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Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2023/2024 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
• UiOs strategi- og årsplaner
• Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Hovedproblemstillinger i saken 
UiOs studietilbud for studieåret 2023/2024 blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og 
opptaksrammer, og saksframstillingen bygger på innspill fra fakultetene.  

Universitetsstyret skal vedta etablering og nedlegging av studietilbud, fordele gjenstående 
studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020. Styret skal også gi rektor fullmakt til å fordele 
ytterligere gjenstående studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020, studieplassmidler til 
studietilbud for flyktninger, eventuelle nye studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet samt 
fastsette konkrete opptaksrammer.  

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
Etablering og nedlegging av studieprogram skjer vanligvis ved omdisponering innenfor den 
eksisterende rammen på fakultetet. UiO har studieplassmidler fra tildelingen i revidert 
nasjonalbudsjett 2020 som skal fordeles fra studieåret 2023/2024, og noen av midlene foreslås 
benyttet på studieprogrammer som foreslås etablert i denne saken. Vedtaket innebærer at rektor 
gis fullmakt til å fordele ytterligere gjenstående studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 
samt eventuelle nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

a) Følgende studietilbud etableres:

• Masterprogram i romsystemer ved MN
• Masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved MED
• Bachelorprogram i økonomi og datavitenskap ved SV
• Erfaringsbasert masterprogram med sikte på presteutdanning ved TF
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b) Følgende studietilbud nedlegges: 

• Årsenheten i teologi ved TF 
• Masterprogrammet i Religion and Diversity ved TF 

 
c) Gjenstående studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 fordeles som følger: 

• Masterprogrammet i romsystemer ved MN: 10 studieplasser 
• Masterprogrammet i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved MED: 20 studieplasser 
• Årsenheten i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur ved HF: 4 studieplasser 
• Årsenheten i norsk som andrespråk ved HF: 4 studieplasser 
• Halvårsenhet (master) i farmasi ved MN: 7 studieplasser, tilsvarende 28 studenter 

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele gjenstående studieplassmidler fra revidert 
nasjonalbudsjett 2020, studieplassmidler til studietilbud for flyktninger samt eventuelle 
nye studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet. 

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» 
høsten 2023.  

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 
2023/2024.  

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til 
utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.   

 

 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: 

• Styrenotat – Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2023/24 
• Vedlegg 1 – Oversikt over UiOs forvaltning av studieporteføljen 
• Vedlegg 2 – Oversikt over studietilbudet for 2022/2023 
• Vedlegg 3 – Oversikt over fakultetenes innmeldinger til studieporteføljen for 2023/2024 
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TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
 

Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2023/2024 

Behandlingen av UiOs studietilbud bygger på UiOs strategidokumenter og innspill fra fakultetene 
og blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer. Denne saken må leses og 
vurderes i sammenheng med flere andre saker som har innvirkning på studietilbudet, særlig UiOs 
strategiske plan, årsplan og budsjettfordeling.  

UiO arbeider for en tettere integrasjon av forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Ambisjonene 
frem mot 2030 er nedfelt i UiOs strategiplan, og er nylig supplert med den nye klima- og miljø-
strategien. UiO har også tatt lederskapet i den europeiske universitetsalliansen - Circle U, som har 
som mål å etablere et inkluderende, forskningsintensivt og tverrfaglig europeisk universitet innen 
2025. 

En arbeidsgruppe har sett på vilkårene for fornyelse av UiOs utdanningsportefølje. Arbeidet skal 
bidra til at UiO svarer godt på framtidens kunnskapsbehov, og arbeidsgruppen vil foreslå tiltak på 
områder der det blir identifisert utfordringer. Dette skjedde sist i styresaken om fleksibilitet og 
forenkling i UiOs utdanninger i mars 2022  

Saken er delt inn i følgende kapitler:  

1. Forvaltningen av UiOs utdanningsportefølje 
2. Oversikt over studietilbudet 
3. Søkertall til grunnutdanningene i 2021 
4. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram 
5. Utvikling av honours-tilbudet ved UiO 
6. Studietilbud for flyktninger fra Ukraina  
7. Fordeling av friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet 
8. Opptaksrammer 
9. Forslag til vedtak 

1. Forvaltningen av UiOs utdanningsportefølje 
Vedlegg 1 viser tidslinjen og myndighetsfordelingen for arbeidet med utdanningsporteføljen. En av 
de fremste målsetningene med opplegget er å sørge for at styret deltar i overordnede, strategiske 
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vurderinger i utviklingen av utdanningsporteføljen, for eksempel etablering og nedlegging av fag og 
studieprogram, mens oppfølgingen overlates til fakultetene selv.  

