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OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET 2020/2021 

 
Fakultetene skal innen 25. oktober melde inn opptaksrammene for studieåret 2020/2021, både for 
bachelorprogram og integrerte femårige program som lyses ut i Samordna Opptak, og for 
masterprogrammene som lyses ut lokalt i det sentraliserte masteropptaket. Saken blir behandlet først 
i Utdanningsutvalget og så i universitetsstyret i november. 
 
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 til Studieavdelingen (SA) skal fakultetene i tillegg til opptaksrammene inkludere en 
oversikt over opprettelse/nedleggelse av studieprogram, eventuelle omdisponeringer av studieplasser, 
og informasjon om studieprogram som har endret navn. Saken skal brukes som grunnlag for 
utlysningene i det samordna opptaket og masteropptaket.  
 
I studieåret 2020/2021 har fakultetet en total opptaksramme på 838 plasser i samordna opptak og 356 
fullfinansierte studieplasser på masternivå.  
 
I forbindelse med studieplanendringsprosessen høsten 2020 vil fakultetet legge ned masterstudie-
retninger som ikke har tatt opp studenter de siste to årene og som har færre enn 3 studieplasser. 
Fakultetet planlegger derfor for våren 2020 en grundig gjennomgang av strukturen med 
masterprogram og -studieretninger sammen med fagmiljøene. Her er det viktig å finne gode tekniske 
og administrative løsninger for å sikre at vi får kandidater med riktig opptaksgrunnlag, og for å ivareta 
og synliggjøre kandidatenes faglige spesialisering i FS og på vitnemålene. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtar opptaksrammer for studieåret 2020/2021 som foreslått i saksforelegget. Fordeling 
av masterplasser på hvert studieprogram ligger fast, men det kan komme interne justeringer 
studieretningene imellom ut over høsten. 
 
 
 
Bergen 14. oktober 2019 
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Vedlegg 

1. Brevutkast til SA: Opptaksrammer 2020 ved MN 
1.1. Innmelding av opptaksrammer 2020 (Excel) 
1.2. Omregning av studieplasser PTEK til Energi 

2. Brev fra SA: Innmelding av opptaksrammer 2020 
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