til studiet. 

 

Ved søknadsfristens utløp 15. april hadde UiB 9758 førsteprioritetssøkere. Tallet steg fram mot 

hovedopptaket, da det var 9758 førsteprioritetssøkere ved UiB etter at resultatet fra hovedopptaket 

var klart. Til sammenlikning hadde vi 9024 førsteprioritetssøkere 15. april 2015, mens tallet falt til 

8922 førsteprioritetssøkere etter 1. juli-fristen.  

Fakultetene ble bedt om å melde inn ønskede tilbudstall på de enkelte studieprogram. 
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Fakultet 
Opptaks-

ramme 

2015 

Opptaks-

ramme 

2016 

Tilbud 

ved 

opptaket 

2015 

Tilbud 

ved 

opptaket 

2016 

Ja-svar 

2015 

Ja-svar 

2016 
Møtt 2015 

Foreløpig 

møtt 2016 

HF 989 1002 1893 2096 1179 1301 1031 1091 

JURFA 380 380 692 695 501 533 445 466 

MNFA 719 759 1316 1345 929 953 816 838 

MOF 298 303 560 602 361 408 309 361 

PSYFA 480 535 1176 1065 756 633 690 565 

SV 960 972 2191 2321 1315 1365 1131 1213 

Totalt 3826 3951 7828 8124 5041 5193 4422 4534 

 
Totalt 8124 tilbud ble sendt ut gjennom hovedopptaket i 2016. Etter at resultatet av hovedopptaket 

ble gjort tilgjengelig 17. juli har det vært gjort etterfylling på bakgrunn av klager tatt til følge etter feil 

i saksbehandlingen, samt etter bestillinger fra fakultetene 

Opptak til to-årige masterprogram  

De toårige mastergradsopptakene har felles søknadsfrist 15. april. Noen av fakultetene har også 

har et våropptak med søknadsfrist 1. november. Det internasjonale masteropptaket har egen frist 

1. desember, tallene for dette opptaket er inkludert i den samlede oversikten for masteropptakene.  

Det totale antallet plasser i mastergradsopptaket var 1111 og det er registrert til sammen 887 

studenter som møtt på alle programmene. Det psykologiske fakultet fyller de budsjetterte plassene 

med 153 møtte studenter på 140 plasser, mens det for de andre fakultetene viser et lavere antall 

møtte studenter enn plasser.   

     

 Fakultet 
Antall 

plasser  Søkere  Tilbud  Jasvar Møtt 

   Det humanistiske fakultet 249 513 272 190 175 

   Det juridiske fakultet 30 173 30 30 30 

   Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 307 1425 473 276 239 

   Det medisinsk-odontologiske fakultet 105 536 181 104 87 

   Det psykologiske fakultet 140 735 322 182 153 

   Det samfunnsvitenskapelige fakultet 280 988 408 224 203 

TOTAL 1111 4370 1686 1006 887 
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PPU-opptaket  

Opptaksrammene for PPU hører til under Det psykologiske fakultet, med unntak av 10 plasser for 

PPU-utdanning i musikk som er lagt til Griegakademiet. Opptak til PPU forvaltes av Det 

psykologiske fakultet. Studiet lyses ut med søknadsfrist 15. april hvert år.  

Kunnskapsdepartementet har et kandidatkrav til UiB, der vi skal uteksaminere 103 kandidater i 

året. Det ble uteksaminert 84 kandidater fra PPU våren 2016, men samtidig ble det bevilget 75 nye 

plasser til PPU-opptaket for høsten 2016. Møtt-tallene viser 158 møtte for høsten 2016.  

Fakultet 
Tidl. antall 
plasser Nye plasser 2016 Søkere Møtt 

Det humanistiske fakultet  117 40 196 81 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  27 10 166 47 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet  36 10 104 24 

Det psykologiske fakultet - 15 17 6 

TOTAL 180 75 483 158 

  (Ny total 255)   

 
Andre lokale opptak  
I tillegg har UiB flere lokale opptak til hele studieprogram og enkle emner som forvaltes av 

fakultetene. Med unntak av Bachelor i utøvende musikk, har ingen av disse opptakene fastlagte 

rammer og budsjetterte plasser. Noen av disse gruppene finansieres over universitetets 

grunnbudsjett, slik som poststudieretter og hospitantstudieretter.   

 

Profesjonsstudiet i psykologi: Høsten 2016 var det opptak til profesjonsstudiet både gjennom 

det samordna opptaket og med årsstudium i psykologi som opptaksgrunnlag. Fra 2017 er det kun 

mulig å søke på profesjonsstudiet i psykologi gjennom det samordna opptaket. 

 

Bachelor i utøvende musikk: Opptaket forvaltes av Det humanstiske fakultet og holdes utenfor 

det samordna opptaket bl.a. på grunn av opptaksprøver og behov for egne frister. Møtt-tallene 

viser 27 studenter på 25 plasser.  

 

Poststudierett: Alle de seks fakultetene tilbyr poststudierett til studenter som nylig har fullført grad 

ved fakultetet.  

Hospitantopptaket: Hospitanter er eksternt opptatte kandidater til enkeltemner. Det juridiske 

fakultet har det høyeste antallet opptatte hospitanter, dette skyldes opptaket til spesialemner i 

juridiske fag.  

Opptak og fakultet 
Antall 
plasser Søkere Tilbud Jasvar Møtt 

Profesjonsstudiet i psykologi*   308 91 90 63 

Bachelor i utøvende musikk 25 253 50 27 27 

Poststudierett           

   Det humanistiske fakultet - 53 37 37 34 

   Det juridiske fakultet - 77 72 72 69 

   Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - 242 211 196 186 

   Det medisinsk-odontologiske fakultet - 29 21 21 18 

   Det psykologiske fakultet - 28 25 19 17 

   Det samfunnsvitenskapelige fakultet - 99 71 71 62 

TOTAL   528 437 416 386 
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Hospitant           

   Det humanistiske fakultet -  -  -  2  2 

   Det juridiske fakultet -  -  -  180  165 

   Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet -  -  -  37  34 

   Det medisinsk-odontologiske fakultet -  -  -  15  13 

   Det psykologiske fakultet -  -  -  -  - 

   Det samfunnsvitenskapelige fakultet -  -  -  24  21 

TOTAL        258  231 
 

 

 

 

 

Saken legges fram for orientering 
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Sak 51/16 Samordning av lokale opptak?  