Myndighetsfordelingen og tidslinjen viser at det er lagt opp til stor handlefrihet for fakultetene når 
det gjelder håndteringen av sin egen utdanningsportefølje. Utviklingen skjer dessuten ikke bare 
gjennom etablering og nedlegging av hele programmer, men også gjennom mindre endringer over 
tid i studieretninger, emnegrupper og emner. 

Til grunn for arbeidet med utdanningsporteføljen ligger også de nasjonale kravene til studietilbud. 
Regelverket finnes i tre sentrale dokumenter: 

• Universitets- og høyskoleloven har bestemmelser om akkreditering av studietilbud. 
• Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning gir rammene for godkjenningen av studietilbud. 
• NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsyns-

forskriften) gir de konkrete reglene som hver institusjon må forholde seg til.  

Regelverket er tatt hensyn til både i myndighetsfordelingen som er beskrevet i dette dokumentet og 
i skriveveiledningene for program- og emnebeskrivelser. Fakultetene tar også hensyn til det i 
utformingen av studieprogram og emner og ved fastsettelsen av program- og emnebeskrivelser. 

2. Oversikt over studietilbudet 
Vedlegg 2 viser en oversikt over UiOs samlede studietilbud. Fakultetene har hatt anledning til å 
korrigere listen ved innmeldingen av etableringer og nedlegginger av studietilbud.  

I oversikten listes de studietilbudene som per i dag tilbys ved UiO, med unntak av kortere etter- og 
videreutdanningstilbud. Varianter av samme studietilbud er listet som ett, og enkeltemner, deler av 
studier og utvekslingsprogram er ikke tatt med i listen. Studieprogram som brukes for å håndtere 
dr.philos.-graden er heller ikke med. Studietilbud som ikke lenger har opptak og som er under 
utfasing er også utelatt, selv om det fortsatt er studenter på programmet.  

3. Søkertall for 2022 
UiOs grunnutdanninger har opptak via Samordna opptak. Grunnutdanninger omfatter årsenheter, 
bachelorprogram, fem- årige masterprogram og seksårige profesjonsutdanninger, som man kan 
starte på etter videregående skole. I 2022 tilbyr UiO 6428 studieplasser i det samordna opptaket. 

I 2020 var det rekordhøye søkertall til grunnutdanningene, både nasjonalt og ved UiO. Nasjonalt 
fortsatte stigningen i 2021, mens UiO hadde en svak nedgang i tallene. Sammenlignet med tidligere 
år var søkertallene likevel svært høye begge år. I 2022 opplever UiO en nedgang fra de rekordhøyde 
søkertallene under pandemien, men nedgangen er lavere enn på nasjonalt nivå. 17 266 søkere har 
Universitetet i Oslo som sitt førstevalg. Nedgangen er på 11,4 % sammenlignet med 2021. Det er 2,7 
førstevalgssøkere per studieplass.  

Fordelt på studienivåer er det flest førstevalgssøkere til de seksårige profesjonsutdanningene (6,7), 
etterfulgt av de femårige integrerte masterstudiene (3,7). Det er 2,5 søkere per studieplass til 
årsenhetene og 2,1 søkere per studieplass til bachelorprogrammene. Fordelt på fakulteter er det 
flest førstevalgsøkere per studieplass til JUS, etterfulgt av MED og OD. De tre mest populære 
studietilbudene målt i antallet førstevalgsøkere per studieplass er profesjonsstudiet i psykologi, 
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oppstart høst ved SV, etterfulgt av bachelorprogrammet i kriminologi og årsenheten i kriminologi, 
begge ved JUS. 

Opptak til 1,5-2-årige masterprogrammer foregår lokalt ved UiO. I 2022 tilbyr UiO 3104 
studieplasser i dette opptaket. 

Søkertallene for nordiske søkere og søkere bosatt i Norge steg også kraftig i 2020. Tallene steg 
ytterligere i 2021, mens det i 2022 er nedgang i søkertallene. 8089 søkere har søkt opptak i 2022. 
Nedgangen er på 9,8 % sammenlignet med 2021.  

