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Nedlegging av Rådet for førstesemesterstudier 

 
Saken gjelder: 
Rådet for førstesemesterstudier har i flere år hatt lav aktivitet. Videre har UiB i sin 
utdanningspolitikk hatt økende fokus på hele det første studieåret, snarere enn bare 
førstesemesterstudiene i streng forstand. Dette er et saksfelt som Utdanningsutvalget har 
høy oppmerksomhet om, og det synes derfor mest hensiktsmessig at utvalget selv overtar de 
oppgavene som rådet har hatt. 
 
Universitetsdirektørens kommentar 
Rådet for førstesemesterstudier er et representativt organ, med medlemmer og 
varamedlemmer fra alle fakultetene og fra studentene. Det har som mandat å gi råd til 
Utdanningsutvalget om utvikling og organisering av førstesemesterstudiene, inkludert om 
rammer og budsjett. De siste seks årene har rådet kun hatt to møter, i 2013 og 2016.  
 
Etter en grundig debatt i Utdanningsutvalgets møte 9. mai, ble det foreslått å legge rådet 
ned. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, mente utvalget at det er unødig byråkratisk å ha et 
representativt organ som gir råd til et annet representativt organ. En reduksjon i antall 
medlemmer av rådet kunne være et alternativ for å øke effektiviteten, men det ville kunne 
føre til at ikke alle fakultetene ville få anledning til å bidra fullt ut.  
 
Utdanningsutvalget selv er et vel så godt egnet organ til å behandle den typen saker som 
faller inn under rådets mandat. Utdanningsutvalget vedtok på denne bakgrunn å anbefale 
styret å legge ned rådet. I tillegg vedtok utvalget å behandle en sak om 
førstesemesterstudiene årlig. En representant for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
vil inviteres inn og få observatørstatus når Utdanningsutvalget behandler saker som angår 
førstesemesterstudiene. 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Rådet for førstesemesterstudier legges ned. 
2. «Regler for rådet for førstesemesterstudier» oppheves. 
3. Vedtaket i punkt 1 og 2 trer i kraft straks. 
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