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Rektorfullmaktsnotat om fordeling av studieplasser fra 2022/23
I revidert nasjonalbudsjett for 2020 fikk UiO tildelt til sammen 307 nye studieplasser.
KD tildelte 42 studieplasser øremerket til bestemte studieprogram. Disse ble fordelt fra og med
studieåret 2020/21 med de respektive studieprogrammenes varighet og finansieringskategori.
KD tildelte 265 studieplasser som fireårige studieplasser i finansieringskategori D. De første to
årene er allerede regnet om mht. varighet og finansieringskategori og fordelt internt ved UiO i tråd
med KDs føringer, jf. rektors vedtak av 30. juni 2020 og 4. desember 2020.
Det er rom for å tildele flere studieplasser i de siste to årene av den fireårige opptrappingsperioden.
Dette notatet handler om fordelingen av studieplasser for studieåret 2022/23, som er nest siste år i
opptrappingsperioden.
Innkomne forslag til fordeling av studieplasser for studieåret 2022/23
Fakultetene har spilt inn forslag til fordeling i to runder: først i den ordinære porteføljesaken innen
15. april og deretter i supplerende innmeldinger fra HF, JUS, MN, SV, UV og SUM i juni 2021.
Følgende forslag ble meldt inn av enhetene for studieåret 2022/23:













10 plasser til Honours-programmet, studieretning humaniora (bachelor, HF)
16 plasser til master i Multilingualism (nytt, HF)
10 plasser til master i Music, Technology and Communication (MCT) (HF)
18 studieplasser til tre videreutdanningsemner, hvert på 10 studiepoeng, i arbeidsrett,
helserett og trygderett og digital velferdsstat (JUS). Dette tilsvarer 36 studenter per emne.
5 plasser til master i Digital økonomi og ledelse (MN)
30 plasser til master i Digitalisering i helsesektoren (nytt, MN)
10 plasser til master i Informasjonssikkerhet (MN)
15 plasser til bachelor i Offentlig administrasjon og ledelse (SV)
5 plasser til master i Teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK) (SV)
5 plasser til master i ESST - Society, Science and Technology in Europe (SV)
Et ikke oppgitt antall plasser til årsenhet i Praktisk-pedagogisk utdanning (heltid) (UV)
5-10 plasser til Master i Development, Environment and Cultural Change (SUM)
Universitetsdirektøren
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

O-sak 1 side 2 av 6

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no

2

I innspillsrunden ble fakultetene også spurt om å skissere ønsker om nye studieplasser for studieåret 2023/24, i den grad de var klare. Flere av ønskene for 2023/24 gjelder flerårige programmer,
og kan ikke nødvendigvis finansieres utelukkende med nye studieplassmidler når det kun gjenstår
ett år av opptrappingsperioden. Ønskene er forøvrig heller ikke komplette eller tilstrekkelig
forankret til at de kan legges til grunn for fordeling av studieplasser nå. Studieavdelingen vil derfor
komme tilbake til en konkret plan for fordeling av disse.
Vurderingene som ligger til grunn for forslaget
Fra KDs side var det en forutsetning at studieplassene skulle bidra til reell kapasitetsøkning, slik at
flere kvalifiserte søkere kunne få plass. Videre var plassene inndelt i fire fagkategorier;





Helse- og sosialfag
Lærerutdanning og andre pedagogiske fag
MNT-utdanninger
Juridiske og økonomisk-administrative fag

