
UiO : Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Til Universitetsstyret 
Fra Universitetsdirektøren 

Sakstype: 

Møtesaksnr.: 

Møtenr.: 

Møtedato: 

Notatdato: 

Arkivsaksnr.: 

Vedtakssak 

V-sak4 

1/2015 

27. januar 2015 

13. januar 2015 

2008/88 

Saksbehandler: Jonny Roar Sundnes, Avdeling for fagstøtte 

Endring av studie- og eksamensforskriften - gradstitler 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
• Lov 1. april 2005 om universiteter og høgskoler 
• Forskrift 20. desember 2005 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo 

Hovedproblemstillinger i saken: 
SV-fakultetet har foreslått å endre UiOs gradstitler, spesielt for bachelorgradene. Gradstitlene er 
fastsatt i studie- og eksamensforskriften og er felles for fakultetene. Forslaget har vært på høring til 
fakultetene og Studentparlamentet og fikk i stor grad tilslutning. Med dette notatet får universitets
styret forslag til endring av bestemmelsene om gradstitler i form av en endringsforskrift til studie
og eksamensforskriften. 

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter: 
Ingen konsekvenser for økonomi, bemanning eller lokaliteter. UiOs forskrift om studier og 
eksamener endres. Nye gradstitler implementeres i Felles studentsystem, på UiOs vitnemål og i 
informasjon om UiOs studier. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd 
med forslaget. Endringene trer i kraft for grader som oppnås fra og med 1. september 2015. 

tu~~ .. U,·~(). . l!t.~~'J~ 
G~nn-Elin Aa. Bjørne"Gbe 
universitetsdirektør 

Vedlegg: Saksnotat med seks vedlegg 

~~ 
Monica Baldcen 
avdelingsdirektør 



FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
  FREMLEGGSNOTAT 
  Møtesaksnr.:  
  Møtedato: 27. januar 2015 
  Notatdato.: 13. januar 2015 
  Arkivsaksnr: 2008/88 

  Saksbehandler: jonnyrsu 
 

TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 

   
 
  Side  1 

 

Endring av studie- og eksamensforskriften - gradstitler 
Bakgrunn 
SV-fakultetet har foreslått å endre UiOs gradstitler, spesielt for bachelorgradene. Gradstitlene 
er fastsatt i studie- og eksamensforskriften og er felles for fakultetene (vedlegg 1). Forslaget 
har vært på høring til fakultetene og Studentparlamentet og fikk i stor grad tilslutning. Med 
dette notatet får universitetsstyret forslag til endring av bestemmelsene om gradstitler i form 
av en endringsforskrift til studie- og eksamensforskriften (vedlegg 2).  

Dagens gradstitler 
Gradstitlene ble innført i forbindelse med kvalitetsreformen i 2003.  

Gradstitler på bachelornivå følger dette mønsteret, avhengig av gradens faglige tyngde: 

• Bachelor i kultur- og samfunnsfag / Bachelor of Arts 
• Bachelor i realfag / Bachelor of Science 
• I tillegg titler for tannpleie, teologi og delvis fullført lektor- og adjunktutdanning. 

Gradstitler på masternivå følger dette mønsteret, avhengig av gradens faglige tyngde: 

• Kultur- og samfunnsfag: Master i (programnavn) / Master of Philosophy in 
(programnavn) 

• Realfag: Master i (programnavn) / Master of Science in (programnavn) 
• I tillegg titler for erfaringsbaserte mastergrader, femårige masterprogram og gradene 

Master of Laws og Master of Arts. 

På vitnemålet fremkommer både gradstittel, studieprogramnavn og studieretningsnavn.  

SV-fakultetets innspill om endring 
Basert på innspill fra studentene foreslår SV at dagens generelle titler erstattes med de mer 
fagspesifikke «Bachelor i (programnavn)» og «Master i (programnavn)», jf. vedlegg 3. 
Hovedbegrunnelsen er at navnet på studieprogrammet vil være mer betegnende enn den 
generelle gradstittelen «kultur og samfunn». Studentene mener at dagens generelle gradstitler 
kan være en ulempe ved jobbsøking, siden det ikke går klart fram hva graden inneholder. 
Andre norske læresteder, som UiB og UiT, har spesifikke gradstitler, også på bachelornivå. 