Drøftingssak                       

 

Notat fra Studieadministrativ avdeling  
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Notat 

Til: Utdanningsutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte:  12. oktober 2016                 Ephorte:  

 

 

Bakgrunn  
Med unntak av opptaket til grunnstudier der saksbehandlingen er delegert av fakultetene til 

Studieadministrativ avdeling, har UiB en desentralisert opptaksmodell. Fakultetene er ansvarlige 

for masteropptakene, PPU-opptaket og en rekke mindre opptak.  

 

I notatet analyserer vi masteropptakene og PPU-opptaket, samt ser på muligheten for å utrede et 
enkeltemneopptak som kan erstatte mange av de mindre opptakene.  
 
 
Utfordringer ved de lokale opptakene  

Gjennomgangen av opptakstallene i sak 50/16 viser at for opptakene med fastsatte rammer, er 

antall studieplasser gjennomgående høyere enn antall nye studenter. Kapasiteten er knapp ved 

enkelte fag, men totalt fylles ikke rammene. 

 

Fakultetene har ulike rutiner for gjennomføring av de lokale opptakene. Dette fører igjen til at det er 

ulik praksis knyttet til beregning av karaktergrunnlag og individuelle vurderinger. UiBs internkontroll 

har vist at vi ikke i stor nok grad følger lov og forskrift ved saksbehandling i de lokale opptakene. 

Det er behov for bedre kvalitetssikring slik at vi både har kontroll på at forskriftene følges, og at 

søkerne er sikret likebehandling gjennom felles regelverk og felles dokumentasjonskrav.  

 
 
Beskrivelse av dagens masteropptak ved UiB  
Lokalt opptak til 2-årig master med følgende søkergrupper:  

 Søkere med norsk personnummer/bosatt i Norge 

 Nordiske søkere   
 
Søknadsfrister: 15. april/1. nov 
Opptaksrammer: Settes av fakultetene 
 
Det internasjonale masteropptaket - koordineres av SA, fakultetene gjør faglig vurdering og 
rangerer for opptak. Gjelder søkere bosatt utenfor Norge/Norden, inkl. EU/EØS-søkere  
 
Søknadsfrist: 1. desember 
Opptaksrammer: Ikke definert, inngår i totaltallene for masteropptaket  
 
 
Analyse av UiBs masteropptak  
 
Tilbakemeldingen fra KD i revidert statsbudsjett 2016 er at «Kunnskapsdepartementet forventer en 

aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60-studiepoengsenhet) per tildelt studieplass.» 

«Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer det totale studietilbudet i tråd med 
tildelte midler til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede 
eksisterende studieplasser.»  
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Utfordringer ved dagens praksis i masteropptaket:  

• Antall studieplasser er høyere enn antall nye studenter 
• Frafall før fullført mastergrad er 16 prosent 
• Økning i antall 60 SPE er lavere enn økning i antall studieplasser 

 
Hva kan gjøres for å møte utfordringene?  

• Antall opptatte studenter bør øke slik at opptaksrammen fylles  
• Antall opptatte studenter bør ta høyde for frafall 
• Vi bør sikre at flere fullfører en grad  

 
Bakgrunnsinformasjon: Innblikk i UiOs masteropptak 
 
UiO innførte felles opptak til alle 1 ½ - 2-årige masterprogram fra studieåret 2014/2015. Prosessen 
startet i 2011 med et sentralt vedtak. En arbeidsgruppe med representanter fra 
sentraladministrasjonen og fakultetene jobbet frem et forslag. Arbeidsgruppen hadde (og har 
fortsatt) mandat til å vedta endringer i rutiner og årshjul.   
 
Det opprinnelige forslaget var full sentralisering (der også faglige vurderinger av interne søkere ble 
lagt sentralt), men i dag utføres opptaket som et samarbeid mellom sentraladministrasjon og 
fakultetene, der den faglige vurderingen og rangeringen foretas ved fakultetene.  
 
Det felles masterprogrammet gjelder for følgende søkere:  

 Norske og nordiske statsborgere 

 Søkere med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge  

 EU/EEA/sveitsiske statsborgere  
 
Selvfinansierte internasjonale søkere til mastergrad som trenger oppholdstillatelse i Norge skal 
søke innen 1. desember. Dette opptaket er også sentralisert, men har egne rammer slik at søkerne 
kan få tidlig svar.  
 
I prosessen mot et samordnet masteropptak har følgende faktorer vært viktige: felles frister og 
felles inngangsport for søkerne, gjennomgang av reglement og dokumentasjonskrav og å samle 
kompetanse.  
 
 
Diskusjonsspørsmål: Hvilke fordeler og ulemper vil en samordning av masteropptakene ved UiB 
kunne gi?  
 

Analyse av PPU-opptaket  

Opptak til PPU årsstudium, samt PPU-deltid (toårig), gjennomføres i dag ved Det psykologiske 

fakultet med søknadsfrist 15. april. Opptaket til PPU-utdanning i musikk med 10 plasser, er lagt til 

Det humanistiske fakultet.  

Utfordringer ved PPU-opptaket:  

 Antall studieplasser er betydelig høyere enn antall nye studenter 

 Vi er langt fra å fylle aktivitetskravet fra KD 

 Opptaksforskriften mangler sentralt handlingsrom 

Hva kan gjøres for å møte utfordringene?  

