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Saken gjelder
Lov om universiteter og høgskoler forutsetter i utgangspunktet at alle studier innen høyere utdanning er åpne.
Adgangen til det enkelte studium, eller deler av dette, kan etter lovens §39 reguleres dersom ressurshensyn
krever det. Reguleringene gjelder bare for ett år om gangen, og for hvert studieår skal styret vedta regulering av
adgang til studier ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til at styret etter loven skal fastsette de årlige
opptaksrammene, er dette også en anledning for styret å gjøre strategiske vedtak og gi føringer om
dimensjonering av universitetets studieprogrammer og totale utdanningsvirksomhet.
Fakultetenes forslag til opptaksrammer for 2011 avvek i stor grad fra arbeidet som er nedfelt i Balansert
omstilling for utvikling (BOfU). Universitetsdirektøren så seg derfor nødt til å fremme saken om opptaksrammer og
dimensjonering i en to-trinns prosess. I styremøtet i oktober behandlet styret US 108/10 Opptaksrammer og
regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2011/2012 - avklaring av
studenttallsrammer. Styret vedtok at institusjonens totale opptaksramme i 2011 må fastsettes slik at
studenttallet ikke overskrider 8100 egenfinansierte studenter i 2012, og ba direktøren fremme sak om
opptaksramme og dimensjonering for 2011 i november som samsvarer med denne rammen.
Etter styrets vedtak i oktober er det gjort enkelte tekniske endringer i modellen slik at studenttallsrammen for
egenfinansierte studenter i 2012 er oppjustert til 8210. I studenttallsrammene og opptaksrammen for 2011 er
80 nye studieplasser fra KD også lagt inn. Fakultetene har etter dette lagt frem sine revurderte forslag til
opptaksrammer for 2011/2012.
Vurdering
Universitetsdirektøren vil rose fakultetene for arbeidet som er nedlagt på svært kort tid for å svare på styrets
vedtak i oktober.
Alle fakultetene har redusert sine rammer etter styrets vedtak og etter dialog med stabsavdelingene. Både Det
humanistiske fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har redusert sine opptaksrammer i samsvar
med styrets vedtak. Det samfunnsvitenskapelige fakultet hadde den største utfordringen i å tilpasse opptakstallet
til styrets fastsatte ramme. Fakultetet kom ikke helt i mål, men det endelige forslaget fra fakultetet ligger bare få
opptaksplasser over styrets fastsatte ramme og universitetsdirektøren har ikke betenkeligheter med å anbefale at
styret fastsetter fakultetets forslag. Alle fakultetenes endelige forslag er således omforent med
universitetsdirektøren og kan etter hans syn fastsettes slik de nå foreligger.
Forslag til vedtak
1. Styret for Universitetet i Stavanger vedtar regulering av adgang til universitetets studieprogrammer og
fastsetter opptaksrammene for de enkelte studieprogrammene slik de framgår av vedlagte tabell.
2. Fakultetene gis rom for å omdisponere opptaksmåltallene dersom søkertallene tilsier at slik omdisponering er
nødvendig, men da innenfor den totale rammen som er gitt for det enkelte fakultet.
3. Styret ber fakultetene sørge for nødvendig overbooking i opptaket, slik at den fastsatte studenttallsrammen
nås.

Stavanger, 18.11.2010

Per Ramvi
universitetsdirektør
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US 128/10 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger
2011/2012
(2010/3636)
Innledning
Lov om universiteter og høgskoler forutsetter i utgangspunktet at alle studier innen høyere utdanning er åpne.
Adgangen til det enkelte studium, eller deler av dette, kan etter lovens §39 reguleres dersom ressurshensyn
krever det. Reguleringene gjelder bare for ett år om gangen, og for hvert studieår skal styret vedta regulering av
adgang til studier ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til at styret etter loven skal fastsette de årlige
opptaksrammene, er dette også en anledning for styret å gjøre strategiske vedtak og gi føringer om
dimensjonering av universitetets studieprogrammer og totale utdanningsvirksomhet.
I styremøtet i oktober behandlet styret US 108/10 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved
Universitetet i Stavanger studieåret 2011/2012 - avklaring av studenttallsrammer. Bakgrunnen for saken var at
fakultetenes forslag til opptaksrammer for 2011 avvek i stor grad fra arbeidet som er nedfelt i i Balansert
omstilling for utvikling (BOfU). Universitetsdirektøren så seg derfor nødt til å fremme saken om opptaksrammer og
dimensjonering i en to-trinns prosess. Styret fattet følgende vedtak i US 108/10:
1.
2.