Forslag i høringsnotatet 
I høringsnotatet (vedlegg 4) ble fakultetene og Studentparlamentetbedt om innspill til 
følgende reviderte opplegg for gradstitler på bachelor- og masternivå: 
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Bachelornivå: 

• Gradstitler for bachelorgrader som er basert på fullførte studieprogram: 
o Bachelor i (programnavn) / Bachelor in (programnavn på engelsk) 

• Gradstitler for fritt sammensatte bachelorgrader, avhengig av faglig tyngde: 
o Bachelor i kultur og samfunnsfag / Bachelor of Arts 
o Bachelor i realfag / Bachelor of Science 

Forslaget innebar at de særskilte titlene for delvis gjennomført lektor- og adjunktutdanning 
oppheves. Dagens lektorprogram har ikke en tilsvarende mulighet for å avbryte studiet 
underveis, men studentene har full anledning til å søke en fritt sammensatt bachelorgrad. 

Masternivå: 

• Master i (programnavn) / Master in (programnavn på engelsk). 
Oversettelsen av graden master i rettsvitenskap, titler for fullført lektorprogram og titler for 
gradene Master of Laws og Master of Arts ble ikke foreslått endret. 

Fakultetene og Studentparlamentet ble også spurt om tidspunkt for ikrafttredelse av en 
eventuell endring, og i høringsnotatet ble det foreslått 1. mars 2015.  

Tilbakemeldinger i høringsrunden 
I høringsrunden kom det tilbakemeldinger fra HF, MED, MN, SV og UV samt fra 
Studentparlamentet (vedlegg 5):  

HF Bachelor: Støtter endringsforslaget.  
Master: Ønsker å beholde dagens engelske oversettelse.  
Innføring: Støtter 1. mars 2015.  

MED Bachelor: Støtter endringsforslaget.  
Master: Ønsker å beholde dagens engelske oversettelse.  
Innføring: Kommenteres ikke.  

MN Bachelor: Ønsker å beholde dagens engelske oversettelse.  
Master: Ønsker å beholde dagens engelske oversettelse. 
Innføring: Fra og med høstsemesteret 2015, med kunngjøring snarest.  

SV Bachelor: Støtter endringsforslaget.  
Master: Støtter endringsforslaget.  
Innføring: Støtter 1. mars 2015.  

UV Bachelor: Støtter endringsforslaget.  
Master: Ønsker å beholde dagens engelske oversettelse.  
Innføring: Kommenteres ikke.  

Fakultetet ønsker dessuten å beholde særskilte titler for Lektor- og 
adjunktprogrammet. 

STUD Bachelor: Støtter endringsforslaget.  
Master: Støtter endringsforslaget.  
Innføring: Eksisterende og nye studenter fra 1. mars 2015.  

 
Det uttrykkes altså bred støtte til å endre titlene på bachelornivå, med det tillegget at MN 
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ønsker å beholde den engelske oversettelsen «Bachelor of Science» for sine programmer. Det 
er imidlertid bare SV og Studentparlamentet som ønsker å endre titlene også på masternivå. 
UV ønsker dessuten å beholde de særskilte titlene for delvis fullført lektor- og adjunkt-
utdanning, siden studenter kan fullføre utdanningen etter gammelt opplegg til og med 2020. 

Basert på tilbakemeldingene fremmer universitetsdirektøren derfor bare forslag om endring av 
gradstitler på bachelornivå, og forslaget tilpasses slik at det tar høyde for MNs og UVs 
innspill. Forslaget innebærer at gradstitlene på masternivå videreføres, men forskriftsteksten 
blir noe forenklet.  

To av fakultetene som har uttalt seg samt Studentparlamentet støtter 1. mars 2015 som 
ikrafttredelsestidspunkt, to av fakultetene som har uttalt seg kommenterer ikke spørsmålet og 
MN ønsker ikrafttredelse høsten 2015. Universitetsdirektøren foreslår derfor at endringene 
trer i kraft for grader som oppnås fra og med 1. september 2015.  

Konsekvenser 
UiOs forskrift om studier og eksamener endres. Nye gradstitler implementeres i Felles 
studentsystem, på UiOs vitnemål og i informasjon om UiOs studier.  

