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Saken gjelder:
Utdanningsutvalget er styrets faglige utvalg for vurdering og anbefaling av et studieprogram og skal se til at
studieplanen oppfyller krav i forskrifter, reglementer og retningslinjer. Utvalgets tilrådinger til styret er også
basert på vurderinger i forhold til strategi og handlingsplaner og økonomiske forhold. Styrets oppgave er
eventuelt å vedta de foreliggende framleggene til etableringer, omstrukturering og navneendring etter en
vurdering av finansiering, dimensjonering og strategiske hensyn.
Fakultetene har søkt om etableringer, nedlegginger, omstrukturering og navneendringer av studieprogram
med virkning fra 2011/2013 i samsvar med Retningslinjer for studieprogramarbeid.
Vurdering:
Universitetsdirektøren legger til grunn styrets strategiske føringer fra Strategiplan 2020 samt føringer gitt i
BOfU-prosessen. Dette innebærer at forslag til etableringer i utgangspunktet bare anbefales der dette skjer
ved ekstern finansiering eller omdisponering av ressurser, og ellers inngår i vedtatte planer.
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar følgende etableringer og nedlegginger av studieprogram ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet:
Etablering av følgende programmer:
o Bachelorprogram i matematikk og fysikk med oppstart 2011
o Masterprogram i matematikk og fysikk med oppstart 2013
o Master Program in Offshore Field Development Technology
Nedlegging av følgende programmer:
o bachelorprogram i matematikk med spesialiseringer i fysikk og data
o bachelorprogram i teknisk realfag med spesialiseringer i teknisk fysikk og energi- og
petroleumsteknologi
o masterprogram i realfag med teknologi med spesialiseringer i matematikk og kjemi,
matematikk og fysikk, og teknisk realfag
2. Styret vedtar følgende omstrukturering, nedlegginger og navneendring ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet gjeldende fra 2011:
Omstrukturering av masterprogram i helsevitenskap med følgende etableringer:
Spesialisering i psykisk helsearbeid
Spesialisering i aldring og aldersdemens
Spesialisering i rusproblematikk
Nedlegging av tre vidareutdanninger i helsefag:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Videreutdanning i aldring og aldersdemens
Videreutdanning i rusproblematikk
Navneendring av masterprogram i kunst- og kulturvitenskap til masterprogram i kunst- og
kulturstudier.
3. Styret vedtar følgende navneendring ved Det humanistiske fakultet:
ph.d. i spesialpedagogikk endres til ph.d. i utdanningsvitenskap.
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4. Styret ber fakultetene sørge for nødvendige overgangsordninger for studentene ved nedlegging av
program.

Stavanger, 19. oktober 2010

Per Ramvi
universitetsdirektør

Vedlegg:
Møtebøker fra Utdanningsutvalget 8. september og 13. oktober
Søknader fra fakultetene