 Antall opptatte studenter bør øke slik at opptaksrammen fylles  

 Antall opptatte studenter bør ta høyde for frafall 

 Vi må sikre at flere fullfører slik at vi oppfyller aktivitetskravet 
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 Kapasitetsvurderinger bør trolig flyttes fra opptaket til budsjettarbeidet  

 

Diskusjonsspørsmål: Hvilke fordeler og ulemper vil en samordning av PPU-opptaket kunne gi?  

 

Utredning av et felles enkeltemneopptak ved UiB  

UiB har en rekke mindre opptak, bl.a. opptak til spesialemner, hospitantopptaket, opptak av 

gjestestudenter, opptak av poststudenter og opptak til videreutdanning.  

Det er flere utfordringer med disse opptakene:  
• Ingen opptaksrammer 
• Ulike rutiner og praksiser 
• Lav gjennomføring 

 
I tillegg til en generell gjennomgang av opptakene og opprydning i opptaksrutiner, ønsker vi å 

utrede et felles enkeltemneopptak.  

Målet for utredningen er å se på en modell som kan favne så mange som mulig av dagens 

emneopptak ved UiB, og slik møte utfordringene som er skissert over. Hovedargumentene for en 

slik modell er å unngå «misbruk» av årsstudiene, samt å redusere muligheten for «null-ytere».  

Et enkeltemneopptak vil trolig gjøre det mulig å legge til rette for en forenklet og samordnet 

saksbehandling som både vil frigjøre kapasitet på fakultetene, og bedre kunne dekke behovene til 

de aktuelle søkergruppene.   

Både UiO, NTNU og UiT har modeller for enkeltemneopptak, så her kan vi hente innspill til 

gjennomføring og en mulig modell for UiB.  

Diskusjonsspørsmål: Hvilke fordeler og ulemper vil et samordnet enkeltemneopptak ved UiB 

kunne gi?  

 

 

Saken legges fram for drøfting 
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Sak 55/16 Melding om internasjonal mobilitet – utdanning 

2015 
 

Notat og melding fra Studieadministrativ avdeling  
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling   

Møte: 12. oktober 2016         Ephorte: 16/10700 

 

Bakgrunn 
Studieadministrativ avdeling lager hvert år en rapport som presenterer nøkkelinformasjon om inn- 
og utreisende studentmobilitet, internasjonale gradsstudenter og kvotestudenter, lærerutveksling 
m.m. Rapporten gir et innblikk i internasjonaliseringsbildet ved UiB, samt oversikt over utviklingen 
på flere ulike områder og programmer både i det aktuelle året, og over tid. Data hentes fra 
Database for høyere utdanning og fra Felles Studentsystem. 
 
Hovedfunn 

 Det var en økning i innreisende mobilitet i 2015. UiB tok imot 1063 studenter, 132 flere enn 
i 2014. Antallet Erasmus+ og bilaterale studenter økte mest. Samtidig ser vi en utflating i 
antallet utreisende studenter. Nedgangen er svak – fra 684 i 2014 til 649 til 2015. Antallet 
studenter som reiste ut på bilaterale avtaler gikk ned sammenlignet med 2014, mens 
antallet utreisende Erasmusstudenter økte noe. Utflating i antall utreisende studenter er en 
trend som ikke observeres kun ved UiB, men også nasjonalt. Disse to motsatte utviklinger 
fører til enda større ubalanse mellom antall studenter UiB sender ut og tar imot. 

 30 % av studentene som avla en grad ved UiB i 2015 hadde vært på utveksling i løpet av 
studietiden. Selv om dette er en nedgang på 1 prosentpoeng fra 2014, er prosentandelen 
fremdeles i tråd med UiBs mål om at minst 30 % av de uteksaminerte skal ha hatt et 
delstudieopphold i utlandet. 

 Australia, USA og Storbritannia tiltrakk seg igjen flest utvekslingsstudenter fra UiB, slik det 
har vært de siste fem årene. Flest innvekslingsstudenter kom til UiB fra Tyskland, Spania 
og Frankrike. UiB tok imot et tresifret antall studenter fra Tyskland. Tyskland kommer på 
fjerde plass på listen over land som tok imot flest UiB-studenter i 2015.  

 
Forslag til drøftingen 

 Antallet innreisende studenter har økt betydelig i løpet av de siste fem årene. Veksten 
skyldes hovedsakelig at flere utvekslingsstudenter kommer til UiB gjennom 
Erasmusprogrammet. Antallet gradsstudenter har holdt seg mer eller mindre stabilt.   Ifølge 
UiBs Handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022 som nylig ble vedtatt skal antallet 
internasjonale studenter øke med 20 % fra 2015-nivået. En rekke strukturelle tiltak som er 
nødvendige for å nå dette målet vil bli iverksatt, herunder etablering av Internasjonalt senter 
ved UiB og fokus på tilrettelegging av mobilitet i studieprogrammene. Sistnevnte er også i 
tråd med kravet til studier satt i NOKUTs nye studietilsynsforskift (§ 2-2, 8. ledd): «Studiet 
skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studiets egenart og profil.» 
Samtidig som målet om 20 % flere internasjonale studenter til UiB ble satt, ble 
Kvoteprogrammet nedlagt. Nedleggelsen vil ha implikasjoner for 
internasjonaliseringsarbeidet, særlig for måten vi rekrutterer studenter til engelskspråklige 
mastergradsstudier. Mer enn halvparten av de internasjonale mastergradsstudentene som 
kom til UiB i 2015 ble tatt opp som kvotestudenter. For å kompensere for «tapet» av 
kvotestudenter, bør vi ha større fokus på rekruttering av selvfinansierende studenter. 

 

 Ifølge UiBs Handlingsplan for internasjonalisering for perioden 2016-2022 (jf. 
Innsatsområde «UiB i verden», delmål 3) skal minst 40 prosent av studentene som 
avlegger en grad ved UiB ha hatt et utvekslingsopphold som en del av graden sin innen 
2022. 30 % av studentene som avla en grad i 2015 hadde vært på utveksling i løpet av 
studiene.  