Forslag til vedtak 
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i 
tråd med forslaget. Endringene trer i kraft for grader som oppnås fra og med 1. september 
2015.  

Vedlegg:  
1) Bestemmelsene som foreslås endret 
2) Forslag til endringsforskrift 
3) Forslag fra SV om endring av gradstitler 
4) Høringsnotat til fakultetene og Studentparlamentet 
5) Uttalelser fra HF, MED, MN, SV og UV og Studentparlamentet 
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Bestemmelsene som foreslås endret 
Forskrift 20. desember 2005 nr. 1798 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo:  

§ 2.2 Tilleggsbetegnelser for graden bachelor 

(1) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av studier med faglig tyngde i kultur- og 
samfunnsfag skal være Bachelor i kultur- og samfunnsfag / Bachelor of Arts. 

(2) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av studier med faglig tyngde i matematisk-
naturvitenskapelige fag skal være Bachelor i realfag / Bachelor of Science. 

(3) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av studiet i teologi skal være Bachelor i 
teologi / Bachelor of Theology. 

(4) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av studiet i tannpleie skal være Bachelor i 
tannpleie / Bachelor of Dental Hygiene. 

(5) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av studiet i tegnspråk og tolking skal være 
Bachelor i tegnspråk og tolking / Bachelor of Sign Language and Interpreting. 

(6) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av delvis gjennomført lektorutdanning med 
faglig tyngde i kultur- og samfunnsfag skal være Bachelor i kultur- og samfunnsfagutdanning / 
Bachelor of Arts and Education. 

(7) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av delvis gjennomført lektorutdanning med 
faglig tyngde i matematisk-naturvitenskapelige fag skal være Bachelor i realfagsutdanning / Bachelor 
of Science and Education. 

§ 2.3 Tilleggsbetegnelser for graden master 

(1) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av toårig studieprogram med faglig tyngde i 
kultur og samfunnsfag skal være Master i (programnavn) / Master of Philosophy in (programnavn på 
engelsk). 

(2) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av toårig studieprogram med faglig tyngde i 
matematisk-naturvitenskapelige fag skal være Master i (programnavn) / Master of Science in 
(programnavn på engelsk). 

(3) Tilleggsbetegnelsen for erfaringsbasert mastergrad på grunnlag av studieprogram av 1½ års 
omfang skal være Master i (programnavn) / Master of Arts in (programnavn på engelsk). 

(4) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av femårig studieprogram skal være: 

• Farmasi: Master i farmasi / Master of Pharmacy. 

• Informatikk: Master i informatikk / Master of Informatics. 

• Klinisk ernæring: Master i klinisk ernæring / Master of Clinical Nutrition 
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• Odontologi: Master i odontologi / Master of Dentistry. 

• Samfunnsøkonomi: Master i samfunnsøkonomisk analyse / Master of Economic Theory and 
Econometrics. 

• Lektorprogrammet, studieretning for kultur, språk og samfunnsfag, studieretning for 
fremmedspråk, studieretning for nordisk og studieretning for kultur og samfunnsfag: Master i 
kultur- og samfunnsfagutdanning / Master of Philosophy and Education. 

• Lektorprogrammet, studieretning for realfag: Master i realfagutdanning / Master of Science 
and Education. 

(5) Tilleggsbetegnelsen for graden Master of Laws på grunnlag av studieprogram av 1 ½ års omfang 
ved Det juridiske fakultet skal være Master of Laws in (programnavn). 

(6) Tilleggsbetegnelsen for graden Master of Arts skal være Master of Arts in (programnavn). 

(7) Graden master i rettsvitenskap skal ha den engelske oversettelsen Master of Laws. 

(8) Fakultetet selv kan fastsette at en mastergrad på grunnlag av toårig studieprogram med flere 
studieretninger kan benytte en studieretnings navn istedenfor studieprogrammets navn i 
tilleggsbetegnelsen. 

(9) Tilleggsbetegnelsen til graden master av 2 års omfang som fellesgrad kan være Master in 
(programnavn). 
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Utkast til forskrift om endring i forskrift om studier og 
eksamener ved Universitetet i Oslo 
Fastsatt av universitetsstyret [dato] med hjemmel i lov 1. april 2005 om universiteter og høgskoler § 3-
2 og forskrift 16. desember 2005 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid 
ved universiteter og høgskoler. 

