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SAKEN GJELDER
Styret orienteres med dette om at fakultetene har søkt om utredningstillatelse til oppretting og nedlegging av
studier med virkning fra høsten 2011 i tråd med Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging
og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger.
Det humanistiske fakultet:
− Omstrukturering av bachelorprogram i utøvende musikk – klassisk og bachelorprogram i utøvende musikk –
jazz til bachelorprogram i utøvende musikk.
− Omstrukturering av masterprogram i utøvende musikk – klassisk til masterprogram i utøvende musikk.
− Nedlegging av Joint Master in Migration and Intercultural Relations ved Institutt for allmennlærerutdanning og
spesialpedagogikk.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
− Omstrukturering av videreutdanningene/ erfaringsbasert masterutdanning ved Institutt for helsefag.
− Utvikling av en Erasmus Mundus-grad (EM) i Family Social Work and Social Policy ved Institutt for sosialfag.
− Gjennomgåelse av programporteføljen på masternivå ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag som en
oppfølging av prosessen på BA-nivå som startet i 2009.
− Fakultetet ønsker å utrede etablering av en friluftshøgskole i tilknytning til NHS. Utredningen vil være eksternt
finansiert, og etableringen av dette vil først være aktuelt fra og med studieåret 2012 – 2013.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:
− Omstrukturering av studietilbudet innen realfag, matematikk/ fysikk til et bachelor- og masterprogram i
matematikk og fysikk.
− Omstrukturering av Masterprogram i teknologi/petroleumsteknologi med sterkere profilering av
boreteknologi, og etablering av et eget opptak til masterprogram i teknologi, boring.
Universitetsdirektøren anbefaler at styret gir sin tilslutning til fakultetenes forslag. En slik tilslutning innebærer
ikke noen form for godkjenning av nye studietilbud. Styret vil få eventuelle forslag til omlegging, nedlegging eller
utbygging av studietilbud på vanlig måte i styremøte høsten 2010.
Forslag til vedtak:
Styret for Universitetet i Stavanger gir sin tilslutning til at fakultetene utreder de planene som framgår av saken.
Styret vil understreke at forslag om etableringer og nedlegginger som skal fremmes for styret på et senere
tidspunkt må være forankret i strategi og handlingsplaner og i prosjektet Balansert omstilling for utvikling.
Stavanger, 02.02.2010