Saksbehandler: Eilef J. Gard, rådgiver
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Bakgrunn
Fakultetene har søkt om følgende etableringer, nedlegginger, omstrukturering og navneendringer av
studieprogram med virkning fra 2011/2013:
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:
- Etablering av bachelorprogram i matematikk og fysikk fra høsten 2011
- Etablering av masterprogram i matematikk og fysikk fra høsten 2013
- Etablering av Master Program in Offshore Field Development Technology
- Nedlegging av
- bachelorprogram i matematikk med spesialiseringer i fysikk og data,
- bachelorprogram i teknisk realfag med spesialiseringer i teknisk fysikk og energi- og
petroleumsteknologi
- masterprogram i realfag med teknologi med spesialiseringer i matematikk og kjemi,
matematikk og fysikk, matematikk og fysikk (teknisk realfag)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
- Omstrukturering av masterprogram i helsevitenskap fra høsten 2011
- Navneendring for masterprogram i kunst- og kulturvitenskap fra høsten 2011
Det humanistiske fakultet:
- Navneendring for ph.d. i spesialpedagogikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
a) Bachelor- og masterprogram i matematikk og fysikk
Etter søknad ga rektor i brev av 1. mars 2010 fakultetet fullmakt til utredning og omstrukturering av
studietilbudet innen realfag, matematikk/fysikk, til bachelor- og masterprogram i matematikk og fysikk.
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetet (TN) søker om etablering av bachelorprogram i matematikk og
fysikk med oppstart fra høsten 2011. TN søker videre om etablering av masterprogram i matematikk og
fysikk med planlagt oppstart i 2013.
Et livskraftig fagmiljø innen matematikk og fysikk har hatt en grunnleggende strategisk og faglig forankring
ved Universitetet i Stavanger helt siden etablering av bachelorprogram i petroleumsteknologi i 1971.
Grunnleggende metodefag som matematikk og fysikk er essensielle bærebjelker i alle
ingeniørutdanningene som universitetet tilbyr. Studenter ved alle bachelorprogrammene i ingeniørfag må
innom de grunnleggende metodefagene som matematikk, statistikk og fysikk for å kunne ha utbytte av de
spesifikke ingeniørfagene. Svært mange av masterutprogrammene er også avhengige av de samme
metodefagene for å få en helhetlig utdanning.
Fakultetet nevner i denne forbindelse det betydelige arbeidet som er nedlagt på Institutt for matematikk og
naturvitenskap (IMN) i forbindelse med utredning av nye doktorgradsprogram i matematikk og fysikk.
Opprettelse av egne bachelor- og masterprogram i matematikk og fysikk vil styrke rekrutteringen inn mot et
slikt doktorgradsområde. Slike rekrutteringsveier er i bruk med gode resultat ved andre norske høyere
utdanningsinstitusjoner.
Regjeringen har som mål å styrke realfag og teknologi i Norge. Det er et langsiktig mål for næringsliv og
offentlig sektor å få kunnskapsnivået i realfag og teknologi opp på et høyt internasjonalt nivå og sikre
nødvendig rekruttering til forskning og arbeidsliv. Kunnskapsdepartementets strategiplan som kom i mars
2010, Realfag for framtida 2010-2014, uttaler: ”De overordnede målene for satsingen er å styrke elevenes
og studentenes kompetanse i realfag, øke interessen for realfag og styrke rekrutteringen og
gjennomføringen på alle nivåer, ikke minst blant jentene.”
Det forventes at også Universitetet i Stavanger skal delta i dette nasjonale løftet.
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Fakultetet poengterer at utredningsarbeidet som er blitt gjort i forbindelse med bachelor- og
masterprogrammene i matematikk og fysikk er en opprydning og en restrukturering av et allerede
eksisterende utdanningstilbud. Ved å opprette egne bachelor- og mastergradsløp innen matematikk og
fysikk, synliggjøres et allerede eksisterende fagmiljø - et fagmiljø som fakultetet i sin strategi ønsker og
trenger å vedlikeholde og styrke. Det er også et betydelig arbeid som er nedlagt på Institutt for matematikk
og naturvitenskap (IMN) i forbindelse med utredning av nye doktorgradsprogram i matematikk og fysikk.
Opprettelse av egne bachelor- og masterprogram i matematikk og fysikk vil styrke rekrutteringen inn mot et
slikt doktorgradsområde.
Restruktureringen representerer også en administrativ effektivisering. Ved opprettelsen av bachelor- og
masterprogram i matematikk og fysikk, søkes følgende studieprogram nedlagt:
- bachelorprogram i matematikk med spesialiseringer i fysikk og data,
- bachelorprogram i teknisk realfag med spesialiseringer i teknisk fysikk og energi- og