I 

I forskrift 20. desember 2005 nr. 1798 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo gjøres 
følgende endringer:  

§ 2.2 Tilleggsbetegnelser for graden bachelor skal lyde:  

(1) Når graden bachelor tildeles på grunnlag av et treårig studieprogram, skal tilleggsbetegnelsen for 
graden være «Bachelor i (programnavn)» / «Bachelor in (programnavn på engelsk)».  

(2) Når graden bachelor tildeles på grunnlag av et treårig studieprogram med faglig tyngde i 
matematisk-naturvitenskapelige fag, skal tilleggsbetegnelsen for graden være «Bachelor i 
(programnavn)» / «Bachelor of Science in (programnavn på engelsk)».  

(3) Når graden bachelor tildeles på grunnlag av tre års studier (fritt sammensatt bachelorgrad), skal 
tilleggbetegnelsen for graden være en av følgende, avhengig av studienes faglige tyngde:  

• «Bachelor i kultur og samfunnsfag» / «Bachelor of Arts» 
• «Bachelor i realfag» / «Bachelor of Science» 

(4) Når graden bachelor tildeles på grunnlag av delvis gjennomført lektorutdanning, skal 
tilleggsbetegnelsen være en av følgende, avhengig av studienes faglige tyngde:  

• Bachelor i kultur- og samfunnsfagutdanning / Bachelor of Arts and Education 
• Bachelor i realfagsutdanning / Bachelor of Science and Education. 

§ 2.3 Tilleggsbetegnelser for graden master skal lyde:  

(1) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av toårig studieprogram med faglig tyngde i 
kultur- og samfunnsfag skal være «Master i (programnavn)» / «Master of Philosophy in (programnavn 
på engelsk)». 

(2) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av toårig studieprogram med faglig tyngde i 
matematisk-naturvitenskapelige fag skal være «Master i (programnavn)» / «Master of Science in 
(programnavn på engelsk)». 

(3) Tilleggsbetegnelsen for erfaringsbasert mastergrad på grunnlag av studieprogram av 1½ års 
omfang skal være «Master i (programnavn)» / «Master of Arts in (programnavn på engelsk)». 

(x) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av femårig studieprogram skal være «Master i 
(programnavn)» / «Master in (programnavn på engelsk)». 

(2) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av Lektorprogrammet skal være være en av 
følgende, avhengig av studienes faglige tyngdepunkt:  

• «Master i kultur- og samfunnsfagutdanning» / «Master of Philosophy and Education» 
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• «Master i realfagutdanning» / «Master of Science and Education» 

(5) Tilleggsbetegnelsen for graden Master of Laws på grunnlag av studieprogram av 1½ års omfang 
ved Det juridiske fakultet skal være «Master of Laws in (programnavn)». 

(6) Tilleggsbetegnelsen for graden Master of Arts skal være «Master of Arts in (programnavn)». 

(7) Graden master i rettsvitenskap skal ha den engelske oversettelsen «Master of Laws». 

II 
Endringene trer i kraft for grader som oppnås fra og med 1. september 2015.  



Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 62 64
Telefaks: 22 85 48 25
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no

Til:
STA Studieavdelingen

Dato: 04.12.2013
Saksnr..: 2013/14877 KARHEN

Forespørsel om endring av gradstitler ved SV-fakultetet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet mottar med jevne mellomrom ønsker om endringer av 
gradstitler på vitnemål. I det siste har vi mottatt endringsønsker fra flere studentgrupper. 
Gradstitlene er fastsatt i Forskrift for studier og eksamener, og gjelder for hele UiO. Siden 
gradstitlene gjelder for flere fakulteter enn SV-fakultetet, og dermed kan sies å representere 
UiOs studieportefølje på et overordnet nivå, ber vi studiedirektøren vurdere hvordan vi kan få 
til en endring av disse.

