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Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer

Bakgrunn
Universitetsstyret vedtar årlig endringer i universitetets studietilbud og omfang av utlyste
studieplasser, med utgangspunkt i tilrådinger fra Utdanningsutvalget (UU). Studietilbudene
skal følge standarder og kriterier for akkreditering av studier gitt i kapittel 7 i forskrift om
studietilsyn fra NOKUT.
Universitetets retningslinjer for forvaltning av programtilbud og studieplasser er gitt i Handbok
for kvalitetssikring av universitetsstudia («Kvalitetshåndboka»). Retningslinjer for intern
omfordeling av studieplasser var tema i UU-sak 3/12 «Opptaksrammer og intern fordeling av
studieplasser». I flere år er det, i tråd med universitetets strategi, arbeidet for å konsolidere
studietilbudet, jf. blant annet «Rapport og planer 2012-2013». Siden 2010 har det bare vært
mindre justeringer i tilbudet av studieprogram, studieretninger og emner ved UiB.
Forslag til endringer i programporteføljen 2014-2015
Ett fakultet har meldt inn planer om oppretting av nye studieprogram, og tre fakultet har meldt
om nedlegging av studieprogram. I midten av oktober er det lagt fram studieplaner for i alt
fire nye program, for vedtak i utdanningsutvalget og styret. Atte program foreslås nedlagt.
Endringer i programtilbudet kan innebære etablering av reelt nye utdanninger, eller være
tekniske omlegginger av studieretninger til studieprogram eller omvendt, som ikke innebærer
reelle endringer i studietilbudet. Følgende endringer er foreslått med virkning for 2014:
Oppretting av studieprogram
Det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet
Omdanning av eksisterende tilbud
Reelt nytt studietilbud

Bachelorprogram i matematikk
Bachelorprogram i matematikk for industri og
teknologi
Bachelorprogram i statistikk og
forsikringsmatematikk
Integrert masterprogram i aktuarfag

Reelt nytt studietilbud
Reelt nytt studietilbud

Nedlegging av studieprogram
Det humanistiske fakultet
Arsstudium i musikkterapi
Masterstudium

Nedlegging som følge av oppretting av femårig
masterprogram
Nedlegging som følge av oppretting av femårig
masterprogram

i musikkterapi

Det matematisk naturvitenskapelige
-

fakultet

Bachelorprogram i matematiske fag
Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning
Masterprogram

i havbruksbiologi

Masterprogram

i marinbiologi

Omlegging
Omlegging
i biologi
Omlegging
i biologi
Omlegging
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av studietilbud
til studieretning under masterprogram
til studieretning under masterprogram
til studieretning

under masterprogram

i biologi
Omlegging til studieretning under masterprogram
i biologi

i ernæring —marint

Masterprogram

Det medisinsk odontologiske fakultet
-

Masterprogram

Nedlegging som følge av endring i nasjonale
retningslinjer

i farmasi for reseptarer

Det psykologiske fakultet
Omlegging til studieretning under nytt
masterprogram i psykologi

Masterprogram i arbeids- og
organ isasjonspsykologi

Om omlegging av programstrukturen ved Matematisk institutt
Matematisk institutt ønsker å legge om programtilbudene i grunnstudiene.
fakultetsstyret peker instituttet på to hovedgrunner bak ønsket:

I saksforelegg til

«Instituttet bør produsere langt flere studenter både på bachelor- og masternivå med
stor faglig tyngde i matematikk og statistikk. Den andre hovedgrunnen er at økt
studieproduksjonen vil kunne gi betydelig økte inntekter til instituttet.»
I tillegg til bachelorprogrammet i matematiske fag, er instituttet involvert i lektorutdanningen
ved MN-fakultetet og bidrar i det tverrfakultære bachelorprogrammet i informatikk,
matematikk og økonomi (administrert av Institutt for informatikk).
Instituttet knytter lave søkertall til fagtilbudets synlighet og argumenterer slik for endringene:
«Før kvalitetsreformen og innføring av et Bachelorprogram i matematiske fag var det
separate emnegrupper i ren matematikk, anvendt matematikk og statistikk, og faglig
bredde ved instituttet var mere synlig utad. Viktige grunner for å opprette bare ett
Bachelorprogram i matematiske fag var at det er en felles faglig basis som alle
studenter i matematikk og statistikk må ha og at med ett program blir det mindre
administrasjon med for eksempel ett programstyre. På den andre siden blir
mangfoldet av studieveier, faglige muligheter og jobbmuligheter mindre synlig for
elevene i videregående skole. Ved å foreslå tre nye bachelorprogram,
Bachelorprogram i matematikk, Bachelorprogram i matematikk for industri og
teknologi (MINDTEK) og Bachelorprogram i statistikk og forsikringsmatematikk vil
bredden i våre studietilbud bli tydeligere for elevene i videregående skoler. Veiene
videre fra studier og til gode jobber vil også bli tydeligere. Instituttet håper at det vil
forbedre total søkning til bachelorprogrammene. Det vil også bli mulig å tilpasse
programmene bedre til de ulike faglige retninger vi har ved instituttet slik at
studentene som fullfører bachelorgradene har en faglig bakgrunn som gjør dem
bedre kvalifisert til å starte på mastergrad. Det vil fortsatt være en felles basis i
matematikk i studieprogrammene og instituttet ønsker å ha et felles programstyre for
Bachelorprogrammene.»
Med innføringen av nye program forventer instituttet langt flere søkere, og det åpner for
tildeling av nye studieplasser. Instituttet har ambisjon om å øke antallet årlig oppnådde
mastergrader til over 30 (fra 20 i 2012), over en periode på åtte år.
Følgende endringer er foreslått:
Nedleggelse av dagens Bachelorprogram i matematiske fag
Programmet har 45 studieplasser i 2013 som foreslås fordelt mellom de nye programmene
Opprettelse av Bachelorprogram

i matematikk for industri og teknologi (15 plasser)
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Programmet er treårig (180 studiepoeng i første syklus). Målgruppen for programmet er
studenter med interesse for matematikk og et ønske om å benytte matematikk til å løse
utfordringer innenfor teknologi og naturvitenskap. Studiet har det teoretiske og metodiske
grunnlaget for anvendt matematikk som tema og hvordan problemer innenfor naturvitenskap
og teknologi kan klargjøres med matematiske teknikker og simuleringer.
Opprettelse av Bachelorprogram i matematikk (10 plasser)
Bachelorprogrammet i matematikk gir generell bakgrunn i matematikk. Studentene får
trening i abstrakt tenking og i å analysere problem av matematisk art, hvor løsningsmetoden
ikke nødvendigvis er kjent.
Opprettelse av Bachelorprogram i statistikk (10 plasser).
Programmet er treårig (180 studiepoeng i første syklus) og har prinsippene og metodene for
å samle inn og analysere kvantitativ informasjon som tema. Bruk av statistiske metoder gir
grunnlag for beslutninger med vurderinger av sannsynlighet for utfall i usikre situasjoner.
Opprettelse av Profesjonsstudium i aktuarfag (10 plasser)
Programmet er femårig (300 studiepoeng) og organisert som et integrert masterprogram der
studentene har rett til å fullføre hele studieløpet, uten å søke om opptak til andre syklus.