Per Ramvi
universitetsdirektør
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1. BAKGRUNN
I tråd med Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved
Universitetet i Stavanger (Retningslinjer for studieprogramarbeid) (21/10/09), gjennomgås universitetets
studieportefølje årlig. Fakultetene er bedt om å fremme forslag om utvikling og endring av studieporteføljen i
henhold til fakultetenes handlingsplaner, samt strategiske og ressursmessige hensyn i organisasjonen.
Styret har påpekt at endringer i studieporteføljen i henhold til Retningslinjer for utredning, godkjenning,
etablering, nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger skal muliggjøre fremtidig utvikling i
samsvar med UiS’ strategi og handlingsplaner og prosjektet Balansert omstilling for vekst (US 102/09). Styret ba
også om å få sak om studieportefølje og fakultetenes søknader om utredning om etableringer og nedlegginger av
studier på sakskartet på første styremøte i 2010 (US 104/09).
Utdanningsdirektørens frist for tilbakemelding fra fakultetene var 15. januar d.å.
Styret orienteres herved om fakultetenes søknader om utredning for etableringer og nedlegginger av studier den
kommende perioden.
Utredningsarbeidet vil foregå utover våren før sakene eventuelt fremmes som søknader om etablering, nedlegging
eller omstrukturering innen fastsatt frist
DET HUMANISTISKE FAKULTET
Det humanistiske fakultet søker om utredningstillatelse til oppretting og nedlegging av studier ved fakultetet med
virkning fra høsten 2011. Andre mulige endringer i fakultetets studieportefølje vil i følge fakultetet etter hvert bli
behandlet gjennom Bofu-prosessen.
Institutt
Institutt for musikk og dans (IMD)
Etablering av to nye studieprogram ved instituttet med oppstart høsten 2011:
• Bachelorprogram i utøvende musikk
• Masterprogram i utøvende musikk
Nedlegging av tre studieprogram ved instituttet fra og med høsten 2011:
• Bachelorprogram i utøvende musikk - klassisk
• Bachelorprogram i utøvende musikk - jazz
• Masterprogram i utøvende musikk - klassisk
Man ønsker med dette å oppnå en faglig gevinst ved å utvikle studietilbudet i takt med kompetansebehovet i
samfunnet og kulturlivet. Som en viktig aktør i arbeidet med Bjergstedvisjonen ønsker IMD å bygge en
studiemodell som åpner for større samarbeidsmuligheter på tvers av sjangergrenser og kunstneriske
uttrykksformer.
En økonomisk gevinst ligger i muligheter i den praktiske gjennomføringen, med samkjøring av teoretiske emner og
mer bruk av mesterklasser i instrumentalemner. Man tenker seg generelt flere studenter pr undervisningsressurs.
Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (IAS)
Det søkes om utredningstillatelse for nedlegging av Joint Master in Migration and Intercultural Relations fra og
med høsten 2011.
Nåværende partneravtale som gjelder for studiet Joint Master in Migration and Intercultural Relations utgår
sommeren 2011. Til tross for at dette er et viktig prosjekt i internasjonaliseringssammenheng mener dekan at det
av økonomiske grunner ikke er mulig å opprettholde den nødvendige faglige og administrative støtten som er
nødvendig for å drive og videreutvikle dette studiet.
Institutt for kulturkultur- og språkvitenskap
språkvitenskap
Fakultetet har foreslått nedlegging av bachelor- og årsstudiene i tysk, fransk og spansk innenfor Bofu-prosjektet.
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DET SAMFUNNSVITENSKAPLIGE FAKULTET
På bakgrunn av innspill fra instituttene søker fakultet om følgende endringer og vurderinger av
studieprogramporteføljen ved fakultetet, med virkning fra høsten 2011:
Institutt for helsefag (IH):
Fakultetet søker om å sette i gang med utredningsarbeid for omstrukturering av videreutdanningene/
erfaringsbasert masterutdanning fra 2011.
Institutt
Institutt for mediemedie-, kulturkultur- og samfunnsfag (IMKS):
Programporteføljen på masternivå gjennomgås, som en oppfølging av prosessen på BA-nivå som startet i 2009.
Man ønsker å styrke den samfunnsvitenskaplige fagprofilen, og bedre sammenheng mellom nivåene BA-MA-ph.d.
Den interne gjennomgangen kan resultere i behov for sammenslåinger, nedlegginger og opprettinger av
studieporteføljen på masternivå.
Institutt for sosialfag (IS)
Mulige initiativ fra departementet vil kunne få betydning for bachelorprogrammene innen barnevern og sosialt
arbeid/velferdsutdanning. Dette avventes inntil videre.
Instituttet arbeider for tiden med en søknad om støtte til en Erasmus Mundus-grad (EM) i Family Social Work and
Social Policy.
Norsk hotellhøgskole (NHS)
Fakultetet ønsker å utrede etablering av en friluftshøgskole i tilknytning til NHS. Utredningen vil være eksternt
finansiert, og etableringen av dette vil først være aktuelt fra og med studieåret 2012 - 2013.
DET TEKNISKTEKNISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET
Ved TN har Bofu-prosjektet, samt programevalueringer og tidligere gjennomførte evalueringer og vurderinger på
bakgrunn av rekruttering og gjennomstrømning med mer, ført til at fakultetet ber om å få arbeide videre med
vurdering og utredning knyttet til følgende studieprogram:
•
•
•

