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Fakultetene søker om navneendringer på studier gjeldende fra 2019. Styret skal fastsette
navn på studieprogrammene. Utdanningsutvalget skal behandle og gi råd til styret i disse
sakene.
Følgende søknader om navneendringer foreligger:
Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Institutt for språk- og kulturvitenskap har lenge tilbudt et masterstudium i
historiedidaktikk. Instituttet ønsker nå å endre navn på studiet til masterstudium i
historie og historiedidaktikk. Instituttet gir følgende begrunnelser for å endre navn på
studiet:
Studiet har vært revidert mange ganger siden oppstarten, og nytt navn vil samsvare bedre
med innholdet i programmet som består både av realhistoriske og historiedidaktiske
elementer. Masterstudium i historie og historiedidaktikk forventes også å kommunisere
bedre med potensielle søkere til studiet og vil således kunne bidra til bedre rekruttering.
Masterstudiet kan også tas som del av lektorutdanningen og gir undervisningskompetanse
i skolen som lektor i historie. Navneendringen vil gi en klarere sammenheng mellom
navnet på studiet og skolefaget. Nytt navn vil også kommunisere bedre med arbeidsgivere i
skole og ellers i markedet når de vurderer jobbsøknader fra kandidater fra masterstudiet.
Grad og tittel: Masterstudium i historie og historiedidaktikk
Engelsk navn på studiet blir Master’s Degree Programme in History and History
Didactics.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag søker om å endre navn på masterstudium i sosialt arbeid og
sosialpedagogikk til masterstudium i sosialfag.
Masterstudiet har endret navn flere ganger i løpet av de ti årene det har vært i drift.
Navneendringene har reflektert at innholdet i programmet har vært endret over tid og at
det har vært ulike oppfatninger av om et spisset eller bredt navn kommuniserer best til
målgruppen.
I forbindelse med en større revisjon av studiet i 2017 ble det fremmet forslag om å endre
studiets navn til masterstudium i sosialfag. Dette gjenspeiler instituttets navn og vil
kommunisere bedre at dette er et bredt program som er rettet mot de tre
utdanningsgruppene sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere. Det reviderte
studiet og navnet reflekterer således også bedre nye nasjonale krav om bredde i
studieprogrammene.
Grad og tittel: Master i sosialfag
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Engelsk navn på studiet blir Master’s Degree Programme in Social Studies.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energiressurser søker om å endre navn på bachelorstudiet i petroleumsgeologi
til bachelorstudium i geovitenskap.
Instituttet ser en nedgang i antall søkere til studiet og mener dette kan ha sammenheng
med at tilknytningen til petroleumsteknologi kan virke begrensende på rekrutteringen.
Petroleumsgeologi framstår også som begrensende i forhold til innholdet i programmet
som er betydelig bredere anlagt. Fagmiljøet anser også at framtidig utviklingsarbeid vil
lede til en ytterligere bredde i programmets tematiske orientering.
Grad og tittel: Bachelor i ingeniørfag, geovitenskap
Engelsk navn på programmet blir Bachelor’s Degree Programme in Geoscience
Engineering.
Institutt for Data og elektroteknologi søker om å få endre navnet på det femårige
studieløpet, med eget opptak, fra masterstudium i datavitenskap til masterstudium i Data
Science.
Tilsvarende ønskes spesialiseringen i datavitenskap i det toårige masterstudiet i
Computer Science endret til Data Science.
Bakgrunnen for begge endringene er at datavitenskap gir et unøyaktig bilde av innholdet i
studiet. Datavitenskap har et samfunnsvitenskapelig preg, men betegnelsen dekker dårlig
et studium som er rettet mot teknologi og statistikk. Instituttet mener dette er en bakgrunn
for svak rekruttering til programmet. Dette ser en tydelig i årets søkertall, hvor instituttet
hadde 52 førsteprioritetssøkere til femårig masterstudium i datateknologi, 69
førsteprioritetssøkere til femårig masterstudium i kybernetikk og robotteknologi, men kun
27 førsteprioritetssøkere til femårig masterstudium i datavitenskap. Instituttet har god
kontakt med arbeidsgivere og vet at det er etterspørsel etter Data Science-kompetanse i
arbeidsmarkedet. De ønsker derfor å bruke Data Science som navn på både de
norskspråklige og de engelskspråklige utgavene av studiene.
Både det femårige studiet i Data Science og det toårige masterstudiet i Computer Science
fører fram til graden master i teknologi. Ettersom begge er engelskspråklige, internasjonale
masterstudier brukes Master of Science som oversettelse på vitnemålene. Grad og tittel for
de to programmene blir:
Master of Science in Data Science
Master of Science in Computer Science
Alle forslagene til navneendringer er resultat av prosesser i instituttene og fagmiljøene og
støttes av dekan.
Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler styret å gjøre følgende navneendringer på studier:
- Masterstudiet i historiedidaktikk endrer navn til Masterstudium i historie og
historiedidaktikk, engelsk navn: Master’s Degree Programme in History and
History Didactics
Grad og tittel: Master i historie og historiedidaktikk
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-

-

Masterstudiet i sosialt arbeid og sosialpedagogikk endrer navn til Masterstudium i
sosialfag, engelsk: Master’s Degree Programme in Social Studies
Grad og tittel: Master i sosialfag
Bachelorstudiet i petroleumsgeologi endrer navn til Bachelorstudium i ingeniørfag,
geovitenskap, engelsk navn: Bachelor’s Degree Programmme in Geosciences
Engineering
Grad og tittel: Bachelor i ingeniørfag, studieprogram geovitenskap
Det femårige masterstudiet i datavitenskap endrer navn til masterstudium i Data
Science, engelsk navn: Master’s Degree Program in Data Science
Grad og tittel: Master i teknologi, studieprogram Data Science
Spesialiseringen i datavitenskap i det toårige masterstudiet i Computer Science
endrer navn til Data Science. Engelsk navn på spesialiseringen blir det samme som
på norsk. Grad og tittel: Ingen endring.
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