Fordelt på fakulteter er det flest førstevalgssøkere per studieplass til SV, etterfulgt av JUS og MED. 
De tre mest populære studietilbudene målt i antallet førstevalgsøkere per studieplass er Peace and 
Conflict studies ved SV, etterfulgt av Data Science ved MN og Entrepernørskap og 
innovasjonsledelse ved MN.   

4. Forslag om etablering og nedlegging av studieprogram 
Etablering og nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer skal behandles av 
universitetsstyret. Sakene som fremmes for styret skal være utredet og anbefalt av fakultetet.  

Fakulteter som ønsker å etablere nye studietilbud gjør rede for forslaget mht. strategi, fagprofil og 
ressurser. Fakulteter som ønsker å legge ned studietilbud må kort begrunne forslaget og angi 
hvordan frigjorte ressurser ønskes disponert. Det gis her en kort oversikt over forslagene, mens 
nærmere begrunnelser finnes i fakultetenes innmeldinger (vedlegg 3).  

Etablering og nedlegging av studieprogram skjer vanligvis ved omdisponering innenfor den 
eksisterende rammen på fakultetet. I slike tilfeller angir fakultetet hvor mange studieplasser som 
frigjøres ved nedleggingen samt hvordan studieplassene planlegges brukt til økning av opptaks-
rammen på eksisterende program eller etablering av nye program. For høsten 2023 er det også 
friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet til fordeling, jf. kapittel 5. Den detaljerte 
fastsettelsen av opptaksrammer skjer først til høsten, jf. kapittel 6.  

Foreslåtte etableringer av studieprogram 

 Studieprogram Ressurser 

MN Masterprogram i romsystemer Nye studieplasser, jf. kapittel 5 

MED Masterprogram i folkehelsevitenskap og 
epidemiologi 

Nye studieplasser, jf. kapittel 5 

SV Bachelorprogram i økonomi og 
datavitenskap 

Omdisponering fra andre program 

TF Erfaringsbasert masterprogram med sikte 
på presteutdanning 

Tilbys innenfor teologistudiets 
eksisterende ramme  
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Foreslåtte nedlegginger av studieprogram 

 Studieprogram Ressurser 

TF Årsenhet i teologi Omdisponering til andre program 

TF Masterprogram i Religion and Diversity Omdisponering til andre program 

 

Andre endringer i studietilbudet 
I tillegg til forslagene om etablering og nedlegging av studieprogram, melder fakultetene også inn 
enkelte andre endringer i studietilbudet.  

• Ved HF har de fireårige bachelorprogrammene i japansk og Japan-studier, kinesisk og 
Kina-studier samt Midtøsten-studier med arabisk ikke blitt tilbudt ennå, da HF ikke ser at 
de har tilstrekkelig finansiering. HF ønsker fortsatt friske studieplassmidler til studiene. 

• MN ønsker å etablere et videreutdanningstilbud for søkere med fullført masterutdanning i 
farmasi fra land utenfor EU/EØS. Videreutdanningstilbudet skal kvalifisere søkerne for 
innpassing på femte studieår i det ordinære, femårige farmasiprogrammet.  

• SV ønsker å etablere en forskerlinje i psykologi for studenter med opptak til master-
programmet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi. Programmet skal være en pilot 
med opptak i 2022/2023 og 2023/2024. I pilotperioden blir det ikke avsatt studieplasser til 
forskerlinjen, men dette skal tas stilling til i forbindelse med eventuell videreføring.  

5. Utvikling av honours-tilbudet ved UiO 
UiO har i flere år arbeidet med utvikling og pilotering av et honours-tilbud. Dette har vært rettet 
mot særlig motiverte studenter som ønsker og har kapasitet til å gjøre en ekstra innsats i løpet av 
studietiden, men fungerer også som et laboratorium for utprøving av nye og mer varierte lærings- 
og undervisningsformer.  

Honours-programmet på bachelornivå ble etablert i 2019, og det første studentkullet blir ferdig 
våren 2022. Programmet startet som et samarbeid mellom HF og MN, men i ettertid har også SV 
sluttet seg til. Vi legger til grunn at eventuelle videre utvidelser av honours-tilbudet på bachelor-
nivå bør skje innenfor rammen av honours-programmet.   