 
Følgende hovedaktiviteter er definert under Delmål 3, UiB i verden: 
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- Sikre at alle studieprogram har en definert mulighet for utvekslingsopphold på 
  minimum 3 måneder. 
- Faglig ledelse skal aktivt oppfordre studentene til utveksling. 
- Studenter som ikke reiser på utveksling bør tilbys internasjonale studieemner i sitt 
  studieprogram ved UiB. 

 

 Økningen i antall innreisende studenter er en ønsket og positiv utvikling. Et økt antall 
internasjonale studenter ved UiB bidrar til en større grad av internasjonalisering hjemme, 
noe som i seg selv er med på å skape et bedre læringsmiljø og økt studiekvalitet, særlig for 
de av UiB-studentene som ikke har hatt et delstudieopphold i utlandet i løpet av studietiden.  
For å nå disse målene har universitetsstyret vedtatt handlingsplanen for internasjonalisering 
med følgende hovedaktiviteter:  

- Lage egen tiltaksplan for internasjonal rekruttering av talentfulle studenter. 
- Tilby engelskspråklige emner/emnepakker der det er faglig hensiktsmessig. 
- Øke bruken av digitale undervisningsverktøy (MOOC, Streaming, Webinar etc.) for  
  å nå internasjonale studenter utenfor UiB. 

 
 

 

Studieadministrativ avdeling, 29.09.2016 
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Sak 57/16  Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for 
studieåret 2015-2016 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte:  12. oktober 2016       Ephorte: 16/10702 

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 
Vedlagt følger årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2015-2016. Årsrapporten ble 
vedtatt i LMU-møtet 7. september, og den skal behandles av universitetsstyret i oktober.     
 
Utvalget har hatt 5 møter i løpet av studieåret 2015-2016 og behandlet 44 saker. 
  
Årsrapporten går nærmere inn på følgende saker som har preget sakslistene dette året: 

 Dialogmøter med fakultetene 

 Nestleder i LMU 

 Revisjon av Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet   

 Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 

 Studentombud ved UiB 

 Studenter med nedsatt funksjonsevne 

 Retningslinjer for håndtering av konflikter som omfatter studenter og vern mot 
gjengjeldelser ved varsling 

 Rutiner for rapportering av klager på læringsmiljøet 

 Studiestart og fadderuken  

 Læringsmiljøprisen  
 

 
Saken legges frem for Utdanningsutvalget til orientering. 

 

IRIG/19.09.16 
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       UNIVERSITETET I BERGEN 
      LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) 
  

Læringsmiljøutvalget ved UiB er oppnevnt i henhold til  
Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 (3) 

 

 
 

Årsrapport for 2015-2016 
 
 

1. Oppretting av utvalget 
I forbindelse med innføringen av Kvalitetsreformen og revisjon av Lov om universiteter og 
høgskoler, ble institusjonene pålagt å etablere egne læringsmiljøutvalg (LMU).  Utvalgene skal 
sikre at lovens bestemmelser i § 4-3 om studentenes læringsmiljø blir gjennomført. I møtet 12. juni 
2003 ble forslaget til retningslinjer og sammensetning av et Læringsmiljøutvalg ved Universitetet i 
Bergen godkjent av universitetsstyret. Utvalget har vært i funksjon siden 7. oktober 2003. Etter 
forslag fra Læringsmiljøutvalget, behandlet universitetsstyret et utkast til endringer i utvalgets 
mandat på et møte i september 2009. Endringene var motivert ut i fra et ønske om at LMU skal 
spille en større og mer aktiv rolle i læringsmiljøsaker. Det var ønskelig at utvalget skulle få en mer 
systematisk oversikt over saker som gjelder læringsmiljøet. Nye regler for LMU ble vedtatt 24.09. 
2009 og er senere blitt revidert 25.10.2012. 
 

2. Sammensetning og sekretariat 
Utvalget har i studieåret 2015-2016 hatt følgende sammensetning: 
 
Ansatte (er oppnevnt for perioden 1.8.2013-31.7.2017) 
Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal (vara: viserektor for internasjonalisering Anne Christine 
Johannessen) 
Avdelingsdirektør ved Studieadministrativ avdeling Christen Soleim (vara: underdirektør Ingvild 
Greve) 
Avdelingsdirektør ved Eiendomsavdelingen Even Berge (vara: administrasjonssjef Ove Botnevik) 
Dekan Knut Helland (vara: dekan Nina Langeland) 
Førstekonsulent Siri Bjerkestrand, kompetanse på studenter med nedsatt funksjonsevne (vara: 
Jannicke Lervik-Kristensen) 
 
Studenter (var oppnevnt for perioden 1.8.2015-31.7.2016) 
Eivind Brandt  
Tord Lauvland Bjørnevik 
Mari Bondevik 
Jonas Virtanen 
Naomi Chebiregzabner 
 
Leder:  
Utvalget velger, etter lovens § 4-3, hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes 
representanter. I meldingsåret har utvalgets leder vært viserektor for utdanning Oddrun Samdal. 
Student Tord Lauvland Bjørnevik har vært nestleder fra 25. november. 
 
Observatører: 
Faste observatører i LMU er Studentsamskipnaden i Bergen ved velferdsdirektør Hege Råkil, 
studentombudet ved Sylvi Leirvaag, Universitetsbiblioteket ved Anne Belsvik, IT-avdelingen ved 
Tore Burheim og Wenche Vårdal, HR-avdelingen ved Runa Jakhelln og Anne Marit Skarsbø. 
 
