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Forslag om endring i UiBs grads- og studieforskrift 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-16-872?q=opptak%20universitetet%20i%20Bergen 
• Sak 22/21 i Utdanningsutvalget: Ex.fac.-rapport fra arbeidsgruppe 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/saksliste_uu_200521.pdf 

• Sak 33/21 i Utdanningsutvalget: Forslag om endring i UiBs grads- og studieforskrift 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sak_33_21_forslag_til_endring_i_uibs_grads-_og_studieforskrift_002.pdf 

 
Saken gjelder: 
 
Utdanningsutvalget opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på dagens praktisering av 
ex.fac-emnene. Arbeidsgruppen hadde som mandat å beskrive hvordan ex.fac fungerer i 
dag, drøfte hvilke mål fagmiljøer, fakultetet og UiB sentralt bør ha for ex.fac fremover, drøfte 
innhold, omfang og plassering av ex.fac, samt foreslå hvordan ex.fac bør organiseres videre.  
 
I rapporten til arbeidsgruppen ble UiBs grads- og studieforskrift § 3-4 femte led, om at alle 
variantene av ex.fac ved UiB skal likestilles, problematisert. Arbeidsgruppen poengterte at 
forskriftens manglende mål og innhold for ex.fac gjør at fakultetene kan oppfylle forskriften 
gjennom programspesifikke innføringsemner, så lenge kravet om overførbarhet etterfølges. 
De konkluderte derfor med behov for en avklaring og endring, og landet på at beste løsning 
er å fjerne ex.fac bestemmelsene fra grads- og studieforskriften til UiB.  
 
Utdanningsutvalget behandlet rapporten i møtet 20.05 (sak 22/21), og anbefaler i likhet med 
arbeidsgruppen Universitetsstyret å endre grads- og studieforskriften slik at bestemmelsen 
om ex.fac fjernes, og at ansvaret for innføringsemner og innpassing overlates til fakultetene.  
 
Utdanningsutvalget oppfordrer samtidig fakultetene til å fortsette å gi rom for bredde og 
allmenndannende perspektiver i utdanningene i tråd med anbefalingene i 
Utdanningsutvalgets sak 13/12 og det videre arbeidet med bredde i studieprogrammene. 
 
 
Universitetsdirektørens kommentarer 
 
Forslaget om å endre grads- og studieforskriften slik at bestemmelsen om ex.fac fjernes, og 
ansvaret for innføringsemner og innpassing overlates til fakultetene, har til hensikt å skape lik 
praksis ved fakultetene. En slik endring vil også være viktig for å sørge for at dagens praksis 
reflekteres bedre i studieforskriften.  
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Endringen er ønsket både av fakultetene og studentene. Universitetsdirektøren fremmer 
derfor følgende.  
 
 

forslag til vedtak: 
 

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», fjernes 
«examen facultatum» fra § 2-4 bokstav b):  
 

1. b) examen facultatum/innføringsemne (minst 10, men ikke mer enn 20 studiepoeng). 
Krav til innføringsemner fastsettes av fakultetet. 
 

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen»,  
§ 3-1 siste ledd fjernes «examen facultatum».  

2. Examen philosophicum, examen facultatum og innføringsemner kan gis en 
nummerering som avviker fra reglene ovenfor. Det samme gjelder emner på 
profesjonsstudiene. 
 

«Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 3-4 får en 
ny overskrift hvor «examen facultatum» er fjernet:  
 

3. § 3-4. Fritak og innpassing av Examen philosophicum og 
innføringsemner/examen facultatum 
 

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 3-4 (3) 
fjernes «examen facultatum» og paragrafen i sin helhet endres fra:  
 

4. (3) Examen philosophicum og examen facultatum/innføringsemner avlagt ved annen 
institusjon, godkjennes i grad ved Universitetet i Bergen. I disse tilfellene godkjennes 
tilsvarende antall studiepoeng de avlagte emnenes studiepoeng. 

Til: 

5. (3) Examen philosophicum avlagt ved en annen institusjon, godkjennes i grad ved 
Universitet i Bergen. Innføringsemner avlagt ved en annen institusjon, må i grad 
godkjennes av fakultetet. I disse tilfellene godkjennes tilsvarende antall studiepoeng 
de avlagte emnenes studiepoeng. 
 

I tillegg fjernes følgende fra forskriftens § 3-4 (4) 

6. (4) Bare ett av de emner som er fastsatt til å utgjøre Examen philosophicum, kan 
inngå med studiepoeng i en grad. Tilsvarende kan inntil 20 studiepoeng examen 
facultatum/innføringsemner inngå med studiepoeng i en grad. 
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7. (5) Alle varianter av examen facultatum/innføringsemner ved Universitetet i Bergen 
er likestilte og skal oppfylle dette kravet til gradens oppbygging og innhold. 

 
 

   
 

  
  
Robert Rastad  
universitetsdirektør  
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