På masternivå har det eneste honours-tilbudet hittil vært HFs honours-tillegg i Environmental 
Humanities and Sciences. Tillegget er på 20 studiepoeng og tas parallelt med et ordinært master- 
eller profesjonsprogram ved HF eller et annet fakultet. Denne modellen har fungert godt, og gir 
studentene en verdifull kompetanse i tillegg til det ordinære studieløpet. Vi legger til grunn at 
denne modellen kan testes ut også innenfor andre fagområder. Modellen er særlig interessant for 
studietilbud med en tydelig tematisk profil som adresserer de store samfunnsutfordringene, og 
gjerne med en tverrfaglig tilnærming til temaet og undervisningsopplegget.  

Formelt sett kan fakultetene selv fatte vedtak om etablering av studietilbud på mindre enn 60 
studiepoeng. Vi legger imidlertid til grunn at studietilbud som skal være del av UiOs honours-
tilbud skal etableres i tett samråd med universitetsledelsen. I forkant av etableringen er det også 
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behov for grundige vurderinger av finansieringen av disse studietilbudene, inkludert behovet for 
studieplasser.  

6. Studietilbud for flyktninger fra krigen i Ukraina  
UiO skal ha et studietilbud for flyktninger fra krigen i Ukraina. Vi vil tilby norskkurs, engelsk-
språklige emner på bachelor- og masternivå samt masterprogram. UiO har også fått en 
tilleggsbevilgning fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til finansieringen av studietilbudet for 
denne gruppen, jf. kapittel 7.  

Adgangen til norskkurs og til engelskspråklige emner blir håndtert på samme måte som et 
studieprogram, der studentene angir om de primært er interessert i kultur- og samfunnsfag eller 
realfag på hhv. bachelor- eller masternivå. Dette legger best for at studentene kan følges opp og få 
et mer tilpasset læringsmiljø rundt studiene sine enn det enkeltemnestudentene vanligvis har. Det 
planlegges ikke for egne emner for denne studentgruppen, de vil studere sammen med andre UiO-
studentene på eksisterende emnetilbud og på den måten integreres i studie/læringsmiljøet.  

Adgangen til masterprogram blir håndtert med en forlenget søknadsfrist for utvalgte 
engelskspråklige masterprogram. Vi legger til grunn at UiO bør vise fleksibilitet i opptaket og 
lempe på dokumentasjonskrav der det er mulig. Samtidig bør ikke UiO ta opp studenter som ikke 
har faglige forutsetninger til å gjennomføre studiene.   

7. Fordeling av friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet (KD) 
UiO har friske studieplassmidler fra tildelingen i revidert nasjonalbudsjett 2020 som skal fordeles 
fra studieåret 2023/2024. De fleste studieplassene var 4-årige plasser i kategori D, og det gjenstår 
dermed ett år med tildeling. Studieplassene kom med følgende føringer fra KD:  

• De må gis til én av fire fagkategorier, hhv. «helse- og sosialfagutdanninger», «MNT-
utdanninger», «lærerutdanninger og andre pedagogiske fag» samt «juridiske og 
økonomisk-administrative fag».  

• De skal bidra til reell kapasitetsøkning, slik at flere kvalifiserte søkere kan få plass. 

Universitetsledelsen har fått innspill fra fakultetene om mulighetene for nye studietilbud. Dialogen 
med fakultetene har særlig dreid seg om mulighetene for tverrfaglige studietilbud, livslang læring 
og andre nyskapende studietilbud. Basert på fakultetenes ønsker om studieplasser fra høsten 2023 
foreslår universitetsdirektøren følgende fordeling:  

 Studieprogram Finans.-
kategori 

Antall 
plasser 

Varighet Fagkategori 

MED Master i 
folkehelsevitenskap og 
epidemiologi  

D 20 2 Helse- og 
sosialfag (10) og 
MNT-utdanning 
(10) 

MN Master i romsystemer C 10 2 MNT-utdanning 

MN Halvårsenhet i farmasi B 7 2 MNT-utdanning 
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HF Årsenhet i nordisk, 
særlig norsk, språk og 
litteratur 

F 4 1 Lærerutdanning 
og andre 
pedagogiske fag 

HF Årsenhet i norsk som 
andrespråk 

F 4 1 Lærerutdanning 
og andre 
pedagogiske fag 

 

* Plassene til studietilbudet fordeles som 2-årige masterplasser, men det går fire halvårsenheter på 
hver plass. Det vil si at det totalt vil være 28 plasser på det halvårige studietilbudet. Siden tilbudet 
er av kortere varighet enn ett år, vil MN selv etablere studietilbudet. 