Bakgrunn
Vi har forstått at gradstitlene ved Universitetet i Oslo ikke har vært vesentlig endret siden de ble 
fastsatt i 2003. For HF og SV-fakultetet er gradstitlene på bachelornivå mer generelle enn 
gradstitlene på masternivå. I følge forskriftens §2.2 og §2.3 skal gradstitlene være som følger:

1. Bachelorgrad med faglig tyngde i kultur- og samfunnsfag: Bachelor i kultur- og 
samfunnsfag/Bachelor of Arts.  Under denne tittelen står det med mindre skrift: 
«studieprogram:_______».

2. Mastergrad med faglig tyngde i kultur- og samfunnsfag: Master i (programnavn)/Master 
of Philosophy in (programnavn på engelsk).

3. Egne regler gjelder for femårige studieprogrammer og profesjonsstudier. Disse titlene er 
gjerne mer spesifikke.

Hvem ønsker endringer og hvorfor?
På SV-fakultetet er det først og fremst bachelorstudenter som ønsker mer spesifikke gradstitler 
(f.eks: «Bachelor i statsvitenskap» i stedet for «Bachelor i kultur og samfunn»). Masterstudenter i 
psykologi som får vitnemål på engelsk har også fremmet ønske om bytte av «Master of 
Philosophy in Psychology» med «Master in Psychology». 



2

Begrunnelser for endring:
! Navnet på studieprogrammet er mer betegnende enn den generelle betegnelsen «kultur 

og samfunn». Dette gjelder kanskje særlig for fagfeltene psykologi og økonomi.
! Generelle betegnelser kan være en ulempe ved jobbsøking – det går ikke klart fram av 

gradstittelen hva studieprogrammet er.
! Andre norske læresteder, som UiB og UiT, har spesifikke gradstitler, også på 

bachelornivå. Hvorfor skal UiO være annerledes?

Konklusjon
Fakultetet støtter studentenes ønsker om mer spesifikke gradstitler. Vi ser to relevante 
innvendinger:

! UiOs praksis er på linje med internasjonal praksis («Bachelor of Arts»)
! For bachelorprogrammer som kun krever 80 studiepoeng i hovedfordypningen, kan det 

være misvisende å si at studenten får en fagspesifikk bachelorgrad når den egentlig er 
bredt sammensatt.

Vi mener likevel at begrunnelsene for endring veier tyngst, og ber om å få studiedirektørens 
vurdering av saken.

Med hilsen

Fanny Duckert
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Kari Henriksen
+4722856266, kari.henriksen@sv.uio.no
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Seksjon for forvaltning av forskning 
og utdanning
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,   
Problemveien 7

Telefon: 
Telefaks: 
postmottak@admin.uio.no

Til:
Fakultetene
Studentparlamentet

Dato: 15.10.2014
Saksnr..: 2008/88 JONNYRSU

Forslag om endring av studie- og eksamensforskriften – gradstitler
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har bedt Avdeling for fagstøtte (AF) vurdere mulighetene 
for endring av UiOs gradstitler, særlig for bachelorgradene. Spørsmålet har dukket opp flere ganger 
de siste årene, og AF mener at det er grunnlag for en ny vurdering. Vi ber derfor om innspill fra 
fakultetene og Studentparlamentet innen 5. desember 2014. 

Dagens opplegg for gradstitler
Dagens gradstitler er fastsatt i studie- og eksamensforskriften §§ 2.2 og 2.3 og er i stor grad felles 
for fakultetene. Gradstitlene ble innført i forbindelse med kvalitetsreformen i 2003; vi viser til 
vedlegg 1 for mer informasjon om utredninger og vedtak som ble gjort da. 

Gradstitler på bachelornivå følger dette mønsteret, avhengig av gradens faglige tyngdepunkt: 

! Bachelor i kultur- og samfunnsfag / Bachelor of Arts
! Bachelor i realfag / Bachelor of Science
! I tillegg særskilte titler for tannpleie, teologi og delvis fullført lektor- og adjunktutdanning. 

Gradstitler på masternivå følger dette mønsteret, avhengig av gradens faglige tyngdepunkt: 

! Kultur og samfunnsfag: Master i (programnavn) / Master of Philosophy in (programnavn).
! Realfag: Master i (programnavn) / Master of Science in (programnavn).
! I tillegg særskilte titler for erfaringsbaserte mastergrader, femårige masterprogram og 

gradene Master of Laws og Master of Arts.  

