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•

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen
Utdanningsutvalget, sak 45/21: Studieforskriften- om endring av studieforskriften;
emner på 2-3 stp i forbindelse med grunnpakken om emner for digital forståelse

Saken gjelder:
Utdanningsutvalget besluttet i møte 30.09.2021, å be styret om å vedta en endring i UiBs
grads- og studieforskrift som gjør det mulig å tilby emner med færre studiepoeng enn 5
studiepoeng, som er den gjeldende nedre grensen i dag. Bakgrunnen for endringen er å
legge til rette for at alle studenter skal få tilbud om opplæring i grunnleggende digitale
ferdigheter tilpasset sitt eget fagområde. Det foreslås at forskriften blir tilpasset slik at den i
større grad åpner opp for å tilby emner på færre studiepoeng.
Universitetsdirektørens kommentarer
Satsningen på digital forståelse, kunnskap og kompetanse gir UiB mulighet for å kunne tilby
oppdatert kunnskap for både for UiB studenter, ansatte og eksterne. Et slikt tilbudet er også
et ledd i å gi studentene en fremtidsrettet utdanning.
For å få dette til er det en forutsetning at emnene ikke er for omfattende. Da
utdanningsutvalget drøftet saken i sitt møte 30. september, var de opptatt av opptatt av at
emnestørrelsene måtte være delelig med 5. Dette vilkåret er derfor inkludert i forslaget til
vedtak.
Forslag til vedtak:
1. I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», fjernes
følgende fra § 3-1 (4) første ledd:
4) Studiepoeng angir mål på arbeidsomfang i studiet. 60 studiepoeng tilsvarer ett års
fulltidsstudier. Dette utgjør normalt 1500-1800 arbeidstimer. Antallet studiepoeng for et
emne skal ordinært være delelig med 5. Minste emnestørrelse skal ordinært være 5
studiepoeng. Emnene til de fem- eller seksårige gradene, samt emner på ph.d.-nivå kan
fravike reglene i dette punktet.
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Nye § 3-1 (4) første ledd vil se slik ut:
4) Studiepoeng angir mål på arbeidsomfang i studiet. 60 studiepoeng tilsvarer ett års
fulltidsstudier. Dette utgjør normalt 1500-1800 arbeidstimer. Antallet studiepoeng for et
emne skal ordinært være delelig med 5. Emner med færre enn 5 studiepoeng skal tilbys
på en slik måte at de lett kan settes sammen til 5 studiepoeng
2. Forskriften trer i kraft straks.
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