Vi foreslår at rektor gis fullmakt til å fordele eventuelle gjenstående friske studieplassmidler fra 
tildelingen i revidert nasjonalbudsjett 2020 etter konsultasjon med fakultetene.  

UiO har fått friske studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til finansieringen av 
tilbudet til flyktninger fra krigen i Ukraina. Midlene tilsvarer 100 studieplasser i kategori D i 
departementets finansieringssystem, til sammen 4,78 millioner kroner. Det er imidlertid behov for 
å se hvor mange flyktninger som søker seg til UiO samt hvordan de fordeler seg på studietilbud før 
disse midlene kan fordeles til fakultetene. Vi foreslår derfor at rektor gis fullmakt til å fordele disse 
studieplassmidlene etter konsultasjon med fakultetene.    

Dersom det kommer ytterligere studieplassmidler fra KD, foreslår vi at rektor gis fullmakt til å 
fordele dem etter konsultasjon med fakultetene.  

8. Opptaksrammer 
Opptaksrammene skal sørge for god balanse mellom antallet KD-finansierte studieplasser og den 
reelle aktiviteten ved UiO. Opptaksrammen gir i prinsippet også et verktøy for omdisponering 
mellom studieprogram og fakulteter, selv om man tradisjonelt har vært varsomme med å bruke 
den slik utover eventuelle tildelinger av friske studieplassmidler fra KD.  

Fakultetene melder inn forslag til konkret opptaksramme for hvert studietilbud innen 1. oktober. 
En egen frist på høsten for innmelding av opptaksrammer gir fakultetene mulighet til å benytte 
erfaringer fra årets opptak i dimensjoneringen av neste års studietilbud. Vi foreslår at rektor gis 
fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2023/2024 på bakgrunn av 
fakultetenes innmelding. 

I saken om opptaksrammer settes det av egne rammer til internasjonale søkere. Det settes også av 
egne rammer til programmer med tilknytning til prosjekter som har fått tildelt stipendmidler til 
helgradsplasser på masternivå. I 2023 gjelder dette for ordningen NORPART (Norwegian 
Partnership Programme for Global Academic Cooperation).  

«Students at risk» er en ordning for studentaktivister som på grunn av sitt politiske engasjement er 
utvist fra lærestedet i hjemlandet. Formålet med ordningen er å gi studentene en mulighet til å 
videreføre studiene sine i Norge. Ordningen er foreløpig videreført til og med 2026. Vi foreslår at 
rektor gis fullmakt til å sette av inntil 4 studieplasser til «Students at risk» høsten 2023.   
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Fordi søknader om midler til utvikling av fellesgrader og annet studiesamarbeid vanligvis har korte 
frister og spesifikke krav knyttet til innsending og dokumentasjon, foreslår vi at rektor gis fullmakt 
til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader. Dersom søknadene får 
tilslag, foreslår vi at rektor gis fullmakt til å etablere studieprogrammet.  

9. Forslag til vedtak 
a) Følgende studietilbud etableres:   

• Masterprogram i romsystemer ved MN 
• Masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved MED 
• Bachelorprogram i økonomi og datavitenskap ved SV  
• Erfaringsbasert masterprogram med sikte på presteutdanning ved TF 

 
b) Følgende studietilbud nedlegges: 

• Årsenheten i teologi ved TF 
• Masterprogrammet i Religion and Diversity ved TF 

 
c) Gjenstående studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 fordeles som følger: 

• Masterprogrammet i romsystemer ved MN: 10 studieplasser 
• Masterprogrammet i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved MED: 20 studieplasser 
• Årsenheten i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur ved HF: 4 studieplasser 
• Årsenheten i norsk som andrespråk ved HF: 4 studieplasser 
• Halvårsenhet (master) i farmasi ved MN: 7 studieplasser, tilsvarende 28 studenter 

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele gjenstående studieplassmidler fra revidert 
nasjonalbudsjett 2020, studieplassmidler til studietilbud for flyktninger samt eventuelle 
nye studieplassmidler fra Kunnskapsdepartementet. 