Sekretariat: 
Studieadministrativ avdeling har sekretariatsfunksjon for utvalget, og administrerer utvalgets 
nettside http://www.uib.no/ua/arbeidsfelt/laeringsmiljoutvalget   
 

http://www.uib.no/ua/arbeidsfelt/laeringsmiljoutvalget
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3. Møtevirksomhet og saker 
Læringsmiljøutvalget har i meldingsperioden hatt 5 møter (01.10, 25.11 2015 og 10.02, 20.04 og 
08.06 2016) og behandlet i alt 44 saker jfr. møtereferatene1. LMU er organisert som et tilsyns- og 
strategiutvalg, og dette gjenspeiler seg også i de sakene som utvalget har behandlet og drøftet. 
Følgende saker, som blir særlig omtalt nedenfor, har preget sakslistene dette året: 

 Dialogmøter med fakultetene 

 Nestleder i LMU 

 Revisjon av Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet   

 Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 

 Studentombud ved UiB 

 Studenter med nedsatt funksjonsevne 

 Retningslinjer for håndtering av konflikter som omfatter studenter og vern mot 
gjengjeldelser ved varsling 

 Rutiner for rapportering av klager på læringsmiljøet 

 Studiestart og fadderuken  

 Læringsmiljøprisen  
 

4. Dialogmøter med fakultetene 
LMU har arrangert dialogmøter med fakultetene siden 2009. I møtene blir læringsmiljø og 
utfordringer knyttet til dette drøftet med representanter for studenter og ansatte ved det enkelte 
fakultet. Formålet med besøksrundene er å oppnå gjensidig informasjon og å identifisere mulige 
felles oppgaver og utfordringer når det gjelder det helhetlige læringsmiljøet. Dette studieåret har 
utvalget hatt møter med Det samfunnsvitenskapelige fakultet (september), Det psykologiske 
fakultet (november), Det juridiske fakultet (februar), Det historisk- filosofiske fakultet (april) og Det 
medisinsk-odontologiske fakultet (juni). Tema som blir tatt opp på møtene er:  

 Undervisningslokaler 

 Lesesaler og andre studentarbeidsplasser 

 Møteplasser for studentene 

 Det psykososiale læringsmiljøet 

 Studentutvalgenes rolle i læringsmiljøarbeidet 

 Retningslinjer for håndtering av læringsmiljøspørsmål 
 
I forbindelse med dialogmøtene blir det gjennomført en tilsynsrunde/omvisning. Tilsynsrunden blir 
gjennomført som en befaring til lesesaler, undervisningsrom, kantiner med mer, og 
oppsummeringene fra disse rundene blir meldt tilbake til hvert fakultet.  
 
Fakultetene har informert om følgende utfordringer når det gjelder læringsmiljøet i denne perioden: 
 

 Ved Det humanistiske fakultet er planen å samlokalisere Giegakademiet med KHiB. Dette 
behandles av Statsbygg, og kan ta en del tid.  Tidligere rapporterte forhold som dårlig luft 
og dårlig lydisolering ved Griegakademiet er fortsatt aktuelle. 

 Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det fortsatt utfordringer knyttet til bygninger og 
inneklima, og Læringsmiljøutvalget har anbefalt fakultetet å ta kontakt med EIA for 
kartlegging av luftkvaliteten. Studentene har dårlig erfaring med det fysiske læringsmiljøet 
ved Ulrike Pihls hus. Det er lytt ut mot korridoren og mellom seminarrom og lesesaler. 
Fakultetet har også utfordringer med studentlokaler og pauserom. Det er for få stikkontakter 
i kantinen og på lesesalene. 

 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har fortsatt de samme utfordringene i 
Realfagbygget. Fakultetet har brukt en datasal for å få et egnet studentlokale. Lokalet er 
fleksibelt og har ulike bruksområder. 

 Det medisinsk-odontologiske fakultet har utfordringer knyttet til Haukeland Sykehus.  

Bygget eies av Helse Bergen, mens UiB har ansvar for inventaret i undervisningsrommene. 

Den delte arbeidsfordelingen skaper utfordringer. Undervisningsrommene har slitt inventar 

og dårlig ventilasjon. Gades Institutt, som eies av Helse Bergen, trenger oppussing. 

                                                           
1
 http://www.uib.no/ua/arbeidsfelt/laeringsmiljoutvalget/referater 
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 Ved Det juridiske fakultet er den innvendige oppgraderingen av jusbygget ferdig, og en 

utvendig oppgradering står for tur. Etter oppgraderingen har temperaturen og luftkvaliteten i 

gamlebygget blitt mye bedre. På kalde dager har det vært litt utfordringer med luftkvaliteten. 

I Aud 1 er lyden fortsatt en utfordring. 

 Ved Det psykologiske fakultet ble rammetillatelsen for ombyggingen i Christies gate 12 klar, 
og ombyggingen er blitt utført i løpet av vårsemesteret 2016. Ombyggingen gir flere 
lesesalsplasser i bygget, oppgradering av UV-rom og ventilasjonsanlegg. Fakultetet har 
vært en del i media i forbindelse med blant annet klager fra PSU. Fakultetet håper at de vil 
finne en løsning på utfordringene sammen med studentutvalget. 
 
 

5. Nestleder i LMU 
Studentrepresentantene har ønsket å opprette en nestlederposisjon i LMU. Siden både ett 
studentmedlem og viserektor for utdanning deltar på forberedelsesmøtene, har begge kjennskap til 
sakene. Læringsmiljøutvalget fattet vedtak om at det opprettes en nestlederposisjon i 
Læringsmiljøutvalget, og at denne rollen bør tilfalle den gruppen som ikke har leder i den aktuelle 

tidsperioden. 
 

6. Revisjon av handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB 2013-2015 gikk ut til sommeren i 2015, og en 
arbeidsgruppe utarbeidet en revidert utgave av planen. Forslaget til Handlingsplan for styrking av 
læringsmiljøet 2015-2019 ble vedtatt av LMU i mai 2015 og deretter sendt til universitetsdirektøren for 
videre behandling. Forslaget til handlingsplan ble lagt frem for universitetsstyret i november 2015. Styret 
vedtok å utsette saken og ønsket en revidert versjon av planen. Bakgrunnen for dette var at alle nye 
handlingsplaner skal kobles opp mot strategien for UiB, og de er anbefalt å være utformet i et nytt og 
kortere format.  Det ble derfor gjort noen innholdsmessige endringer i det nye forslaget til handlingsplan, 
og strukturen på planen ble vesentlig endret. Etter behandling i LMU, ble den reviderte versjonen av 
handlingsplanen vedtatt av universitetsstyret den 28.04.16. Handlingsplanen gjelder fra 2016. 
 

7. Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2016-2020 
Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012 til 2015 gikk ut ved årsskiftet, og en plangruppe ble 
opprettet for å utarbeide en ny plan. Arbeidet startet med en workshop i januar, der LMU la vekt på 
viktigheten av universell utforming i den nye handlingsplanen. 
 
Utkastet til Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering er blitt behandlet i LMU. LMU kom 
med innspill om at universell utforming av bygninger og undervisning ikke var godt nok ivaretatt i 
forslaget til handlingsplan. I tillegg ble det vist til at kartlegging av tilretteleggingsbehov for nye 
studenter, er et delt ansvar mellom SA og fakultetene.  
 

8. Studentombudet 
Sylvi Leirvaag begynte i stillingen som studentombud 17. august. Studentombudet har fått 

observatørstatus i LMU. I tråd med LMUs anbefaling har hun vært med på å utarbeide mandatet 

for stillingen. Forslaget til mandat og halvårsrapporten fra studentombudet er behandlet i LMU. 

 
9. Retningslinjer for konflikter som omfatter studenter og vern mot gjengjeldelser ved 

varsling 
LMU har over lengre tid arbeidet med å lage retningslinjer for konflikter som omhandler studenter 
og ansatte. Høsten 2015 ble det etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for å følge opp 
arbeidet videre.  
 
Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat for arbeidet: 

 Å lage retningslinjer for varsling for studentene som baserer seg på, og er koordinert 
med, retningslinjene for varsling for ansatte. 

 Å lage retningslinjer for håndtering av konflikter som involverer studenter, enten 
studenter imellom, eller mellom student og ansatt, og å koordinere disse i forhold til 
retningslinjer for håndtering av konflikter mellom ansatte. 

http://www.uib.no/filearchive/likestilling_2012-15_utskrift.pdf
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 Definere følgende begreper tydelig: 
o «Varsling» og «Vern ved varsling», for henholdsvis ansatte og studenter 
o «Konflikter» for henholdsvis ansatte og studenter  

 Lage forslag til system/rutiner for saksbehandling av retningslinjene og se dette i 
forhold til behandling av ansatte- og studentsaker som meldes igjennom det nye 
HMS-avvikssystemet. 

 Lage / forbedre informasjon til ansatte og studenter om retningslinjer og rutiner ved 
varsling og melding av avvik og konflikter.  

 

Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til retningslinjer for håndtering av konflikter mellom 
studenter og ansatte. Retningslinjene er ikke direkte retningslinjer for varsling for studenter. 
Varslingsbegrepet har vist seg vanskelig å definere, og retningslinjene for ansatte er basert på 
lovverk. Studentenes trygghet i situasjoner der slike retningslinjer ville tredd i kraft, er styrket 
gjennom de foreslåtte retningslinjene. Arbeidsgruppen har også foreslått å innføre et «Si i fra 
system» for innmelding av saker vedrørende læringsmiljøet. Gjennom et slikt system vil det 
etableres et system/rutiner for saksbehandling av retningslinjene. Av mandatet gjenstår det å lage 
retningslinjer for håndtering av konflikter mellom studenter og å gjøre definisjonene av begrepene 
ferdige.  
 
Forslaget til retningslinjer er lagt ved årsrapporten. 
 

10. Studenter med nedsatt funksjonsevne 

Mentorordningen for studenter med nedsatt funksjonsevne ved UiB ble tatt i bruk i begynnelsen av 

2016, og studenter fra flere fakultet er tilknyttet ordningen.  

 

Som et ledd i kompetansehevingsplanen for kontaktpersoner for studenter med nedsatt 

funksjonsevne, er det blitt arrangert et dialogmøte med Hjelpemiddelsentralen, der de orienterte 

om tilbudet sitt til studenter med nedsatt funksjonsevne.  

 

Etter innlegg i Studvest om to studenter med hørselshemming som var misfornøyde med 

tilretteleggingen ved UiB, har universitetsledelsen tatt initiativ til en informasjonskampanje, der 

viktigheten av bruk av teknisk utstyr blir synliggjort. Studieadministrativ avdeling har videreutviklet 

nettsidene både for ansatte og studenter og gjort de lettere tilgjengelige. Informasjon om 

tilrettelegging for nye studenter knyttet opp mot tildelingsbrevet er også løftet frem på 

studentsidene, og tilrettelegging er inkludert i informasjonen til alle nye studenter.  

 

11. Rutiner for rapportering av klager på læringsmiljøet  
Ifølge reglene til LMU skal utvalget få melding om eventuelle klager fra studentene vedrørende 
læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget har mottatt klager fra fem fakultet, alle unntatt Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her er et utsnitt av klagene: 
 

 Klagene fra Det juridiske fakultet gjelder hovedsakelig det fysiske læringsmiljøet. Det 
klages over manglende lys, luftkvaliteten og temperatur. Det er fortsatt problemer med 
lyden i Auditorium 1, og luftkvaliteten på de nye lesesalene på Dragefjellet skole er ikke 
optimal under eksamen.  

 Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det registrert klage på kulde på lesesaler og 
auditorier på BBB. I tillegg har det kommet klager på manglende lys på en lesesal, tette 
dusjer på BBB og dårlig luft på en lesesal på AHH.  

 Det psykologiske fakultet har rapportert om klager på uklare obligatoriske krav på ett emne, 
og flere forhold knyttet til et annet emne (omfang og arbeidsmengde, språket i en 
eksamensoppgave, disponering av tid i undervisningen). En klage gjelder en rekke avlyste 
forelesninger og manglende frammøte fra underviseren, samt manglende informasjon til 
studentene. 