Studiet skal gi en grundig innføring i teori og teknikker innenfor forsikringsmatematikk og
finansteori og kvalifisere til aktuaryrket.
Ressursmessige vurderinger
Fakultetet vil gjennomføre endringene innenfor eksisterende økonomiske rammer.
Dokumentasjonen tilsier at programmene blir etablert på grunnlag av eksisterende
emneportefølje. De innebærer ikke vesentlig økning i undervisnings- og vurderingsomfang,
ut over det som kan forventes som følge av bedre rekruttering til eksisterende studieplasser.
Bachelorprogrammene vil bli etablert med et felles programstyre.
Plan og organisering med studietilsynsforskriften som utgangpsunkt
Planene er i tråd med kravene i studietilsynsforskriften, med enkelte justeringer. Disse er
påpekt overfor fakultetet. Instituttet har lærekrefter godt innenfor rammene av kravene til
fagmiljøets størrelse og kompetanseprofil, og koblingen til forskningen er tydelig. Samfunnet
har stor etterspørsel etter kandidater med matematisk utdanning.
Matematisk institutt tilbyr i dag 30 studiepoeng i videreutdanning i matematikk som del av
den landsomfattende videreutdanningsordningen for lærere, Kompetanse for kvalitet.
Regjeringen vil utvide og styrke satsningen på matematikk. Instituttet ønsker å tilpasse sitt
tilbud for å nå flere, vil utvide antall plasser og utvide tilbudet med 30 nye studiepoeng.
Nedlegging av andre program
Forslagene til nedlegging av masterprogram ved MN og PS innebærer omlegging til
studieretninger, og studieplassene som følger programmene blir innplassert på samme nivå.
I planene for omlegging av programstrukturen ved Institutt for biologi, er det plan om å utvide
studietilbudet med opprettelse av ytterligere nye studieretninger i masterprogrammet.
Ved HF var års- og masterstudiene i musikkterapi videreført som en overgangsordning etter
opprettelsen av femårig mastergrad i musikkterapi. Studiene som foreslås nedlagt har ikke
hatt opptak siden 2009, så omprioriteringen av studieplasser er allerede effektuert.
Masterprogrammet i farmasi for reseptarer legges ned etter en prosess med samarbeid
mellom de studiestedene som har farmasiutdanning. Det var ikke opptak til programmet i
2013. Studieplassene legges til masterprogrammet i farmasi, justert etter lengden på
studieløpene.
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Etter- og videreutdanningstilbudet 2014
Høsten 2013 har det vært opptak til 29 emner innenfor videreutdanning (UU-sak 43/13). Til
sammen er det registrert undervisningsmeldinger for 73 videreutdanningsemner i 2013. Alle
fakultetene tilbyr videreutdanning. Det humanistiske fakultet har flest tilbud, med 37 aktive
emner i inneværende år. Hovedtyngden av videreutdanningen er tilbud til skoleverket. Det
tilbys nå fem erfaringsbaserte masterprogram, tre er mastergrader i undervisning med
fordypning i engelsk, norsk eller matematikk (opprettet i 2010). Høsten 2013 var det registrert
745 personer i videreutdanningsprogrammer,
derav 133 ved masterprogrammene (DBH).
Institutt for geovitenskap har opprettet en kursrekke på fire moduler for videreutdanning av
geofaglærere i videregående skole. Emnene skal undervises over to semestre, med oppstart
for det første emnet høsten 2014.
Kontor for etter- og videreutdanning foretar opptak og gir informasjon om tilbudene for
fakultetene. Fakultetene hadde en frist i høst for å melde om hvilke tilbud som skal lyses ut i
2014. Eventuelle planer om nyopprettinger og nedlegginger vil ellers inngå i årshjulet, der
utdanningsmeldingen er sentral. Innenfor EVU kan det komme opp utviklingsbehov utenfor
disse rutinene, slike tilbud vil følges opp og vedtas fortløpende ved fakultetene.
Både Det psykologiske og Det humanistiske fakultet har forhåndsvarslet
nye EVU-tilbud i løpet av 2014.