petroleumsteknologi
- masterprogram i realfag med teknologi med spesialiseringer i matematikk og kjemi, matematikk og
fysikk, matematikk og fysikk (teknisk realfag)
Institutt for matematikk og naturvitenskap har gjort rede for hvordan omstruktureringen av matematikk og
fysikk-tilbudene ved instituttet svarer på styrevedtak 51/10 om BOFU-prosessen. Ressurser til
vitenskapelig personell utgjør en besparelse på 1-1,5 årsverk i en 3-årsperiode, samtidig med at markedet
og økonomien i de nye studieprogrammene testes. Emneporteføljen er også omtalt i søknaden,
konklusjonen er at åtte emner samordnes til fem.
Behandling i Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget behandlet fastsetting av studieplan for bachelor- og masterprogram i matematikk og
fysikk (UU 30/10) i møte 8. september 2010, og fattet følgende vedtak:
1. Utdanningsutvalget fastsetter studieplaner for bachelorprogram i matematikk og fysikk med
oppstart høsten 2011.
2. Utdanningsutvalget fastsetter studieplaner for masterprogram i matematikk og fysikk med oppstart
høsten 2013.
3. Utdanningsutvalet ber fakultetet justere bachelorplanen når ny rammeplan for
ingeniørutdanningene implementeres, særlig med tanke på reduksjon av 5-studiepoeng emner.
4. Utdanningsutvalget merker seg at fakultetet tar sikte på en innsparing på 1 ½ årsverk i løpet av en
tre-årsperiode ved etablering av de nye programmene.
5. Utdanningsutvalget anbefaler styret å etablere bachelor- og masterprogram i matematikk og fysikk
og å legge ned følgende programmer:
Fra 2011:
Bachelorprogram i matematikk med spesialiseringer i fysikk og data
Bachelorprogram i teknisk realfag med spesialiseringer i teknisk fysikk og energi- og
petroleumsteknologi
Fra 2013:
Masterprogram i realfag med teknologi med spesialiseringer i matematikk og kjemi, matematikk
og fysikk og matematikk og fysikk (teknisk realfag)
b) Master Program in Offshore Field Development Technology
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) søker også om etablering av Master Program in Offshore
Field Development Technology i samarbeid med Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Gubkin
University).
Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) har i over 15 år hatt et tett samarbeid med
Gubkin University. Samarbeidet har resultert i student- og lærerutveksling, samt i forskning og samarbeid
om å skrive lærebøker. Instituttet ønsker nå å knytte et enda nærmere samarbeid med Gubkin University
ved å etablere en dobbel mastergrad.
I følge søknaden fra fakultetet er det stort behov i Russland for økt kompetanse innen offshore olje- og
gassteknologi. Gubkin University leder arbeidet i Russland med undervisning innen marin olje og gass
teknologi. Gubkin University ønsker at samarbeidet med UiS skal forsterkes og en understreker spesielt
den ledende rollen UiS har innen utdanning av spesialister for olje- og gassnæringen i Norge.
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Fakultetet peker på at samarbeidsmasteren vil bidra til internasjonaliseringen av studiene ved
UiS og at det foreslåtte samarbeidet vil styrke undervisningsrelasjoner med Russland.
Det omsøkte programmet bygger på et langvarig samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Gubkin
State University of Oil and Gas, og er således i tråd med den vedtatte strategien der UiS vil søke samarbeid
med universiteter i utlandet som støtter opp om våre hovedsatsinger.
Det omsøkte programmet er i tråd med nasjonale føringer om at Norge skal styrke utdanningssamarbeidet
med Russland.
I søknaden legges det til grunn ekstern finansiering som en forutsetning for oppstart av programmet.
Budsjett for perioden er vist i søknaden. Fakultetet søker om etablering av programmet slik det foreligger
men vil ikke iverksette programmet før det foreligger ekstern finansiering.
Behandling i Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget behandlet fastsetting av studieplan for Master Program in Offshore Field Development
Technology (UU 38/10) i møte 13.oktober 2010, og fattet følgende vedtak:
Utdanningsutvalget fastsetter studieplan for Master Program in Offshore Field Development
Technology under følgende forutsetninger:
det etableres egen samarbeidsavtale for programmet.
programmet finansieres ved eksterne midler.
Utdanningsutvalget forutsetter at fakultetet gjennomgår program- og emnebeskrivelser i
kommende revisjon med hensyn til internasjonalisering, læringsutbytte og
vurderingsformer.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
