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DISKUSJONSSAK: ANTALL STUDIEPLASSER PÅ MASTERPROGRAM 

 

BAKGRUNN 
 
Fakultetet blir ved forskjellige anledninger spurt om fordeling av studieplasser på de ulike 
masterprogram og -studieretninger, f.eks. i forbindelse med rapportering, utlysning av masterstudier 
både nasjonalt og internasjonalt, programbeskrivelser på UiB sine nettsider, osv. 
 
Nasjonalt pågår det en prosess for å få til et samordnet opptak til mastergrad. Når denne ordningen 
blir iverksatt regner vi med at det må meldes inn antall studieplasser for hvert enkelt søkeralternativ, 
det betyr for hver studieretning eller hvert program som ikke har studieretninger. 
 
For bachelorprogrammene har det i mange år vært vanlig prosedyre å melde inn antall studieplasser 
på hvert program til universitetsstyret og videre til Samordna Opptak. For masterprogrammene 
derimot oppgir vårt fakultet i alle sammenhenger kun rammetall for hvert institutt, og overlater det til 
instituttlederne og programstyrene å fordele masterplassene innad på instituttet etter en vurdering av 
den samlete veilederkapasiteten og den spesifikke utdanningsbakgrunnen til søkerne i det aktuelle 
opptaket.  
 
Opptaksramme for masterprogrammene for studieåret 2017/18 

Institutt  Studieplasser 2017/18 

Institutt for biologi  55 

Geofysisk institutt  17 

Institutt fysikk og teknologi  60 

Institutt for geovitenskap  53 

Institutt for informatikk  45 

Kjemisk institutt  35 

Matematisk institutt  30 

Molekylærbiologisk institutt 22 

Totalt MatNat  317 

 
Fra og med studieåret 2017/2018 har fakultetet en opptaksramme på 317 fullfinansierte studieplasser 
på masternivå.  
 
Fakultetet gjennomfører tre masteropptak hvert år, det internasjonale opptaket med søknadsfrist 1. 
desember for opptak til påfølgende høst, og det lokale opptaket for søkere fra Norge og Norden med 
hovedopptak i høstsemesteret og suppleringsopptak i vårsemesteret. Per januar 2016 har vi 56 
søkeralternativer til masterstudier på fakultetet (se vedlegg). Ikke alle, men de fleste søkeralternativer 
blir utlyst til hvert lokale masteropptak, det vil si to ganger i året. I det internasjonale masteropptaket 
kan søkerne kun søke til masterprogrammene, og får som regel tilbud om opptak til spesielle 
studieretninger som de er blitt vurdert å være kvalifisert til. 
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DISKUSJON 
 
Vi ønsker at Studiestyret diskuterer hvordan et fremtidig krav for å oppgi antall studieplasser kan 
møtes på en måte som er formålstjenlig og fleksibel nok til å svare på instituttenes behov og 
muligheter. Instituttene må diskutere og tenke gjennom hvordan masterplassene kan fordeles med 
tanke på portefølje, veiledningskapasitet og rekrutteringsstrategi. 
 
 
Bergen 22. mars 2016  
MN/INSO 
 
 
 
VEDLEGG: 

- Masterprogram og studieretninger – søkeralternativer per 2016 
- Masteropptak og søkertall for tre studieår fra høst 2013 til vår 2016 