konkrete planer for

Institutt for klinisk psykologi ønsker å tilby to kurs i perioden 2014- 2015: videreutdanning i
kognitiv terapi(i samarbeid med RKBU) og videreutdanning i sorg (i samarbeid med Senter
for krisepsykologi). Institutt for samfunnspsykologi vurderer å starte EVU- kurset: "Operativ
psykologi" fra høsten 2014, dette kurset er ikke arrangert på et par år.
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (F0F) har ikke tilbud for 2014, men det er planer
om å opprette et tilbud for «Etikk for helseprofesjonene». Det er usikkert når dette vil starte,
men det kan bli høsten 2014. I så fall vil ferdige og vedtatte emnebeskrivelser foreligge innen
februar 2014. Griegakademiet
Institutt for musikk (GA) planlegger å starte EVU-tilbud i
Suzukihøsten 2014. GA har planer om å opprette et EVU-tilbud for skolekorpsledelse fra og
med høsten 2014. Dette tilbudet er i planleggingsfasen. Instituttet vil ferdigstille planene
høsten 2013, og ferdige og vedtatte emnebeskrivelser vil foreligge innen februar 2014.

Opptaksrammer 2014-2015
I følge kvalitetshåndboka skal fakultetene melde om forslag til opptaksramme og fordeling av
opptaksrammen mellom studieprogram i utdanningsmeldingene. Forslag til opptaksrammer
er fastsatt ut fra fakultetenes utdanningsmeldinger og studieplasstildelinger i budsjettet.
Universitetsstyret vedtok å lyse ut 3930 plasser i Samordna opptak, 1011 plasser til toårig
masterprogrammer og 367 plasser til lokale opptak for studieåret 2013/2014 (sak 79/12).
Det er ikke bevilget nye studieplasser i statsbudsjettet for 2014, og den økonomiske rammen
i basisfinansieringen er derfor uendret.
Et overordnet prinsipp i dimensjoneringen av opptaket er at kostnadene ved studieplasser
holdes konstant innenfor rammene av grunnfinansieringen. Opptaksrammene for fakultetene
må reguleres med omfordeling av plasser mellom studieprogram med ulik lengde og
kostnadskategori i finansieringssystemet. En opptaksramme på 10 studenter til et
bachelorprogram gir 30 studenter over tre studieår, mens tilsvarende ramme for et femårig
program gir 50 studenter etter fullført løp. Kostnaden ved en studieplass i et masterprogram i
finansieringskategori D tilsvarer 1,5 studieplasser i et bachelorprogram i kategori F.
Prinsipper for justering av opptaksrammer ved intern omfordeling av studieplasser var tema i
UU-sak 3/12.
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Det psykologiske fakultet har lenge arbeidet for å optimalisere programmene på lavere grad.
I tråd med dette fikk fakultetet tilslutning fra styret til at plasser fra årsstudiet i generell
psykologi kunne omfordeles til bachelorprogrammene i generell psykologi og arbeids- og
organisasjonspsykologi i utlysningen til Samordna opptak 2011/2012. Fakultetet økte da
opptaksrammen til bachelorprogrammene med 40, slik at ny opptaksramme ble 60 for hvert
program, fra tidligere 40. Over tre år gir dette til sammen 120 flere studieplasser fordelt
mellom tre kull. Fakultetet fikk tilslutning til å redusere opptaksrammen på årsstudiet med 40
plasser årlig over tre år, slik at det totale antallet studieplasser ved fakultetet er konstant.
Universitetsstyret ba fakultetet om å vurdere å utvide mastertilbudet, siden antallet
kvalifiserte søkere ville øke som konsekvens av denne omleggingen.
I 2012 ble dette fulgt opp da universitetsstyret vedtok å øke programportefølje og studenttall
ved masterstudiene og ytterligere flytting av studieplasser fra årsstudiet til masternivå.

Årsenheten i psykologi (med omfordeling til nye MA-plasser
i 2013 og 2014)
Sum opptak SO

2011
500

2012
460

2013
390

2014
320

660

660

590

520

Et femårig integrert masterprogram i aktuarfag ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet vil plasseres i finansieringskategori D. Fakultetet ønsker å dimensjonere for opptak til
10 plasser, det gir til sammen 50 studieplasser etter oppbygging i fem år. Dette planlegges
ved dels å omfordele 10 plasser fra det nedlagte bachelorprogrammet i matematiske fag
(180 studiepoeng, finansieringskategori E). Resten tas fra masterprogrammene.
For å holde den årlige økonomiske rammen konstant, er forslaget at masteropptaket
reduseres med en plass årlig de første tre årene, for så å reduseres ytterligere, slik at
masterprogrammet samlet får 17 færre plasser mindre når aktuarprogrammet er fullt utbygd.

Integrert master i aktuarfag
Bachelorprogram i matematiske fag
Masterprogram i matematikk