•

Nedlegging av Medisinsk teknikk (60 sp/årsstudium) fra 2011. Studietilbudet har ikke tatt opp nye
studenter de siste årene, og er heller ikke tatt med i tilbudet for høsten 2010.
Nedlegging av Petroleumsteknologi (60 sp/årsstudium) vurderes på grunnlag av evalueringer og få
søkere.
Omstrukturering av studietilbudet innen realfag, matte/ fysikk til et bachelor- og masterprogram i
matematikk og fysikk. Dette basert på følgende endringer:
o Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN) har i dag et bachelorprogram i matematikk
(realfag) og et annet Bachelorprogram i ingeniørfag (teknisk realfag). Man tenker å vurdere
muligheter for bedre ressursutnytting ved sammenslåing av Bachelorprogram i ingeniørfag,
teknisk realfag og Bachelorprogram i matematikk med tilhørende valgmuligheter. I stedet
etableres et nytt Bachelorprogram i matematikk og fysikk.
o Nåværende Master i realfag med teknologi – Integrert lærerutdanningsprogram (300sp) søkes
nedlagt. Dette begrunnes med liten rekruttering, slik programmet fremstår i dag. En ny Master i
matematikk og fysikk vil kunne erstatte denne
Omstrukturering av Masterprogram i teknologi/petroleumsteknologi med sterkere profilering av
boreteknologi, og etablering av et eget opptak til masterprogram i teknologi, boring.

2. BEHANDLING I UTDANNINGSUTVALGET
Utdanningsutvalget behandlet saken i møte 27. januar 2010. Søknader om utredningstillatelse til større endringer
i studieporteføljen er en del av den årlige rutinen som er vedtatt i Retningslinjer for studieprogramarbeid, og har
tidlegere blitt behandlet av rektor. Nå har styret bedt om at drøfting av studieportefølje blir en årlig sak og derfor
ønsket også utdanningsdirektøren at Utdanningsutvalget gir innspill og kommentarer til saken.
Fra møteboken til Utdanningsutvalget:
Utdanningsutvalet drøfta saka og hadde fylgjande kommentar:
Det er uheldig at program som er strategisk viktige for institusjonen vert lagde ned, men utvalet ser samtidig at
det er vanskeleg å gi klare råd utan å ha alternative framlegg.
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Vedtak:

Utdanningsutvalet sine innspel og kommentarar til saka om studieportefølje og fakulteta sine
søknader vert tekne med når saka vert lagt fram for styret. Utdanningsutvalet finn det uheldig at
søknaden frå Det humanistiske fakultetet ikkje omfatta utgreiing om nedleggjing av språkfaga tysk,
fransk og spansk.

