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Studieportefølje 2020 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
• Studietilsynsforskriften 
• UU-sak 49/19 Studieportefølje 2020 

 
Saken gjelder: 
Oppretting og nedlegging av studieprogram er omfattet av forutsigbare prosesser som går 
fram av UiBs system for kvalitetsarbeid. Basert på anbefalinger fra studiekvalitetskomiteen 
for 2019, vedtok Utdanningsutvalget i møte 14. november å anbefale oppretting av ett nytt 
studieprogram i 2020: Årsstudium i informatikk, ved Det matematisk- naturvitenskapelige 
fakultet. 
 
Utdanningsutvalget anbefaler at Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi blir lagt 
ned, da den reviderte versjonen av det 5-årige masterprogrammet i energi vil overta 
studieplassene fra bachelorprogrammet. Saken omfatter også nedlegging av PPU i kunst og 
design, ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), ettersom programmet nå inngår i en 
felles PPU-KMD. 
 

Forslag til vedtak: 
1. Universitetsstyret vedtar å opprette Årstudium i Informatikk, og å legge ned 

Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi 
 

2. Universitetsstyret vedtar å legge ned PPU i kunst og design 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 114/19 28.11.2019 2019/25498 
 
 

Studieportefølje 2020 
 
Bakgrunn 
I løpet av mars og april kom det inn planer om seks nye program for høsten 2020. Fire av 
disse leverte et førsteutkast, men bare én endte opp med endelig søknad om oppretting. 
Veiledningsgruppen ved UiB læringslab fulgte opp fagmiljøene med utforming av nye 
studieprogram. Det var hovedsakelig tids- og ressursmessige årsaker til at de resterende 
planene ikke ble ferdigstilt. Studiekvalitetskomiteen er godt fornøyd med veiledningsarbeidet 
som er utført ved læringslaben. 
 
Medlemmer i studiekvalitetskomiteen for 2019 har vært 

• Dag Elgesem, visedekan for utdanning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
• Per-Einar Binder, visedekan for utdanning, Det psykologiske fakultet (PSYK) 
• Ingrid Christensen, studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MN) 
• Arild Raaheim, professor ved Program for universitetspedagogikk, PSYK 
• Kari Bjørgo Johnsen, seniorrådgiver, Studieavdelingen (SA) 
• Pål Grønås Drange, ekstern fagfelle, Equinor 
• Sandra Amalie Lid Krumsvik, studentrepresentant  
• Morten Stene, studentrepresentant   
• Mette Optun, sekretær for gruppen, SA 

 
Studiekvalitetskomiteens anbefalinger 
Institutt for informatikk ønsker å opprette et årsstudium i informatikk for å imøtekomme et 
observert behov for en kort utdanning i informatikk. Komiteens vurdering er at søknaden er 
tydelig og velbegrunnet, med presise beskrivelser av hva studentene skal vite, kunne og 
være i stand til å gjøre etter endt årsstudium. Studiets oppbygging viser utelukkende til 
standardemner som allerede eksisterer på bachelornivå, og ved fullført årsstudium kan en 
søke intern overgang til alle bachelorprogram ved instituttet. Komiteen støtter søknaden og 
anbefaler oppretting.  
 
Utdanningsutvalget vedtok i møte 14. november å anbefale oppretting av ett nytt 
studieprogram i 2020: 

• Årsstudium i informatikk, 
Fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet  

 
Nedlegging  
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har varslet nedlegging av bachelorprogrammet i 
petroleum- og prosessteknologi, fra og med høst 2020. Studieprogrammet har vært forankret 
ved Institutt for fysikk- og teknologi. Studieplassene flyttes til en revidert versjon av det 5-
årige integrerte masterprogrammet i energi (sivilingeniør), som også skal romme deler av 
tilbudet fra det nedlagte programmet. 
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Navneendring og nedlegging av PPU-program ved KMD 
I forbindelse med revisjonsprosess ved KMD i 2018 ble det vedtatt en felles fagplan for 
fakultetets to eksisterende PPU-program. Fakultetsstyret vedtok at navnet på PPU i 
utøvende musikk skulle endres til Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design 
(PPU-KMD) fra høsten 2019. Som følge av denne navneendringen, vil KMD be om at PPU i 
kunst og design legges ned, ettersom dette nå inngår i et felles PPU-program; PPU-KMD. 
 
Navneendring i studieprogram ved MN 
MN-fakultetet melder om følgende navneendringer: Integrert masterprogram i aktuarfag 
endrer navn til Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse. Bachelorprogram i 
statistikk endrer navn til Bachelorprogram i statistikk og data science. Bachelorprogram i 
informatikk: datavitskap endrer navn til Bachelorprogram i informatikk: data science. 
 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Styrking og utvikling av IKT-kompetansen i forskning og utdanning er et viktig virkemiddel for 
å kunne utvikle ny kunnskap og møte vår tids samfunnsutfordringer. Økt kompetanse innen 
IKT er ønsket både fra studenter som vil komplettere annen utdanning, og for kommende 
studenter som ikke er sikre på hvilken studieretning de skal satse på. Styret anbefales derfor 
å vedta oppretting av Årsstudium i informatikk. 
 
Styret anbefales å vedta at Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi legges ned, 
som følge av at programmets studieplasser flyttes til det 5-årige integrerte 
masterprogrammet i energi. 
 
Ettersom de to eksisterende PPU-programmene ved KMD nå inngår i en felles fagplan, og 
PPU i utøvende musikk har endret navn til PPU i kunst, musikk og design, anbefales det å 
vedta at PPU i kunst og design legges ned. 
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