2014

2015

2016

2017

10

10

10

10

-10

-10

-10

0

-1

-1

-1

-3

2018 2019
10

Totalt

0

10
0

50
-30

-7

-9

-17

Videreføring av studieplassfinansieringen,
med omfordeling av plasser mellom studienivå fra
inneværende studieår, innebærer utlysning av 3860 plasser i Samordna opptak, 1010
plasser til toårige masterprogram og 367 plasser for særskilte lokale opptak. Fordeling
mellom fakultetene er vist i forslag til vedtak.
Til Samordna opptak og til masteropptaket meldes opptaksrammer per studieprogram. I
tillegg til disse rammene kommer studenter som tas opp utenfor ordinære opptaksrutiner.
Noen finansieres av universitetets grunnbudsjett (egenfinansierte studenter): Egenfinansierte
studenter i videreutdanning, hospitanter og ferdigutdannede som tildeles poststudierett.
Høsten 2013 er egenfinansierte registrerte studenter med opptak utenfor rammene fordelt
slik (studenter i utvekslingsprogram holdes utenfor):
2012
2013
204
Videreutdanning, 100% internt finansiert:
195
Hospitanter
236
398
Poststudenter
238
384
Studentopptak utenfor rammen som ikke finansieres av universitetets grunnbudsjett er
studenter i eksternfinansierte videreutdanninger, kursdeltakere i etterutdanningsopplegg
kandidater uten studierett (privatister).
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Universitetsdirektørens kommentarer
Konsolidering av studietilbudet er en hovedprioritet i det strategiske arbeidet med å fremme
og styrke kvaliteten i utdanningene.
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet vil legge om grunnutdanningene i matematiske
fag fra studieåret 2014/2015. Fakultetet vil legge ned bachelorprogrammet i matematiske fag
og i stedet opprette tre bachelorprogram med ulik fagprofil, samt et integrert masterprogram.
De nye programmene vil bidra til økt kompetanse i matematikk i ulike deler av arbeids- og
samfunnslivet og tar sikte på bedre rekruttering til master- og doktorgradsnivå. Matematisk
institutt vil utvikle EVU-tilbudet i matematikk for lærere og øke antall plasser og studiepoeng.
Etter spesiell satsing på videreutdanning i matematikk for lærere i statsbudsjettet for 2014, vil
endringene i studietilbudene i matematikk bidra til å legge til rette for økt innsats fra UiB for
lærernes etter- og videreutdanning.
UiB ble ikke tildelt nye studieplasser i statsbudsjettet for 2014. Fra 2009 har universitetet fått
om lag 500 nye, fullfinansierte studieplasser, fra om lag 7500 til om lag 8100, når det tas
hensyn til hele studieløp. For 2014 innfases ytterligere tildelinger til grunnbevilgningens andel
av finansiering av studieplasser (60%). Fra 2009 har fakultetene fått om lag 72 mill. kroner i
sine basisbudsjetter for studieplasser. Etter som det ikke er foreslått nye studieplasser i
2014-budsjettet, foreslås det at antallet utlyste studieplasser i hovedsak blir som i 2013.
Noen fakultet foreslår å flytte studieplasser mellom programmer med ulik lengde og
finansiering. Som konsekvens av oppretting av flere plasser i bachelor- og masterprogram i
psykologi, reduseres opptaksrammen i samordna opptak med 70 plasser i årsstudiet. Dette
følger tidligere vedtak i universitetsstyret og klarering fra Kunnskapsdepartementet.
Universitetets utdanningsutvalg behandlet saken om studietilbud og opptaksrammer
20. november (sak 59-13). Det var ingen merknader til saken.

i møtet

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til
vedtak:
1. Følgende studieprogram opprettes ved Det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet:

Bachelorprogram i matematikk
Bachelorprogram i statistikk
Bachelorprogram i matematikk for teknologi og industri
Integrert masterprogram i aktuarfag

2.

Følgende studieprogram nedlegges:
Bachelorprogram i matematiske fag
Arsstudium i musikkterapi
Masterstudium i musikkterapi
Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning
Masterprogram i havbruksbiologi
Masterprogram i marinbiologi
Masterprogram i ernæring —marint
Masterprogram i farmasi for reseptarer
Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

3.

Det psykologiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige
omdisponering av studieplasser som beskrevet over

4.

Det utlyses 3860 studieplasser i Samordna opptak, 1010 plasser i toårig masterprogram
og 367 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2014/2015, med følgende fordeling
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fakultet gis tilslutning til

Opptaksrammer for studier utlyst i Samordna opptak 2014/2015:
Fakultet

Opptaksramme

Det humanistiske fakultet

989

Det juridiske fakultet

389

Det medisinsk- odontologiske fakultet *

298
704

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

520
960

Totalt

3860

Opptaksrammer for toårige masterstudier 2014/2015:
Fakultet

Opptaksramme

Det humanistiske fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet

255
105

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

296
99

Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Totalt

255
1010

Særskilte lokale opptak:
Program

Opptaksramme

PPU

180

Profesjonsstudiet i psykologi

82

Norsk for flyktninger og innvandrere*

80
25

Bachelor i utøvende musikk
Totalt

367

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

25.11.13/ Bjug Bøyum/ Christen Soleim
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UNIVERSITETET