a) Masterprogram i helsevitenskap
Det samfunnsvitskaplege fakultetet søkjer om etablering av fylgjande spesialiseringar i masterprogram i
helsevitenskap:
Spesialisering i psykisk helsearbeid
Spesialisering i aldring og aldersdemens
Spesialisering i rusproblematikk
Oppstart for dei nye spesialiseringane er planlagt til hausten 2011. Samtidig søkjer fakultetet om
nedleggjing av tre vidareutdanningar i helsefag:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Videreutdanning i aldring og aldersdemens
Videreutdanning i rusproblematikk
Masterprogram i helsevitenskap vart fastsett av Utdanningsutvalet og etablert av styret hausten 2009 og
hadde fyrste opptaket hausten 2010. Det vert vist til styresak 102/09.
Fakultetet fekk etter søknad fullmakt frå rektor til å greia ut eventuell omstrukturering av
vidareutdanningane til å gå inn i erfaringsbasert masterprogram i brev av 1. mars 2010. I søknaden frå
fakultetet vert dei nye spesialiseringane lagde til det etablerte disiplinbaserte masterprogrammet.
Kvalitetsutvalet ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet tilrådde i juni 2009 at Institutt for helsefag skulle
få midler til å gå gjennom ein prioriterings- og evalueringsprosess med omsyn til breidda i
vidareutdanningstilboda. Instituttleiar sette så ned ei arbeidsgruppe for å fylgja opp kvalitetsutvalet si
tilråding. Arbeidsgruppa la i mai 2010 fram ein rapport som m.a. innheldt framlegg om at dei tre
vidareutdanningane i psykisk helsearbeid, aldring og aldersdemens og rusproblematikk vert søkt endra til
spesialiseringar i eksisterande master i helsevitenskap.
Institutt for helsefag viser til utviklinga i den helsefaglege sektoren når det vert sett fram grunnar for den
omsøkte endringa.
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Det vert vist til kontakt med helsefagleg leiing i Stavanger kommune og ved Stavanger
universitetssjukehus som gir signal om at kompetansen for helsefagleg personale må styrkjast. Difor har
instituttet arbeidd med utviklinga av mastergradstilbod i helsefag, slik som etableringa av
masterprogrammet i 2009 viser. Instituttet viser også til at andre utdanningsinstitusjonar har gjort liknande
endringar i sine utdanningstilbod for å møta det auka behovet for kompetanse. Instituttet meiner at 60
studiepoengs vidareutdanningar ikkje vil vera tilfredsstillande. Det vert også vist til
Kunnskapsdepartementet sine signal om å styrkja serleg tre utdanningsområde: ingeniør, lærar og
sjukepleie, jfr. Stortingsmelding nr 44 (2008 – 2009) Utdanningslinja. I den same stortingsmeldinga vert
det skissert opp eit auka behov for kompetanse og personell i helsesektoren på grunn av sterk vekst i dei
eldste aldersgruppene, auking i livsstilsrelaterte sjukdomar og behov hjå nye brukargrupper. Fakultetet
viser også i søknaden til studiekvalitetsrapporten for 2007-2008 der det er eit mål at institutt for helsefag
skal styrkja den helsefaglege profilen i masterutdanninga. I studiekvalitetsrapporten for 2008-2009 vert
det sagt at instituttet skal vurdera vidareutdanningane sin plass og rolle i fakultetet si utdanningsportefølje.
I dag tilbyr instituttet 65 deltids studieplassar i dei eksisterande tre vidareutdanningane, medan det i dei
nye spesialiseringstilboda vil verta tilbode 25 heltids studieplassar. Denne reduksjonen vil føra til eit
bortfall av resultatbaserte inntekter på om lag 865.000 kroner. På den andre sida reknar instituttet at
omleggjinga til spesialiseringar i masterprogrammet vil spara undervisningsressurser i storleik ca 2,4
millionar kroner. Sluttresultatet av dette reknestykket vert om lag 1,6 millionar i pluss. Kalkulasjon utført av
Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring viser at planlagt sparing på 1,6 millionar kroner kan vera noko
optimistisk, men at netto sparing vil vera minimum 1 million kroner. Institutt og fakultet vil nytta dei
innsparte midla til å styrkja bachelorprogrammet i sjukepleie frå 2011 ved bruk av ledige
personalressursar.
Handsaming i Utdanningsutvalet
Utdanningsutvalget handsama fastsetjing av studieplan for spesialiseringar i masterprogram i
helsevitenskap (UU 37/10) i møte 13.oktober 2010, og gjorde fylgjande vedtak:
1. Utdanningsutvalet fastset studieplanar for tre spesialiseringar i masterprogram i helsevitenskap:
Spesialisering i psykisk helsearbeid
Spesialisering i aldring og aldersdemens
Spesialisering i rusproblematikk
2. Utdanningsutvalet føreset at fakultetet gjennomgår program- og emnebeskrivelse i komande
revisjon med omsyn til internasjonalisering, læringsutbyte og vurderingsformer. I tillegg før det