Dette innebærer at studieplassene bare kan fordeles til studieprogram som passer inn i en av
fagkategoriene. For studieåret 2022/23 er det tilgjengelige midler i alle fagkategoriene unntatt
helse- og sosialfag.
Handlingsrommet er størst i kategorien MNT-utdanninger. For å kunne utnytte dette godt, legger
vi til grunn en bred forståelse av MNT-begrepet.
Fordelingen av studieplasser må balansere to regnestykker. På den ene siden må UiO bruke opp
alle tilgjengelige midler. Samtidig må UiO sette i gang så mange studenter som KD forventer. 265
fireårige studieplasser fra 2020 tilsvarer til sammen 265 x 4 = 1060 studenter i gang ved UiO når
studieplassene er ferdig opptrappet.
Disponeringen av studieplassene har vært drøftet i universitetsledelsen i flere omganger. Der det
ikke har vært tilstrekkelig tilgjengelige midler til å innvilge alle ønsker, har vi prioritert nye
studietilbud, i tråd med føringer fra universitetsledelsen og dekanmøtet. Vi har også vurdert om
forslagene tilfredsstiller føringene fra KD, og om de aktuelle studieprogrammene har tilstrekkelig
søkergrunnlag til å kunne ta opp flere studenter.
Forslaget innebærer å sette av studieplasser til en ny fellesgrad på masternivå ved SV i tråd med
planene for «Circle U. Open School of Public Governance». Tilbudet ligger noe fram i tid, og
plassene tildeles under forutsetning av at tilbudet settes i gang. Studieplassene tildeles SV, som må
foreslå en midlertidig disponering av plassene til ett eller flere av fakultetets eksisterende 2-årige
masterprogram innen kategorien juridiske og økonomisk-administrative fag innen 15. oktober
2021.
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Forslaget innebærer å sette av studieplasser til videreutdanningsemner på JUS. Disse studieplassene må også sees på som en midlertidig disponering i påvente av at UiOs rammer for livslang
læring blir mer avklart. Et KD-oppnevnt utvalg gjennomgår finansieringen av universiteter og
høyskoler. Livslang læring er en del av prosjektet som ser på rammer og vilkår for videreutvikling
av studiestrukturen ved UiO. Studieplassene kan derfor brukes til videreutdanning i to år, men
universitetsledelsen tar forbehold om at det kan bli behov for omdisponering senere.
Forslag til fordeling av nye studieplasser for 2022/23
Studieplassene regnes om fra kategori D og fordeles som følger innenfor fagkategoriene fra KD:
Lærerutdanning og andre pedagogiske fag
Årsenhet (1-årig)


Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid ved UV – 4 studieplasser i kategori D.
Programmet får også plasser i kategorien MNT-utdanning.

Master (2-årig)


Multilingualism ved HF – 10 studieplasser i kategori D.

Juridiske og økonomisk-administrative fag
Årsenhet (1-årig)


Videreutdanningsemner (nytt) ved JUS – 18 studieplasser i kategori F. Plassene gis til dette
tilbudet for en periode på to år.

Master (2-årig)


Fellesgrad gjennom Circle U. Open School of Governance ved SV – 10 studieplasser i
kategori D, under forutsetning av at tilbudet settes i gang. SV foreslår midlertidig
disponering av plassene til ett eller flere av fakultetets 2-årige masterprogram innen
kategorien juridiske og økonomisk-administrative fag inntil tilbudet settes i gang.

MNT-utdanning
Årsenhet (1-årig)


Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid ved UV – 7 studieplasser i kategori D.
Programmet får også plasser i kategorien Lærerutdanning og andre pedagogiske fag.

Master (1,5-årig)


ESST - Society, Science and Technology in Europe ved SV – 5 studieplasser i kategori D.

Master (2-årig)




Digital økonomi og ledelse ved MN – 5 studieplasser i kategori C.
Digitalisering i helsesektoren ved MN – 30 studieplasser i kategori C.
Informasjonssikkerhet ved MN – 10 studieplasser i kategori C.
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Development, Environment and Cultural Change ved SUM – 10 studieplasser i kategori D.
Teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK) ved SV – 5 studieplasser i kategori D.

Forslag til vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt fordelingen av gjenstående studieplasser fra Revidert
nasjonalbudsjett 2020 for studieåret 2022/23 etter vedlagte oversikt.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

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

Vedlegg: 1. Fordeling av studieplasser for studieåret 2022/23

Saksbehandlere:
Jonny Roar Sundnes, j.r.sundnes@admin.uio.no
Birgitte Brørs, birgitte.brors@admin.uio.no
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt fordelingen av gjenstående studieplasser fra Revidert
nasjonalbudsjett 2020 for studieåret 2022/23 etter vedlagte oversikt.
Dato

Svein Stølen
Rektor
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