 Det samfunnsvitenskapelige fakultet har mottatt relativt mange klager på så vel det fysiske 
som det psykososiale læringsmiljøet, hvorav en høy andel meldinger er anonyme. Flere av 
klagene gjelder Ulrike Pihls hus, der det klages over kulde, støy, mugglukt og renhold. Det 
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klages også over dårlig luft på SV-biblioteket og masterleseplassene på Institutt for 
økonomi. Flere av de andre klagene gjelder det faglige innholdet i emner.  

 Klagene fra Det humanistiske fakultet gjelder i første rekke organiseringen av 
undervisningen og klager over beslutninger fra undervisere. Tidligere rapporterte forhold 
ved Griegakademiet er fortsatt aktuelle, så som dårlig luft, dårlig lydisolering og at 
undervisning og administrasjon er delt mellom flere bygg. 

 
Noen av klagene er enten fulgt opp med justeringer, informasjon, svarbrev eller møter med 
studentene som har klaget. I tillegg har enkelte fakultet vært i en dialog med studentutvalg om 
oppfølgingen av klagene. Mange av klagene på det fysiske læringsmiljøet er sendt videre til 
Eiendomsavdelingen, og tatt hensyn til i Læringsmiljøutvalgets oppfølging av Handlingsplan for 
styrking av læringsmiljøet ved UiB og i innspill til EIAs budsjett.  
 
UiBs nye system for melding av HMS-avvik er tatt i bruk. Ansatte og studenter kan nå melde HMS-
avvik, og til enhver tid følge status på saken sin. LMU blir orientert om klagene fra studentene. 
 

12. Studiestart og fadderuken  
På institusjonsnivå ble det i år bevilget kr 510 105,- til kulturelle, sportslige og sosiale 
fadderarrangement. Læringsmiljøutvalget vedtok tildelingen av midlene. Arrangement som fikk 
støtte, var blant annet faglige arrangement, idrettsdager, fjelltur, fjordsightseeing, foredrag, film- og 
kinokvelder, voksenfaddergruppe, spillkveld, alternative rusfrie arrangement, alternative opplegg 
for internasjonale studenter og studenter med nedsatt funksjonsevne, konserter på Hulen og 
Helhus-arrangement på Kvarteret. I tillegg har fakultetene også i år fått støtte til bruk av et SMS-
system under fadderuken.  
 
I fjor var fadderkursene delt inn i to moduler. Etter anbefaling fra fadderkoordinator og SA, ble 
modul en og to slått sammen til ett kurs i 2016. Bakgrunnen for dette var at alle fadderne ikke var 
klare når modul 1 ble arrangert, og kursene i vårsemesteret kom også i konflikt med eksamen. 
 
Fire fadderkurs ble avviklet i helgen 13.-14. august. Innholdet i kursene har vært det samme som 
tidligere, der rusforebygging, kulturforståelse og inkludering er sentrale tema. Beredskap og 
sikkerhet, førstehjelp, mediehåndtering og rolleforståelse er også viktige tema som blir tatt opp i 
kursene.  I tillegg holdt politiet innlegg. Samtlige 1077 faddere ble tilbudt fadderkurs, og det deltok 
omlag 1000 faddere på kursene. Viktige målsetninger med kurset er at det skal være 
rusforebyggende og at fadderne skal få trygghet i rollen som faddere og oppnå en kompetanse 
som er nyttig under fadderuken. 
 
Pernille Reitan Jensen har vært ansatt som fadderkoordinator i 50 % stilling fra 8. februar mars og 
ut august. Hun har vært koordinator mellom ulike aktører for å gjøre den første uken for de nye 
studentene kvalitativt best mulig. 
 

13. Læringsmiljøprisen  
Det har vært noen utfordringer knyttet til Læringsmiljøprisen. Det gjelder spesielt antall 
nominasjoner, som har variert mye fra år til år. En del nominasjoner kan betraktes som 
foreleserpriser, der det hovedsakelig har vært argumentert i forhold til faglige og pedagogiske 
prestasjoner og i mindre grad sosial innsats. På bakgrunn av dette la LMU ytterligere vekt på den 
sosiale dimensjonen ved utlysningen av prisen for 2016, og har vedtatt å innføre en prøveordning 
over to år der nominasjonsprosessen foregår i vårsemesteret. LMU har dermed tildelt to 
Læringsmiljøpriser i løpet av dette studieåret. 
 
Læringsmiljøutvalget mottok fem nominasjoner til Læringsmiljøprisen for 2015. Førsteamanuensis 
Christian Jørgensen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ble tildelt prisen på 
Studiekvalitetsseminaret i desember 2015. Begrunnelsen for tildelingen var at han gjennom sin 
kreativitet i formidlingen av fag, aktivisering og gode interaksjon med studentene samt 
tilrettelegging for læring også utenom undervisningssituasjonen, skaper gode rammer for læring og 
bidrar til et svært godt læringsmiljø for studentene. Tiltakene han benytter vurderes å ha et bredt 
nedslagsfelt og anses som allment overførbare til andre læringsmiljø.  
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Det kom syv nominasjoner innen fristen til Læringsmiljøprisen for 2016. Førsteamanuensis Knut 
Martin Tande og den faglige ledelsen ved Det juridiske fakultet i fellesskap ble tildelt 
Læringsmiljøprisen for 2016. Begrunnelsen for tildelingen var at hans innsats med digitalisering av 
ulike typer innhold i masterprogrammet har bidratt sterkt til endring i læringsstruktur og – kultur, 
ikke bare på de emnene han selv underviser i, men på hele masterprogrammet i rettsvitenskap. 
Det er likevel ikke han alene som står bak endringene, men i høy grad også den faglige ledelsen 
ved fakultetet, som Tande i flere år har vært en del av. Fakultetet har vist stor evne og vilje til å ta 
konsekvensene av de endringene som har skjedd og er i ferd med å skje både i det arbeidslivet 
som fakultetets kandidater går ut i, og i hvordan undervisning og læring skjer i dagens virkelighet, 
med økende krav til selvstendighet og kritisk tenkning.  
 