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» 
høsten 2023.  

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 
2023/2024.  

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til 
utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.   
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Vedlegg 1 
 

 

Tidslinje og myndighetsfordeling for studieporteføljen  

Tidslinje 
Studieporteføljen blir forvaltet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaksrammer. Den 
overordnede tidslinjen i saken er slik: 

 15. april  Fakultetene leverer forslag til etablering og nedlegging av 
studieprogram.  

Juni  Universitetsstyret behandler en samlet sak om UiOs studietilbud.  

1. oktober  Fakultetene leverer forslag til opptaksramme for hvert 
studieprogram.  

November  Rektor vedtar på fullmakt opptaksramme for hvert studieprogram.  
 

Myndighetsfordeling ved UiO 
Myndighetsfordelingen er nedfelt i forskrift om studier og eksamener ved UiO. For hver 
studieenhet angir forskriften hvilket nivå som behandler sakene: 

 Felles  • Saker som innebærer etablering eller nedlegging av fag eller andre 
vesentlige endringer i studietilbudet skal behandles av universitetsstyret.  

• Saker som innebærer egenbetaling fra studenter, med unntak av 
videreutdanningstilbud på mindre enn 60 studiepoeng, skal behandles av 
universitetsstyret.  

Studieprogram  • Etablering og nedlegging av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer 
behandles av universitetsstyret.  

• Etablering og nedlegging av studieprogram på mindre enn 60 
studiepoeng kan behandles av fakultetet.  

• Endring av studieprogram behandles av fakultetet.  

• Når et studieprogram er etablert, fastsetter fakultetet 
programbeskrivelsen.  

Studieretninger  • Etablering, endring og nedlegging av studieretninger behandles av 
fakultetet.  

• Saker om etablering, endring og nedlegging av studieretninger skal følge 
retningslinjene for studieprogram så langt de passer.  

Emnegrupper  • Etablering, endring og nedlegging av emnegrupper behandles av 
fakultetet.  

Emner  • Etablering, endring og nedlegging av emner behandles av fakultetet.  

• Endring av emnet Examen philosophicum behandles av rektor, siden 
dette emnet inngår i et stort antall studieprogram ved alle fakulteter.  

• Når et emne er etablert, fastsetter fakultetet emnebeskrivelsen.  
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Vedlegg 2: Studietilbud ved UiO studieåret 2022-23

Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans
Det humanistiske fakultet

Årsenhet Allmenn litteraturvitenskap HF1-LIT Intern
Årsenhet Antikkens kultur HF1-ANT Intern
Årsenhet Engelsk HF1-ENG Intern
Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern
Årsenhet Filosofi HF1-FIL Intern
Årsenhet Historie HF1-HIS Intern
Årsenhet Idéhistorie HF1-IDE Intern
Årsenhet Italiensk HF1-ITA Intern
Årsenhet Kunsthistorie og visuelle studier HF1-KUN Intern
Årsenhet Medier og kommunikasjon HF1-MVIT Intern
Årsenhet Norsk som andrespråk HF1-NOAS Intern
Årsenhet Nordisk, særlig norsk språk og litteratur HF1-NOR Intern
Årsenhet Religionsvitenskap HF1-REL Intern
Årsenhet Russisk HF1-RUS Intern
Årsenhet Spansk HF1-SPA Intern
Årsenhet Tverrfaglige kjønnsstudier HF1-KFL Intern
Årsenhet Tysk HF1-TYSK Intern
Årsenhet Øst-Europa-studier HF1-OSTEUR Intern
Bachelor Arkeologi og konservering HFB-ARKO Intern
Bachelor Asia- og Midtøsten-studier HFB-AAS Intern
Bachelor Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFB-EST Intern
Bachelor Europeiske språk HFB-EURAM Intern
Bachelor Filosofi HFB-FIL Intern
Bachelor Filosofi, politikk og økonomi HFB-PPE Intern
Bachelor Historie HFB-HIS Intern
Bachelor Honours-programmet, studieretning humaniora MNBH-HONS Intern
Bachelor Idéhistorie HFB-IDE Intern
Bachelor Klart språk HFB-KLAR Intern
Bachelor Klassiske språk HFB-ANT Intern
Bachelor Kulturhistorie HFB-KULH Intern
Bachelor Kunsthistorie og visuelle studier HFB-KUN Intern
Bachelor Lingvistikk HFB-LING Intern
Bachelor Medier og kommunikasjon HFB-MVIT Intern
Bachelor Musikkvitenskap HFB-MUS Intern
Bachelor Nordiske studier HFB-NORD Intern
Bachelor Religionsvitenskap HFB-RELV Intern
Bachelor Tverrfaglige kjønnsstudier HFB-KFL Intern
Fireårig bachelor Japansk og japanstudier *)
Fireårig bachelor Kinesisk og Kina-studier *)
Fireårig bachelor Midtøsten-studier med arabisk *)
Master Allmenn litteraturvitenskap HFM2-LIV Intern
Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern
Master Asia and Middle East Studies HFM2-AAS Intern
Master Development, Environment and Cultural change HFM2-CES Intern
Master (felles) European History HFM2-EUH Intern
Master Europeisk kultur HFM2-EKUL Intern

