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Studieadministrativ avdeling 

 

  

  

 

Svar fra MN-fakultetet vedrørende KDs krav om minstestørrelse på 
studieprogram 

 

Viser til brev fra SA av 06.06.14, hvor fakultetene blir bedt om å vurdere berettigelsen av 

små studieprogram i lys av Kunnskapsdepartementets signaler om at et årlig studenttall på 

20 som hovedregel bør være et minstemål. 

 

Vi oppfatter at departementets intensjon med å sette en slik grense i første rekke er å sikre 

at fagmiljøet hvor en utdanning tilbys er tilstrekkelig stort og robust til at utdanningskvaliteten 

kan ivaretas på en god måte, samt å sikre fornuftig bruk av ressurser og stimulere til økt 

samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Slik det også har blitt belyst i tidligere 

saksforelegg til utdanningsutvalget (sak 22/14) og universitetsstyret (sak 54/14), kan det 

stilles spørsmål ved om størrelsen på et studieprogram alene er en god målestokk for når 

tiltak bør settes i verk. Vi ønsker å knytte ytterligere noen generelle kommentarer til dette 

etter gjennomgangen av de berørte enkeltprogrammene på Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet gitt under. 

 

Gjennomgang av enkeltprogrammer  

Innledningsvis vil vi peke på at det har vært umulig å få til en detaljert diskusjon i de 

relevante fagmiljøene rundt hvert enkelt studieprogram, grunnet en høringsfrist som 

sammenfaller med de to undervisningsfrie sommermånedene hvor store deler av fakultetets 

faste stab er borte grunnet feltarbeid, vitenskapelige konferanser og ferieavvikling. Det 

nedenstående er derfor basert på vurderinger gjort i dekanatet og fakultetets 

studieadministrasjon.  

 

Totalt er 22 av MNs studieprogram ført opp på listen over små program som ble utarbeidet til 

universitetsstyrets behandling (sak 54/14). Disse fordeler seg på to treårige 

bachelorprogram, ett femårig profesjonsstudium, 17 toårige masterprogram, og to 

fellesgarder (masterprogram gitt i samarbeid med utenlandske universiteter). Under følger 

vår vurdering av programmene i hver kategori. 
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Masterprogram 

Fem av masterprogrammene på listen (biologi, fiskeribiologi og forvaltning, havbruksbiologi, 

marinbiologi og marin ernæring) er nå slått sammen under et felles masterprogram i biologi, 

og synliggjøres nå som ulike studieretninger i dette programmet. Samlet sett møtte 42 nye 

studenter til disse retningene i 2013, og det nye masterprogrammet i biologi får derfor en 

størrelse godt over KDs minstekrav. 

 

Ni av de gjenværende masterprogrammene har til felles at de utgjør en del av et større totalt 

utdanningstilbud ved et institutt, og derved inngår i et større faglig hele. Eksempelvis tilbys 

masterprogrammene i prosessteknologi, petroleumsteknologi og fysikk alle av Institutt for 

fysikk og teknologi, med et samlet opptak høsten 2013 på 43 studenter. Vi har før 

argumentert med at opptaket til et gitt studieprogram er et dårligere mål på soliditeten og 

sårbarheten til et fagmiljø enn det totale studentopptaket på et institutt. Programmene på 

listen vil således lett kunne møte KDs «minstekrav» ved en omorganisering fra selvstendige 

studieprogram til studieretninger under et større «paraplyprogram», på samme måte som 

ved Institutt for biologi. Vi ser imidlertid ingen generell gevinst ved en slik omlegging, og 

mener at faglige- heller enn strukturelle hensyn bør ha avgjørende vekt for en slik 

omstrukturering.  

 

Det gjenstår da tre ordinære masterprogram på listen, som her omtales spesielt. Først av 

disse er det tverrfaglige masterprogrammet i energi, som administreres fra Geofysisk 

institutt. Dette programmet ble første gang tilbudt høsten 2012, og er således fremdeles i en 

oppstart- og oppbyggingsfase. Det årlige opptaket til programmet har vært jevnt økende, fra 

5 studenter i 2012, via 11 i 2013 til 23 studenter nå i høst. Vi mener at programmet har stor 

samfunnsrelevans, noe også den gledelige økningen i studenttallene reflekterer.  Vi regner 

med å kunne opprettholde et årlig opptak på nivå med 2014 også i fremtiden. 

 

Opptak til masterprogrammet i meteorologi og oseanografi har fluktuert noe de siste årene, 

men ligger i gjennomsnitt på rundt 20 studenter. Dette disiplinprogrammet er 

hjemmehørende på Geofysisk institutt, som står sentralt i UiBs satsing på klimaforskning 

gjennom Bjerknessamarbeidet og Senter for klimadynamikk. I lys av at klima er et av UiBs 

strategiske satsingsområder, og at instituttet også representerer ett av våre internasjonalt 

sterkeste forskningsmiljø, mener vi at dette er et viktig program å opprettholde både i 

nasjonal og lokal kontekst. 