På vitnemålet fremkommer både gradstittel, studieprogramnavn og eventuelt studieretningsnavn. 

SVs innspill om endring
Basert på innspill fra studentene foreslår SV at dagens generelle titler erstattes med de mer 
fagspesifikke «Bachelor i (programnavn)» og «Master i (programnavn)», jf. vedlegg 2. Hoved-
begrunnelsen er at navnet på studieprogrammet vil være mer betegnende enn den generelle 
gradstittelen «kultur og samfunn». Studentene mener at dagens generelle gradstitler kan være en 
ulempe ved jobbsøking, siden det ikke går klart fram hva graden inneholder. Andre norske 
læresteder, som UiB og UiT, har spesifikke gradstitler, også på bachelornivå.
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Forslag til endring
AF ber om fakultetenes og Studentparlamentets innspill til følgende reviderte opplegg: 

Bachelornivå: 
! Gradstitler for bachelorgrader som er basert på fullførte studieprogram: 

o Bachelor i (programnavn) / Bachelor in (programnavn på engelsk).

! Gradstitler for fritt sammensatte bachelorgrader, avhengig av gradens faglige tyngdepunkt: 
o Bachelor i kultur og samfunnsfag / Bachelor of Arts
o Bachelor i realfag / Bachelor og Science

Forslaget innebærer at de særskitle titlene for delvis gjennomført lektor- og adjunktutdanning 
oppheves. Dagens lektorprogram har ikke en tilsvarende mulighet for å avbryte studiet underveis, 
men studentene har full anledning til å søke en fritt sammensatt bachelorgrad.  

Masternivå: 
! Master i (programnavn) / Master in (programnavn på engelsk).

Oversettelsen av graden master i rettsvitenskap, titler for fullført lektorprogram og titler for 
gradene Master of Laws og Master of Arts foreslås ikke endret. 

Ikrafttredelse
AF vil gjerne ha synspunktet på tidspunkt for ikrafttredelse av en eventuell endring. I utgangs-
punktet mener vi at en eventuell endring kan iverksettes for både eksisterende og nye studenter fra 
en bestemt dato, for eksempel 1. mars 2015. 

Dersom forslaget får tilstrekkelig støtte, vil AF forberede sak om endring av studie- og eksamens-
forskriften for universitetsledelsen med sikte på behandling i universitetsstyret i januar 2015. 

Med hilsen

Monica Bakken
avdelingsdirektør Hege B. Pettersen

seksjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
Saksbehandler: Jonny Roar Sundnes, +4722857198, j.r.sundnes@admin.uio.no

Vedlegg:
1) Utredning og vedtak om gradstitler ifm. kvalitetsreformen. 
2) Forslag fra SV om endring av gradstitler. 
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Studieseksjonen 
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www.hf.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Avdeling for fagstøtte 

Dato: 01.12.2014 

 
Deres ref.: 2008/88 
Vår ref.:  
 
 

Høringssvar fra Det humanistiske fakultet til forslag om endring av studie- og 
eksamensforskriften 
 

Fakultetet viser til internt notat datert 15. oktober hvor det bes om innspill fra fakultetene og 
Studentparlamentet på en mulig endring av gradstitler ved UiO. 

Det humanistiske fakultet stiller seg positive til å endre gradstitlene på lavere grads nivå slik det er 
foreslått, og at en eventuell endring kan iverksettes for både eksisterende og nye studenter fra en 
bestemt dato, for eksempel 1. mars 2015.  

Når det gjelder mastergrader, vil vi mene at en endring fra "of + vitenskapsbetegnelse" til "in + 
fagkrets" er uheldig. Internasjonalt er vitenskapsbetegnelsen velkjent, og ved å beholde denne 
indikeres det at våre mastergrader er noe mer enn «bare» yrkesrelevans. Vi mener dette 
internasjonale perspektivet er viktig, og vil derfor råde AF til å beholde gradstittelen «Master of 
Philosophy in «programnavn»» på engelsk. 