verta synleggjort i programbeskrivelsen korleis den enkelte kandidaten oppfyller kompetansekrava
innføre rammeplanane for dei tre områda etter fullført utdanning.
3. Utdanningsutvalet tilrår nedleggjing av tre vidareutdanningar i helsefag:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Videreutdanning i aldring og aldersdemens
Videreutdanning i rusproblematikk
b) Navneendring for masterprogram i kunst- og kulturstudier
Det samfunnsvitenskaplige fakultet søker om å endre navnet på masterprogram i kunst- og kulturvitenskap
til masterprogram i kunst- og kulturstudier. Styret vedtok høsten 2009 ny struktur på
bachelorprogrammene på Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Da ble også navnet på
bachelorprogram i kunst- og kulturvitenskap endret til bachelorprogram i kunst- og kulturstudier.
Fakultetet begrunner søknaden med ønsket om å tydeliggjøre masterprogrammet som en naturlig
videreføring av bachelorprogrammet. Fakultetet mener også at det nye navnet vil favne bredere med tanke
på rekruttering av studenter.
Behandling i Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget behandlet navneendring for masterprogram i kunst- og kulturvitenskap (UU 39/10) i
møte 13.oktober 2010, og fattet følgende vedtak:
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Utdanningsutvalget gir sin tilslutning til Det samfunnsvitenskaplige fakultet sin søknad
om navneendring for masterprogram i kunst- og kulturvitenskap til masterprogram i kunst- og
kulturstudier.
Det humanistiske fakultet
Det humanistisk fakultet søker om å endre navnet på ph.d. i spesialpedagogikk til ph.d. i
utdanningsvitenskap.
Ph.d.-programmet i Spesialpedagogikk ble opprettet i 2003, og skulle da reflektere fakultetets
hovedfags/ masterprofiler med tre tematiske hovedområder: lesevansker (SLF), sosiale og
emosjonelle vansker (SAF), og inkluderende pedagogikk (IAS). Siden oppstarten er de tematiske områdene
og den faglige profilen blitt utvidet både i ph.d.-programmet og i masterprogrammene ved fakultetet.
Navnet spesialpedagogikk oppleves begrensende i forhold til den faglige aktiviteten.
Behovet for navneendring fremmes videre i lys av programområder for forskning. Aktiviteter i tilknytning til
de programområdene som i dag ivaretas av fakultetet har etterhvert fått et bredere perspektiv enn det som
opprinnelig var innrettet mot ph.d. i spesialpedagogikk. All forskning, veiledning og undervisning som
springer ut av de relevante programområdene ansees som nyttige bidrag i arbeidet med etablering av en
doktorgradsplattform innen utdanningsvitenskap.
Begrepet utdanningsvitenskap gjenspeiler det mer etablerte engelske begrepet education, og kan i
nasjonal og internasjonal sammenheng oppfattes som et fler- og tverrfaglig vitenskapsområde som er
under etablering.
Fakultetet ønsker at doktorgradsprogrammet skal ha et navn som i større grad reflekterer den
tematiske variasjonen og faglige bredden som er aktuell, også med tanke på rekruttering av kandidater.
Utdanningsvitenskap vil favne dette, og dessuten sammenfalle med fakultetets ønskede profilering som et
utdanningsvitenskaplig fakultet.
Med navneendringen tenkes den spesialpedagogiske dimensjonen i programmet fortsatt ivaretatt, samtidig
som det søkes en tydelig grenseoppgang til det andre doktorgradsprogrammet ved fakultetet, ph.d. i
Lesevitenskap.
Behandling i Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget behandlet navneendring for masterprogram i kunst- og kulturstudier (UU 41/10) i møte
13.oktober 2010, og fattet følgende vedtak:
Utdanningssutvalget gir sin tilslutning til Det humanistisk fakultet sin søknad om navneendring
for ph.d.-programmet i spesialpedagogikk til ph.d. i utdanningsvitenskap.
Universitetsdirektørens vurdering
Fastsetting av studieplaner i Utdanningsutvalget innebærer en godkjenning av det faglige innholdet i
programmet, og at studieplanen oppfyller krav i forskrifter, reglementer og retningslinjer. Utvalgets
tilrådinger til styret er også basert på vurderinger i forhold til strategi og handlingsplaner og økonomiske
forhold. Styrets oppgave er eventuelt å vedta de foreliggende framleggene til etableringer, omstrukturering
og navneendring etter en vurdering av finansiering, dimensjonering og strategiske hensyn.
Bachelor- og masterprogram i matematikk og fysikk
Universitetsdirektøren merker seg det arbeidet som fagmiljøet har lagt ned i forbindelse med
omstruktureringen. Erfaringene som er gjort er av høy verdi for fakultetet og for universitetet når alle