 

Opptaket til masterprogrammet i molekylærbiologi, som er disiplinprogrammet knyttet til 

instituttet av samme navn, ligget på i underkant av 20 studenter. Dette er noe lavere enn 

ønsket. Instituttet har meget god søkning til sin bachelorutdanning, men molekylærbiologi har 

høy relevans også for medisinske fag, og mange av disse bachelorstudentene velger å gå 

videre til masterutdanning ved MOF. Institutt for molekylærbiologi arbeider målrettet for at en 

større andel av bachelorstudentene skal bli værende på instituttet også på 

masterprogrammet.   

 

Bachelorprogram 

To av fakultetets bachelorprogrammer, bærekraftig havbruk og informatikk-matematikk-

økonomi står oppført på listen med et opptak på i underkant av 20 studenter høsten 2013. 

Igjen utgjør disse bachelorprogrammene en del av et større programtilbud på henholdsvis 

Institutt for biologi og Institutt for informatikk. Begge disse instituttene har et totalt årlig opptak 

på rundt 100 bachelorstudenter. 
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Femårig profesjonsstudium 

Profesjonsstudiet i fiskehelse har en opptaksramme på 10 studenter, og faller derfor godt 

under departementets grense. Dette studiet dekker imidlertid et klart samfunnsbehov og har 

god søkning.  Den lave opptaksrammen er satt ut fra høye kostnader pr studieplass relatert 

til laboratorie- og feltkurs, samt krav til praksisplasser. Vi har bedt departementet om å få 

utvide antall studieplasser til 25 studenter, men dette betinger tilførsel av nye fullfinansierte 

studieplasser, noe vi også har fått støtte fra UiB sentralt til å be departementet om.  

 

Fellesgrader 

Fakultetet deltar i dag i to internasjonale fellesgrader; felles nordisk masterprogram i marine 

økosystemer og klima, og ”master’s programme in geoscience of basins and lithosphere”. 

Disse har et årlig opptak langt under grensen på 20 studenter, og det synes heller ikke 

realistisk at de i fremtiden vil nå et slikt tall. Slike programmer er administrativt tunge å drive, 

og to andre fellesprogrammer ved fakultetet er nylig lagt ned. Vi har tidligere oppfattet at UiB 

sentralt har vært en pådriver for opprettelsen av slike samarbeidsprogrammer, men ser 

gjerne at det diskuteres sentralt om fellesgrader bør opprettholdes på tross av lave 

studenttall. 

 

Generelle betraktninger 

Vi hilser en debatt rundt dimensjonering, ressursbruk, kvalitet og nasjonalt samarbeid om 

utdanningsprogram velkommen. Studieprogrammenes størrelse er bare en av faktorene som 

har betydning i denne sammenheng. 

 

Realfagutdanning er i sin natur tverrfaglig. Grunnleggende kurs i fag som matematikk, kjemi 

og fysikk inngår ikke bare i disiplinprogrammene selv, men gjenbrukes som nødvendige 

støttefag på bred basis i alle fakultetets studieprogrammer. Det å legge ned et studieprogram 

frigjør derfor ikke nødvendigvis mye ressurser, og omvendt trenger ikke opprettelse av et nytt 

tverrfaglig program å ”koste” mye dersom eksisterende faglige tilbud kan kombineres på en 

ny måte. 

 

Vi tilstreber generelt sett å ha et studieprogramtilbud som både er samfunnsrelevant, utnytter 

fakultetets faglige ressurser på en best mulig måte, og bidrar at vi fyller opp alle våre 

studieplasser med kvalifiserte søkere.  Så lenge det underliggende fagmiljøet og det totale 

antall studenter ved et institutt forblir stort nok, ser vi det ikke som problematisk at instituttet 

velger å synliggjøre sitt tilbud gjennom å opprette flere små studieprogram med tydelig 

samfunnsrelevans. At en slik tilnærming i noen tilfeller kan føre til kvalitetsheving heller enn 

kvalitetsforringelse er den nylig gjennomførte oppsplittingen av bachelorprogrammene på 

Matematisk institutt, som resulterte i en fordobling av antallet kvalifiserte søkere, et godt 

eksempel på. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at Institutt for informatikk nå ønsker å 

foreta en lignende oppdeling av sin bachelorutdanning for bedre å synliggjøre 

samfunnsrelevans og instituttets totale fagtilbud, og at dette vil kunne føre til opprettelse av 

nye programmer med færre enn 20 studieplasser. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Harald Walderhaug 

Prodekan for utdanning Eli Neshavn Høie 

 Studiesjef 