Styret støtter universitetsdirektørens forslag om å fastsette institusjonens totale opptaksramme slik at
studenttallet ikke overskrider 8100 egenfinansierte studenter i 2012, og ber direktøren fremme sak om
opptaksramme og dimensjonering for 2011 i november som samsvarer med denne rammen.
Styret ber universitetsdirektøren se til at fremtidige saker om opptak og dimensjonering baseres på
studenttallsrammer og at disse rammene endres i takt med finansieringen fra KD.

Forslag til opptaksramme for 2011/2012
Etter styremøtet i oktober ble fakultetene bedt om å gjøre nye vurderinger i forhold til studentopptaket basert på
opptaksrammen som ble vedtatt i styresak US 108/10. I en dialog mellom fakultetene og stabsavdelingene ble
det foretatt noen nødvendige og hovedsakelig tekniske justeringer i beregningsmodell og totalramme, slik at
rammen styret fastsatte på 8100 egenfinansierte studenter i 2012 er oppjustert til 8210. Endringene var særlig
knyttet til videreutdanningene på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fakultetene har etter dette lagt frem sine
revurderte forslag til opptaksrammer for 2011/2012.
I studenttallsrammene og opptaksrammen for 2011 er 80 nye studieplasser fra KD også lagt inn.
Universitetsdirektørens endelige forslag om fordeling av plassene framgår av tabellen under.
Tabell 1– Forslag til fordeling av nye studieplasser 2011
Øremerkede
Frie studieplasser
studieplasser
HUM
12
15
SV
12
10
TN
11
20
Sum
35
45