3. UNIVERSITETSDIREKTØRENS VURDERING
Det humanistiske fakultet
Universitetsdirektøren støtter utredning av omstrukturering av bachelor- og masterprogrammene ved IMD. Økning
av opptaket vil kunne bedre studiepoenginntektene på sikt. Universitetsdirektøren ser også at forslaget vil kunne
utnytte ressurssene ved instituttet bedre og innebære et innovativt grep som vil kunne få positiv betydning for
kvaliteten i studietilbudet. Universitetsdirektøren vil påpeke viktigheten av at utredningen hensyntar instituttets
behov for økte inntekter, jf. sak 06/10 om Bofu.
Joint Master in Migration and Intercultural Relations har vært en faglig suksess og har pågått siden 2006. Dette
er den eneste fellesmasteren UiS har i dag. Målet for UiS fram mot 2020 er å etablere fem internasjonale
fellsgrader pr. fakultet på MA- og ph.d-nivå. Institusjonen arbeider med søknader om Erasmus Mundus (EM)status for to samarbeidsmasterprogram, hvorav den ene er denne migrasjonsmasteren. Innvilging av en slik
status vil bety mye for den videre utviklingen av programmet og gi et større søkergrunnlag. Søknaden er styrket
ved deltaking fra afrikanske partnere i Edulink-nettverket. EM-status og nye samarbeidspartnere vil kunne gjøre
programmet økonomisk bærekraftig og videreutvikle det faglige innholdet. Universitetsdirektøren vil avvente
videre utredning der disse momentene blir tatt med i endelig konklusjon fra fakultetet.
Sviktende studenttilstrømming til bachelor- og årsstudiene i tysk, fransk og spansk, og dermed sviktende inntekter
har vært en utfordring for fakultetet de siste 4-5 årene. Universitetsdirektøren mener fakultetet i sitt
nedleggingsforslag i Bofu tar nødvendig hensyn til denne utviklingen. Universitetsdirektøren mener det er viktig å
understreke at det i forbindelse med dette forslaget ikke vil bli gjennomført nedbemanning, men omplassering av
årsverkene, og at videre bruk av fremmedspråkkompetansen må vurderes nøye, herunder språk som fag inn i
andre utdanninger, språk som EVU-tilbud, nettilbud m.v. Det vises til behandlingen av styresak 06/10 der det
foreslås nedlegging av disse tilbudene som del av handlingsplan for Balansert omstilling for utvikling, og at
opptaksrammene for disse årsstudiene nullstilles fra og med høsten 2010.
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Fakultetet har iverksatt en del omstrukturerings- og effektiviseringstiltak i bachelorprogrammene på Institutt for
medie-, kultur- og samfunnsfag. Universitetsdirektøren støtter utredning av programporteføljen på masternivå for
å styrke den samfunnsvitenskaplige fagprofilen, og bedre sammenheng mellom nivåene BA-MA-ph.d.
Fakultetet ved Institutt for sosialfag arbeider for tiden med en søknad om støtte til en Erasmus Mundus-grad (EM)
i Family Social Work and Social Policy. Partnerne er Lisboa universitetsinstitutt, Universitetet i Gøteborg og UiS.
Universitetsinstituttet i Lisboa er koordinator. Graden er alt i drift med disse partnerne som en ettårig grad men
blir, som vil som et ledd i EM-søknaden bli utvidet til en toårig grad. EM er EU’s prestisjeprogram for fellesgrader.
Drift av programmene mottar betraktelig økonomisk støtte fra EU. UiS har så langt ingen EM-programmer.
Universitetsdirektøren mener tiltaket kan utredes, men at finansiering fra Erasmus Mundus vil være en
forutsetning for etablering.
Universitetsdirektøren mener at en friluftshøgskole ved Norsk hotellhøgskole kan utredes så lenge denne er
eksternt finansiert.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Nedlegging av Medisinsk teknikk (60 sp/årsstudium) og nedlegging av Petroleumsteknologi (60 sp/årsstudium)
ligger innenfor dekanen sitt myndighetsområde, men universitetsdirektøren setter pris på at det orienteres om
dette i sammenheng med søknaden om utredning av endringer i studieporteføljen ved fakultetet.
Søknad om utredning av omstrukturering av studietilbudet innen realfag, matematikk/ fysikk til et bachelor- og
masterprogram i matematikk og fysikk støttes. Men universitetsdirektøren ber samtidig om at fakultetet vurderer
hvordan matematikk som lærerutdanningsfag kan videreføres.
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Universitetsdirektøren støtter utredning av omstrukturering av Masterprogram i teknologi/petroleumsteknologi
med sterkere profilering av boreteknologi, og etablering av et eget opptak til masterprogram i teknologi, boring.
Universitetsdirektøren vil understreke at prosjektet Balansert omstilling for utvikling ikke skal stoppe ønsket
utvikling men heller bidra til å skape større handlingsrom for oppnåelse av strategi- og handlingsplaner.
Saken om studieportefølje og fakultetenes søknader om utredning om etablering og nedlegging av studier er en
anledning for styret til å gi føringer for den videre utviklingen av universitetets profil. Universitetsdirektøren vil
presisere at fakultetene legger vekt på strategiske vurderinger og at det som fremmes som søknad om etablering,
nedlegging eller omstrukturering er godt forankret i strategi- og handlingsplaner.
Det er dessuten riktig at alt arbeid med studieportefølje alltid ses i sammenheng med løpende og mulige SAKprosesser, der vi særlig sammen med UiA, HSH, HiB og UiT må se på rasjonelle arbeidsdelinger og samarbeid.
Forslag til vedtak:
vedtak:
Styret for Universitetet i Stavanger gir sin tilslutning til at fakultetene utreder de planene som framgår av saken.
Styret vil understreke at forslag om etableringer og nedlegginger som skal fremmes for styret på et senere
tidspunkt må være forankret i strategi og handlingsplaner og i prosjektet Balansert omstilling for utvikling.

Stavanger, 02.02.2010

Per Ramvi

Kristofer Henrichsen

universitetsdirektør

utdanningsdirektør

Saksbehandler: rådgiver Eilef J. Gard, UA

Utrykte
Utrykte vedlegg:
Søknader fra fakultetene
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