studieprogrammer skal revideres i henhold til kvalifikasjonsrammeverket innen 2012.
Retningslinjene for studieprogramarbeid, punkt 1.3 Strategiske og ressursmessige hensyn, og Bofuvedtaket i styresak 51/10 er behandlet i søknaden. Universitetsdirektøren ser det som positivt at fakultetet
viser til en innsparing av 1 – 1,5 årsverk i en forsøksperiode på tre år der økonomien og markedet i de nye
programmene prøves ut.
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Fakultetet planlegger også en reduksjon i antall emner i bachelorprogrammet, med en
sammenslåing av 5-sp emner. Universitetsdirektøren er innforstått med at denne intensjonen må
samordnes med revisjon av ingeniørutdanningene når ny rammeplan er godkjent.
Master Program in Offshore Field Development Technology
Universitetsdirektøren merker seg at det omsøkte programmet bygger på et langvarig samarbeid mellom
Universitetet i Stavanger og Gubkin State University of Oil and Gas, og således er i tråd med den vedtatte
strategien der UiS vil søke samarbeid med universiteter i utlandet som støtter opp om våre hovedsatsinger.
Universitetsdirektøren støtter fakultetets avgjørelse om at oppstart av programmet forutsetter ekstern
finansiering.
Masterprogram i helsevitenskap
Universitetsdirektøren støtter den omsøkte omstruktureringen av masterprogram i helsevitenskap, der tre
eksisterende videreutdanninger etableres som spesialiseringer. Dette er etter universitetsdirektørens
vurdering i samsvar med utviklingen i samfunnets behov for kompetanse og i tråd med nasjonale og
institusjonelle føringer. Universitetsdirektøren merker seg også at det er gjort et godt arbeid med
økonomiske kalkulasjoner i instituttet og i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring. Dette viser en
betydelig ressursbesparelse ved den planlagte omstruktureringen, som planlegges overført til
bachelorprogrammet i sykepleie fra 2011. Dette er en omstilling som er klart i tråd med intensjonene i
Bofu.
Navneendring for masterprogram i kunst- og kulturstudier
Universitetsdirektøren vurderer den omsøkte endringen til å være i tråd med intensjonen i instituttets
omstrukturering av studieprogrammene, som bl.a. var å øke muligheten for gjennomgående studieløp.
Navneendring for ph.d. i spesialpedagogikk
Behovet for en for en navneendring for ph.d. i Spesialpedagogikk til ph.d. i Utdanningsvitenskap synes
velbegrunnet og godt underbygget. I denne første fase vurderes ingen endringer i programmets innhold
utover tekstlige endringer som er naturlig som følge av en slik navneendring. Universitetsdirektøren støtter
fakultetets søknad.
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar følgende etableringer og nedlegginger av studieprogrammer ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet:
Etablering av følgende programmer:
o Bachelorprogram i matematikk og fysikk med oppstart 2011
o Masterprogram i matematikk og fysikk med oppstart 2013
o Master Program in Offshore Field Development Technology
Nedlegging av følgende programmer:
o bachelorprogram i matematikk med spesialiseringer i fysikk og data
o bachelorprogram i teknisk realfag med spesialiseringer i teknisk fysikk og energi- og
petroleumsteknologi
o masterprogram i realfag med teknologi med spesialiseringer i matematikk og kjemi,
matematikk og fysikk, og teknisk realfag
2. Styret vedtar følgende omstrukturering, nedlegginger og navneendring ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet:
Omstrukturering av masterprogram i helsevitenskap med følgende etableringer:
Spesialisering i psykisk helsearbeid
Spesialisering i aldring og aldersdemens
Spesialisering i rusproblematikk
Nedlegging av tre vidareutdanninger i helsefag:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Videreutdanning i aldring og aldersdemens
Videreutdanning i rusproblematikk
Navneendring av masterprogram i kunst- og kulturvitenskap til masterprogram i kunst- og
kulturstudier.
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3. Styret vedtar følgende navneendring ved Det humanistiske fakultet:
ph.d. i spesialpedagogikk endres til ph.d. i utdanningsvitenskap.
4. Styret ber fakultetene sørge for nødvendige overgangsordninger for studentene ved nedlegging av
program.

Stavanger, 19. oktober 2010

Per Ramvi

Kristofer R. Henrichsen (sign)

universitetsdirektør

utdanningsdirektør

Vedlegg:
Møtebøker fra Utdanningsutvalget 8. september og 13. oktober
Søknader fra fakultetene

Saksbehandler: Eilef J. Gard, rådgiver
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