Sum
27
22
31
80

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har justert sin opptaksramme i samsvar med styrets vedtatte
studenttallsramme i 2012 på 2160. Dette gir et opptakstall for fakultetet på 753 i 2011.
Fakultetet har ikke foreslått ytterligere nullopptak enn det som opprinnelig var foreslått, nemlig tekniske
årsstudier i byutvikling, petroleumsteknologi og sikkerhetsadministrasjon, bachelorstudiet i matematikk,
bachelorstudiet i tekniske realfag og det femårige masterstudiet med teknologi – integrert lærerutdanning.
I fakultetets justerte forslag er til sammen 31 nye studieplasser fra KD lagt inn som en del av opptaksrammen for
nye studieprogram ved TN med planlagt oppstart høsten 2011. 20 plasser er fordelt til bachelorprogrammet i
matematikk og fysikk, de resterende plassene er fordelt mellom masterstudiet i bærekraftig energiteknologi og
masterstudiet i petroleumsgeologi.
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet hadde den største utfordringen når det gjelder tilpassing til styrets ramme og
har justert sin opptaksramme nært opp til styrets vedtatte studenttallsramme i 2012 på 3530.
Fakultetet foreslår at det fra 2011 settes en kvote for opptak til hele det 5-årige løpet i masterprogrammet i
økonomi og administrasjon. I fakultetets justerte forslag er det satt av 40 opptaksplasser til dette. Fakultetet
foreslår også oppstart av bachelorprogram i statsvitenskap med 20 opptaksplasser i 2011 i tråd med styrets
vedtak i 2009. I fakultetets forslag ligger det også inne ny opptrapping på nettbasert sykepleie med 30
deltidsplasser. 12 nye frie studieplasser fra KD er lagt inn i masterstudiene i endringsledelse og
samfunnssikkerhet.
I sitt opprinnelige forslag la fakultetet opp til en betydelig vekst i økonomifagene i 2011. Etter styrets vedtak i
oktober har fakultetet justert sine opptaksrammer ned på disse fagene, slik at det nå legges opp til en mer
forsiktig vekst enn opprinnelig planlagt. I tillegg har fakultetet redusert rammene på flere bachelor og
masterprogrammer og årsstudier. Fakultetets forslag gir et opptak i 2011 på 1300 studenter som tilsvarer et
studenttall i 2012 i overkant av 3570.
Det humanistiske fakultet
Det humanistiske fakultet har justert sin opptaksramme i samsvar med styrets vedtatte studenttallsramme i 2012
på 2520. Dette gir et opptakstall på 1164 studenter i 2011.
Fakultetet har foreslått 0-opptak på flere av sine årsstudier. Etter styrets vedtak i oktober har fakultetet justert sin
opptaksramme ytterligere. Fakultetet foreslår å trekke opptaksplassene fra bachelor i religionsfag (0-opptak), og
har videre redusert opptaket i flere bachelorprogrammer og årsstudier.
12 nye frie studieplasser fra KD er lagt inn i Adjunkt- og lektorprogrammet og i det nye internasjonale
masterprogrammet European Master in Migration and Intercultural Relations.
Universitetsdirektørens vurdering
Universitetsdirektøren viste i styresak 108/10 at den betydelige studenttallsøkningen og fakultetenes ekspansive
forslag til opptaksrammer 2011 gjør det nødvendig å sette inn hastetiltak for å bremse studenttallsøkningen.
Universitetsdirektøren vil rose fakultetene for arbeidet som er nedlagt på svært kort tid for å svare på styrets
vedtak i oktober.
Alle fakultetene har redusert sine rammer etter styrets vedtak i oktober og etter dialog med stabsavdelingene.
Både Det humanistiske fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har redusert sine opptaksrammer i
samsvar med styrets vedtak. Det samfunnsvitenskapelige fakultet hadde den største utfordringen i å tilpasse
opptakstallet til styrets fastsatte ramme. Fakultetet kom ikke helt i mål, men det endelige forslaget fra fakultetet
ligger bare få opptaksplasser over styrets fastsatte ramme og universitetsdirektøren har ikke betenkeligheter med
å anbefale at styret fastsetter fakultetets forslag. Alle fakultetenes endelige forslag er således omforent med
universitetsdirektøren og kan etter hans syn fastsettes slik de nå foreligger.
Universitetsdirektøren slutter seg til fakultetenes forslag for fordeling av 35 frie studieplasser fra KD i 2011. Han
gir også sin tilslutning til at 10 studieplasser i sykepleie brukes til videre opptrapping av det nettbaserte tilbudet.
Tidligere var det opptak hvert 4. år til det desentraliserte studiet. Siden 2009 er det gjennomført to opptak, og det
er ønskelig at tilbudet trappes videre opp med tanke på et mål om årlig opptak. De tildelte studieplassene gir
anledning til en ny opptrapping i 2011, uten at studenttallet på det ordinære studietilbudet økes.
En av universitetsdirektørens intensjoner med å be styret fastsette studenttallsrammer for opptaket, er å gi et
incitament for fagenhetene til å gjøre mer langsiktige prioriteringer innen faste og kjente rammer gitt av styret.
Universitetsdirektøren ser at fakultetene etter sitt arbeid med opptaksrammene for 2011 presenterer forslag som
innebærer en blanding av strategiske prioriteringer og mer tilfeldige kutt. Universitetsdirektøren mener at
fastsetting av studenttallrammer som grunnlag for de årlige opptakene på sikt vil bidra til at det blir lettere for
institusjonen og fakultetene å foreta gode og langsiktige prioriteringer og omstilling av kapasitet.
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Forslag til vedtak
1. Styret for Universitetet i Stavanger vedtar regulering av adgang til universitetets studieprogrammer og
fastsetter opptaksrammene for de enkelte studieprogrammene slik de framgår av vedlagte tabell.
2. Fakultetene gis rom for å omdisponere opptaksmåltallene dersom søkertallene tilsier at slik omdisponering er
nødvendig, men da innenfor den totale rammen som er gitt for det enkelte fakultet.
3. Styret ber fakultetene sørge for nødvendig overbooking i opptaket, slik at den fastsatte studenttallsrammen
nås.

Stavanger, 18.11.2010

Per Ramvi

Kristofer Henrichsen

universitetsdirektør

utdanningsdirektør

Vedlegg: Universitetsdirektørens forslag til opptaksrammer studieåret 2011/2012

Saksbehandlere: rådgiver Marit Cecilie Farsund, rådgiver Maren Anne Kvaløy, fagleder Martin Tjelta

4/4

