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Fakultetene 
 
 
  
  

 
Innmelding av opptaksrammer 2020 
Vi viser til saken Opptaksrammer 2020 som skal legges frem for UU 7. november, og blir 
underlag for vedtak om utlysning av studieplasser i styresaken 28. november.  
 
Til saken skal alle fakultetene melde inn opptaksrammene for studieåret 2020/2021. Vi ber 
om en tilbakemelding så snart fakultetets opptaksrammer er klare og senest innen 25. 
oktober.  
 
Omlegging og disponering  
Et overordnet prinsipp i dimensjoneringen av opptaket er at de totale kostnadene ved 
studieplasser holdes konstant innenfor rammene av KDs grunnfinansiering. Dette innebærer 
at opptaksrammene må reguleres etter intern omfordeling av plasser mellom studieprogram 
med ulik lengde og kostnadskategori i finansieringssystemet.  
 
I tilbakemeldingen ber vi fakultetene inkludere følgende:  

1. En beskrivelse av endringer i opptaksrammene, samt eventuelle studieplasser det er 
søkt om over statsbudsjettet.  

2. En kort oversikt over forslag til opprettelse/nedleggelse av studieprogram for 
2020/2021, samt eventuelle omdisponeringer.  

3. En beskrivelse av hvordan omdisponeringer skal foregå, eks. den gradvise 
utbyggingen/nedbyggingen.  

4. De faktiske rammene per studieprogram. Benytt tabellene i vedlegget – det er én 
fane per fakultet.  

5. Informasjon om evt. studieprogram som har endret navn, da denne saken brukes 
som grunnlag for utlysningene i det samordna opptaket og masteropptaket.  

6. Fordeling av plasser på studieretninger der dette er klart. Benytt malen i vedlegget. 
Fordeling på studieretning er ikke en del av styrets vedtak, men må være klart til 
programmene skal lyses ut.  

 
Vi bruker Tableau for å hente ut oppdaterte opptakstall. I den følgende rapporten finner dere 
oversikt over studieplassene som ble utlyst for opptaket 2019/2020: https://rapport-
dv.uhad.no/#/site/UiB/workbooks/3627/views. Disse finnes også i de vedlagte tabellene.   
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For spørsmål om innholdet i saken eller bruken av Tableau-rapporten, ta kontakt med Ida 
Fauskanger.  
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