V-sak 30/22 - side 11 av 83



Master Europeiske språk HFM2-EUS Intern
Master Filosofi/Philosophy HFM2-FIL Intern
Master Gender Studies HFM2-GENS Intern
Master Historie HFM2-HIS Intern
Master Ibsen Studies HFM2-IBS Intern
Master Klassiske språk/Classical studies HFM2-ANT Intern
Master Kunsthistorie og visuelle studier HFM2-KUN Intern
Master Lingvistikk/Lingusitics HFM2-LING Intern
Master Medier og kommunikasjon HFM2-MVIT Intern
Master Modern International and Transnational History HFM2-MITRA Intern
Master Multilingualism HFM2-MULTI Intern
Master Museologi og kulturarvstudier HFM2-MUKA Intern
Master Music, Communication and Technology HFM2-MCT Intern
Master Musikkvitenskap HFM2-MUS Intern
Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern
Master Politisk kommunikasjon HFM2-POLK Intern
Master Religionsvitenskap HFM2-REL Intern
Master Screen cultures HFM2-SCUL Intern
Master (felles) Viking and Medieval Norse Studies HFM2-VMNS Intern
Master Viking and Medieval Studies HFM2-MAS Intern

Det juridiske fakultet
Årsenhet Kriminologi JF1-KRIM Intern
Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern
Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FINF Intern
Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern
Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern
Master The Theory and Practice of Human Rights JFM2-HUMR Intern
Master (felles) North Sea Energy Law (NSELP) JFME-NSELP Ekstern
Master (femårig) Rettsvitenskap, femårig studium JFM5-RV Intern
Master (kort) Information and Communication Technology Law JFML-ICTL Intern
Master (kort) Maritime Law JFML-MARL Intern
Master (kort) Public International Law JFML-PIL Intern

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Årsenhet Informatikk MN1-INF Intern
Årsenhet Realfag MN1-REAL Intern
Bachelor Biovitenskap MNB-BIOS Intern
Bachelor Elektronikk, informatikk og teknologi MNB-EIT Intern
Bachelor Fysikk og astronomi MNB-FAS Intern
Bachelor Geofysikk og klima MNB-GFK Intern
Bachelor Geologi og geografi MNB-GEG Intern
Bachelor Honours-programmet, studieretning realfag MNBH-HONS Intern
Bachelor Informatikk: design, bruk, interaksjon MNB-INFD Intern
Bachelor Informatikk: digital økonomi og ledelse MNB-INL Intern
Bachelor Informatikk: robotikk og intelligente systemer MNB-INR Intern
Bachelor Informatikk: programmering og systemarkitektur MNB-INP Intern
Bachelor Informatikk: språkteknologi MNB-INS Intern
Bachelor Kjemi og biokjemi MNB-KJMB Intern
Bachelor Matematikk og økonomi MNB-MAEC Intern
Bachelor Matematikk med informatikk MNB-MAMI Intern
Bachelor Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi MNB-MENT Intern
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Master Astronomi MNM2-AST Intern
Master Biodiversitet og systematikk MNM2-BIS Intern
Master Biovitenskap MNM2-BIOS Intern
Master Computational science MNM2-CS Intern
Master Data science MNM2-DS Intern
Master Digitalisering i helsesektoren MNM2-DIGHS Intern
Master Elektronikk, informatikk og teknologi MNM2-EIT Intern
Master Entrepreneurship and Innovation management MNM2-ENT Intern
Master Fornybare energisystemer MNM2-FENS Intern
Master Fysikk MNM2-FYS Intern
Master Geofag MNM2-GEO Intern
Master Informatikk: design, bruk, interaksjon MNM2-INFD Intern
Master Informatikk: digital økønomi og ledelse MNM2-INL Intern
Master Informatikk: informasjonssikkerhet MNM2-INI Intern
Master Informatikk: robotikk og intelligente systemer MNM2-INR Intern
Master Informatikk: programmering og systemarkitektur MNM2-INP Intern
Master Informatikk: språkteknologi MNM2-INS Intern
Master Kjemi MNM2-KJEMI Intern
Master Matematikk MNM2-MAT Intern
Master Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi MNM2-MENT Intern
Master Fluidmekanikk MNM2-MEK Intern
Master Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse MNM2-SMR Intern
Master (erf.) IT og ledelse MNME-ITLED Ekstern
Master (erf.) Klinisk farmasi MNME-KLIFA Ekstern
Master (femårig) Farmasi, femårig studium MNM5-FARM Intern
Årsenhet (master, erf.) IT-arktitektur MN1E-ITARK Ekstern
Forskerlinje Forskerlinjen i informatikk (bachelornivå) MNFORSKINB Intern
Forskerlinje Forskerlinjen i informatikk (masternivå) Intern
Øvrig Gründerskolen MNGRUNDER Intern
Øvrig Sosialt entreprenørskap MNSOSENT Intern