 

Med hilsen 
 
Gro Enerstvedt Smenes 
seksjonssjef 

Frode Torp Christensen 
seniorkonsulent 
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Det medisinske fakultet
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 
2. et., 0372 Oslo

Telefon: 22 84 53 00
Telefaks: 22 84 53 01
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no

Til: Jonny Roar Sundnes

AF SFFU Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning

Dato: 05.12.2014

Saksnr..: 2008/88 KARENGO

Forslag om endring av studie- og eksamensforskriften - svar fra Det 

medisinske fakultet

Fakultetet viser til brev fra Avdeling for fagstøtte (AF) den 15.10.14 om forslag til endring av UiOs 

gradstitler, etter et forslag fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Om bachelorgraden

Fakultetet støtter den foreslåtte endringen for bachelorgradene, som nå skal ha fagspesifikke og 

ikke generelle titler. Vi er helt enige i at det for våre kandidater vil være bedre at 

bachelorprogrammet vårt gir dem graden «Bachelor i helseledelse og helseøkonomi» heller enn 

dagens «Bachelor i kultur- og samfunnsfag». 

Om mastergraden

Fakultetet har fått tilbakemelding fra flere av våre masterprogram om at det er problematisk å 

endre den engelske mastergradstittelen slik det foreslås i brevet fra AF, altså at «Philosophy» eller 

«Science» fjernes. Dette er betegnelser som er vanlige utenfor Norge, og flere av våre program har 

en klar internasjonal orientering og konkurrerer om å få studenter fra hele verden. Såkalte 

«MPhil»- og «MSc»-grader signaliserer en tydelig kobling til forskning i mastergraden, og dette 

ønsker våre program å beholde når de skal profilere sine utdanninger internasjonalt.

Det medisinske fakultetet ønsker at AF ytterligere utreder hvilke konsekvenser det vil få for 

internasjonaliseringen av våre masterprogram dersom man går bort fra å inkludere «Master of 

Philosophy» og «Master of Science» i de engelske mastertitlene. Vi er altså i utgangspunktet mot 

en slik endring, men åpner heller for at det kan gjøres valgfritt hvilken engelsk tittel man ønsker å 

bruke på de ulike mastergradene. Da kan hvert enkelt fakultet ved UiO vurdere hva som er mest 

hensiktsmessig for sine program. 
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Med hilsen

Kristin M. Heggen

Studiedekan

Rune Thele

Seksjonsleder
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

 

 

Til: Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning 
 
 
 
Dato: 6. januar 2015 
Saksnummer: 2014/ 2008/88 

Ad. Forslag om endring av studie- og eksamensforskriften - gradstitler 
Det vises til brev datert 15.10.14 angående Forslag om endring av studie-og eksamensforskriften - 
gradstitler. Saken er drøftet med blant annet studiedekanen og utkast til svar er luftet med 
enhetenes utdanningsledere aktuelle skasbehandlere. 
 
MN-fakultetet mener at skifte av gradstittel på bachelorvitnemål må følge semesterinndelingen, 
slik at den foreslåtte tittelendringen tidligst kan gjøres gjeldende for de som fullfører bachelorgrad 
fra og med høstsemesteret 2015.  
Av hensyn til tydelighet internasjonalt for våre kandidater må engelsk tittel fortsatt være: Bachelor 
of Science in (programnavn på engelsk), Bachelor of Science (for fritt sammensatt bachelorgrad) og 
Master of Science in (programnavn på engelsk). 
Før iverksetting ber vi om at UiO undersøker hvilke tilsvarende opplysninger som fremkommer på 
vitnemål fra andre norske universiteter, helst lufter saken i de nasjonale fakultetsmøtene. Vi ber 
om at det samtidig vurderes om det er aktuelt å også tydeliggjøre eventuell studieretning / faglig 
fordypning på bachelorvitnemålet. 
 
Vi forutsetter at UiO sentralt så snart iverksettingstidspunktet er fastsatt, kunngjør endringen. Vi 
ber om at slik kunngjøring er tydelig på at de studenter som i løpet av studieåret reserverer seg mot 
å få vitnemål og dermed først får utstedt sitt vitnemål det påfølgende studieår får utstedt vitnemål 
etter "gammel" ordning. 
 