I BERGEN

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Deres ref

Økt opptak til gradsstudier

Vår ref

Dato

2012/241-BJUB

13.11.2012

ved Det psykologiske

fakultet

Vi viser til brev 31.10.2012 om statsbudsjettet for 2014, med omtale av studieplasser for
masterstudier i psykologi. Det psykologiske fakultet ønsker å opprette et masterprogram i
psykologi allerede i 2013 og å lyse ut 20 studieplasser for det nye studiet. I påvente av
eventuell fullfinansiering av flere masterplasser i 2014, vil fakultetet sikre finansiering for
disse plassene ved å omdisponere plasser fra årsstudiet i psykologi.
Fakultetet har økt opptaksrammen i bachelorprogrammene i generell psykologi og i
organisasjons- og arbeidslivspsykologi ved å omdisponere plasser fra årsstudiet.
Første ledd av omdisponering ble vedtatt for opptaket i 2012. I 2013 vil dette gi en mindre
reduksjon i universitetets samlede opptaksramme i Samordna opptak, og vi vil orientere
departementet om planen nå. Tilsvarende reduksjon vil eventuelt også komme i 2014.
Svært mange av fakultetets studieplasser er knyttet til årsstudiet, med årlige opptak av ca.
500 studenter i perioden 2007-2011. Arsstudiet i psykologi er opptaksgrunnlag for 82 plasser
i profesjonsstudiet i psykologi. For opptak til profesjonsstudiet kreves et snitt på A fra
årsstudiet. En følge av den sterke konkurransen om opptak til profesjonsstudiet, er et svært
stort antall gjentaksopptak og eksamener. Det begrenser studieprogresjonen til den enkelte
og kapasiteten for opptak av nye studenter. Det store antallet plasser i årsstudiet begrenser
kapasiteten for opptak til fakultetets øvrige studietilbud. Universitetsstyret omdisponerte
derfor 40 plasser fra årsstudiet til bachelorprogrammene i generell psykologi og arbeids- og
organisasjonspsykologi fra opptaket 2012. Tiltakene har hatt tydelig effekt og omfanget av
gjentak i årsstudiet er redusert med 50% i 2012.
Ved å flytte 40 plasser til bachelorprogrammene vil opptaksrammen for årsstudiet i psykologi
reduseres med 40 plasser årlig over tre år. Ved å opprette 20 toårige masterplasser i
kategori D, må opptaket til årsstudiet ytterligere reduseres med 30 plasser årlig i to år.
For universitetets samlede opptaksrammer i Samordna opptak får omdisponeringene som
konsekvens at rammen reduseres fra 4000 i 2012 til 3930 i 2013 og ytterligere med 70
plasser i 2014, dersom ikke nye fullfinansierte studieplasser tildeles. Tiltakene vil gi flere
kandidater med bachelor- og mastergrader som det er stor etterspørsel etter i samfunnet.

Kari Tove Elvbakken
Universitetsdirektør
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Økt opptak til gradsstudier ved Det psykologiske fakultet ved UiB

VivisertilbrevfraUiB,datert13.11.2012,
angåendeplaneromå etablereet nytt
mastertilbudi psykologimedet opptakpå 20studenterårlig.Forå fådettetilvilUiB
omdisponere30nåværendestudieplasseri årsstudieti psykologi.
UiBviseri brevetvideretilat universitetetalleredefor2012økteopptaksrammeni
bachelorprogrammer
i psykologimed40studieplasser,ogat ogsådetteblefinansiert
vedå omdisponerestudieplasserfraårsstudieti psykologi.Detvisesvideretilat begge
omdisponeringene
vilredusereopptaksrammenei2013ogi 2014,meden samleteffekt
på hhv.70og 140plasser,sammenlignetmedopptaksnivåeti2012.Deforeslåtte
endringenevilimidlertidha litennegativeffektforantallregistrertestudentervedUiB.
Enreduksjoni antallstudenterpå årsstudieti psykologi,tilfordelfor opprettelseav
masterstudiersamtøktopptaktilbachelorstudiene,kanetterdepartementetsmening
væreet positivttiltak.Departementetleggerher ogsåtilgrunnUiBsvudering omat
omfordelingenvilkunnebidratilå dekkeetterspørselenetterkandidatermedbachelorog masterstudieri psykologii samfunnet.Departementetvurdererogsåpositivtat
omdisponeringfraårsstudiettilflerebachelorplasserharførttilbedre
gjennomstrømning,
vedat antallgjentatteeksamenerhar blittredusert.
Kunnskapsdepartementet
har knyttettydeligeføringertilbevilgningenesomer gitttil
nyestudieplassersiden2009.Detharværtunderstreketi tildelingsbrevat tildelte
midlerskalgå til å oppretteminstlikemangenyestudieplassersomKDhar tildelt,og
at bevilgningertilnyestudieplasserskalkommeflerestudentertilgode.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/
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22 24 90 90*
Org no.
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Kunnskapsdepartementet
vilderforminneomUiBsansvarforå følgeoppføringene
somdepartementethar knyttettiltildelingeravnyestudieplasser,ogfortsattbevissthet
rundtsamletopptaksrammeogtotaltantallregistrertestudenterveduniversitetet.
Medhilsen
ErikBlom-Dahl(e.f.)
avdelingsdirektør
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