Læringsmiljøprisene for 2015 og 2016 ble kunngjort på Mi side og gjennom brev til fakultetene, 
studentorganisasjoner og studentutvalgene, der studentene ble bedt om å nominere kandidater. 
Prisen er på kr. 50 000 samt diplom. 
 

14. Andre saker 
I tillegg til overnevnte saker, har LMU i perioden blant annet arbeidet med følgende: 

 
Innspill til EIAs og ITAs budsjett for 2017: Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av 

hovedprioriteringene i Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-

2019. Dette er langsiktige tiltak som det vil ta tid å gjennomføre, og derfor er også noen av 

tiltakene som ble spilt inn i fjor videreført. En del av tiltakene er rettet mot studenter med nedsatt 

funksjonsevne. Følgende innspill sendes videre til EIA og ITA: 

Fysiske tiltak: 

 Utføre midlertidige reparasjoner ved Nygård skole 

 Utbedring av Sofie Lindstrøms hus/ Ulrikke Pihls hus 

 Utbedring av inneklimaet i Lauritz Meltzers hus 

 Bygge om Realfagbygget med sikte på blant annet bedre undervisningslokaler, flere og 
bedre studentarbeidsplasser og læringssenter. 

 Montering av stikkontakter ved alle studentarbeidsplasser som mangler dette  

 Utbedring av inneklimaet i lokalene som huser studentarbeidsplasser for masterstudentene 
i samfunnsøkonomi i Foswinckels gate 14 

 
Tiltak for universell utforming: 

 Sørge for at det ved alle fakulteter og bibliotekfilialer finnes universelt utformete 
studentarbeidsplasser 

 Sikre universelt utformete toaletter ved alle fakulteter 

 Det skal være ledelinjer og kontrastfarger i områder der studenter oppholder seg 

 Sørge for at alle skilt på UiBs områder er universelt utformet 
 
Tekniske tiltak:  

 Oppgradere og vedlikeholde AV-utstyret i auditorier og seminarrom slik at dette får digital 
tilkobling 

 Montere anlegg for infrarøde signaler og teleslynge i undervisningsrom 

 Sørge for et godt og tilgjengelig trådløst nettverk ved alle studentarbeidsplasser og 
undervisningslokaler 

 Sørge for at studenter kan benytte undervisningsrom til studieaktivitet i perioder der disse 
står ubrukte 
 

Studenter med nedsatt funksjonsevne: 

 Realfagbygget: automatiske døråpnere fra kantine/vrimleareal til instituttarealene i 2., 3. og 

4. etasje.  

 Merking av trappekanter og glassdører, samt kontrastfarger på dører 
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 Merking av undervisningslokaler med IR-anlegg og teleslynge. Utarbeiding av 
bruksanvisning for teknisk utstyr. Informasjon på nett om hvilke undervisningsrom som har 
denne type utstyr. Sjekke at installert utstyr fungerer. 

 Skilt, symbol og tekst som blir brukt til orientering i bygninger og på uteområder skal være 
universelt utformet. 

 Kortleser til handicaptoalett i Realfagbygget 
 

LMUs rolle i klagesaker 
LMUs rolle i klagesaker er blitt drøftet i utvalget. LMU er et rådgivende organ som har vært 
orientert om klager. Utvalget har hovedsakelig mottatt informasjon, men i saken fra PSU har LMU 
hatt en ekstra oppfølging av klagen. Det ble konkludert med at utvalget bør fortsette å ha en 
rådgivende funksjon, men i saker som krever videre oppfølging bør LMU ha en mer aktiv rolle og 
påse at de blir fulgt opp. 
 
Det gis rom for orienteringer fra medlemmer og observatører i alle møter. 
 

15. Tilsyn og rapportering om læringsmiljøet 
I Regler for Læringsmiljøet heter det at LMU ”skal bidra til at læringsmiljøet for studentene blir 
tilrettelagt på best mulig måte, jf. bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og 
høyskoler § 4-3.” Denne tilsynsfunksjonen ivaretas i dag gjennom flere tiltak:  

 

 Læringsmiljøutvalget har jevnlige dialogmøter og tilsynsrunder på fakultetene i forbindelse 
med utvalgets møter (se punkt 4). 

 Universitetsstyret vedtok i april Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved 
Universitetet i Bergen 2016-2019. I tråd med tidligere handlingsplaner vil denne følges opp 
ved en statusgjennomgang av tiltakene to ganger årlig. 

 Læringsmiljøet mottar rapporter fra fakultetene om innmeldte klager fra studenter på 
læringsmiljøet to ganger i året (se punkt 11). 

 Læringsmiljøet mottar rapporter fra fakultetene om status for læringsmiljøet i forbindelse 
med utdanningsmeldingen. 

 
16. Fellesmøte mellom LMU og AMU 

Det årlige fellesmøte mellom Arbeidsmiljøutvalget og Læringsmiljøutvalget ble arrangert 21. januar. 
Temaet for møtet var ytre miljø, status og utfordringer. 
 

17. Avsluttende merknader – videre arbeid 
LMU vil i den kommende perioden arbeide for at tiltakene i handlingsplanen for styrking av 
læringsmiljøet blir fulgt opp. Handlingsplanen utgjør et viktig virkemiddel for å styrke læringsmiljøet 
ved UiB og for å synliggjøre utvalgets arbeid. Spesielt viktig er det at LMUs innspill til prioriterte 
tiltak tas med i institusjonens budsjettmessige prioriteringer.  
 
LMU fortsetter med dialogmøtene og tilsynsrundene på fakultetene, både for å holde seg orientert 
om studentenes fysiske læringsmiljø, men også for å få et samlet inntrykk av studentenes 
studenthverdag.  
 
LMU vil se til at arbeidet med retningslinjene for konflikter som omhandler studenter og ansatte blir 
sluttført. 
 
25.08.16/IRIG 
 

 

 

 

 



34 
 

 

 
 

UNIVERSITETET I BERGEN 
UNIVERSITETETS  

UTDANNINGSUTVALG 
 

                              Ephorte: /10703 
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