Med hilsen 
 
Anne-Lise S. Hansen 
Seniorrådgiver 



Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 62 64
Telefaks: 22 85 48 25
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no

Til:

AF SFFU Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning

Dato: 03.12.2014

Saksnr..: 2008/88 KARHEN

Svar på forslag om endring av studie- og eksamensforskriften

Det samfunnsvitenskapelige fakultet støtter det skisserte endringsforslaget. Fakultetet ønsker at en 

eventuell endring iverksettes så fort som mulig, gjerne allerede fra 1. mars 2015.

Med hilsen

Tone Vold-Sarnes

seksjonssjef

Kari Henriksen

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

Kari Henriksen

+4722856266, kari.henriksen@sv.uio.no



Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje

Telefon: 22 85 82 76
Telefaks: 22 85 82 41
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no

Til:

AF SFFU Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning

Dato: 04.12.2014

Saksnr..: 2008/88 INSKJE

UVs svar på forslag om endring av studie- og eksamensforskriften

Vi viser til oversendelse datert 15.oktober 2014 med forslag til endringer i gradstitlene for bachelor-

og masternivå.

UV-fakultetet har sendt forslaget på internhøring til instituttene, og stiller seg på bakgrunn av 

tilbakemeldingene fra dem positiv til forslaget om endring på bachelornivå, men ikke til endring av 

tittel på masternivå. 

Vi har følgende merknader til høringen:

 I forbindelse med gradstitler på bachelornivå foreslås det at de særskilte titlene for delvis 

gjennomført lektor – og adjunktudanning oppheves. UV-fakultet ønsker, som en 

overgangsordning, at studenter som er tatt opp på Lektor- og adjunktprogrammet (LAP) 

fortsatt skal kunne få utstedt bachelorvitnemål med de særskilte titlene. Det er fortsatt 

studenter som går på dette programmet, og disse studentene har mulighet til å avbryte 

studiene etter 4 år og få utstedt en Bachelor i kultur- og samfunnsfagutdanning / Bachelor i 

realfagsutdanning samt vitnemål for fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Disse 

studentene vil normalt ikke ha mulighet til å få en fritt sammensatt bachelorgrad fra UV. Vi 

ønsker derfor en overgangsordning som varer til og med 2020, siden forskrift om 

rammeplan for lektorutdanning tilsier at siste frist for å fullføre lektor- og 

adjunktprogrammet er 1. august 2020.

 For gradstitler på masternivå har instituttene meldt tilbake at det er viktig for de 

engelskspråklige masterprogrammene ved UV å beholde gradstittelen Master of Philosophy

in «programnavn».

Med hilsen

Eli Ottesen

Studiedekan

Line Sletten

seksjonssjef
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Innspel til forslag om endring av gradstitlar

Studentparlamentet takkar for høvet til å gi innspel på forslaget om endring av gradstitlar i studie- og 
eksamensforskrifta.  Forslaget om å gå frå svært generelle gradstitlar til titlar som svare til studieprogrammet 
kandidaten har fullført, er i tråd med studentane sine ønskjer. Dette syner førespurnaden frå Det 
samfunnsvitskaplege fakultet (SV) til Avdeling for fagstøtte (AF), og er dessutan nedfelt i vedtak gjort i 
Studentparlamentet 29. november 2012, «La bachelorgraden vise studentenes kunnskap!».

Det viktigaste argumentet frå studentane er og har vore at gradstittelen bør synleggjere den fagspesifikke 
kompetansen til kandidaten overfor arbeidsgivarar og andre. Dei generelle gradstitlane kan gi inntrykk av at 
kandidatar frå ulike studieprogram har ein meir lik kompetanse enn dei i røynda har. Dette er særleg ei aktuell 
problemstilling i og med at andre læresete, som UiB, har innført programspesifikke gradstitlar på bachelornivå. 
Difor er vi glade for initiativet frå SV og for at AF er positive til endringa.

Vi ser ingen vesentlege innvendingar mot forslaget som er skissert i brevet, og støttar at endringa kan tre i kraft 
frå 1. mars eller ein annan dato på vårsemesteret.

POSTADRESSE 
POSTBOKS 1088 BLINDERN
0317 OSLO

BESØKSADRESSE:
VILLA EIKA
PROBLEMVEIEN 5
0313 OSLO

VEDTATT:  13.11.2014
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