Det medisinske fakultet
Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL Intern
Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern
Master (felles) European Master in Health Economics and Management MFM2-EMHEM Intern
Master Tverrfaglig helseforskning MFM2-HELV Intern
Master International Community Health MFM2-INTHE Intern
Master (erf.) Helseadministrasjon MFME-HELAD Intern
Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern
Profesjon Forskerlinjen i medisinstudiet MEDFORSK Intern
Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern

Det odontologiske fakultet
Bachelor Tannpleie ODB-TP Intern
Master (femårig) Odontologi ODM5-ODONT Intern
Forskerlinje Forskerlinjen i Odontologistudiet ODFORSK Intern
Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, treårig studium ODV-SPES3 Ekstern
Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, femårig studium ODV-SPES5 Ekstern

Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Årsenhet Psykologi SV1-PSY Intern
Årsenhet Samfunnsøkonomi SV1-ECON Intern
Årsenhet Statsvitenskap SV1-STV Intern
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Årsenhet Sosiologi SV1-SOS Intern
Bachelor Honours-programmet, studieretning samfunnsvitenskap MNBH-HONS Intern
Bachelor Internasjonale studier SVB-INTER Intern
Bachelor Kultur og kommunikasjon SVB-KULKOM Intern
Bachelor Offentlig administrasjon og ledelse SVB-OADM Intern
Bachelor Psykologi SVB-PSY Intern
Bachelor Samfunnsgeografi SVB-SGO Intern
Bachelor Samfunnsøkonomi SVB-ECON Intern
Bachelor Sosialantropologi SVB-SANT Intern
Bachelor Sosiologi SVB-SOS Intern
Bachelor Statsvitenskap SVB-STV Intern
Bachelor Utviklingsstudier SVB-UTV Intern
Master (felles) European Master in the Psychology of Global Mobility SVM2-MINDS Intern
Master Human geography SVM2-HGO Intern
Master Organisasjon, ledelse og arbeid SVM2-OLA Intern
Master Peace and Conflict Studies SVM2-PECOS Intern
Master Psykologi SVM2-PSY Intern
Master Samfunnsøkonomi SVM2-ECON Intern
Master Social Anthropology SVM2-ANTH Intern
Master Sosiologi SVM2-SOS Intern
Master Statsvitenskap SVM2-STV Intern
Master Teknologi, innovasjon og kunnskap SVM2-TIK Intern
Master (femårig) Samfunnsøkonomisk analyse SVM5-ECON Intern
Master (kort) Society, Science and Technology in Europe SVMA-ESST Intern
Profesjon Psykologi, seksårig studium SVC-PSY Intern

Det teologiske fakultet
Årsenhet Kristendom og Islam TF1-TEOKRI Intern
Årsenhet Praktisk-teologisk utdanning TFV-PRATE Intern
Årsenhet Teologi TF1-TEOL Intern
Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern
Bachelor Teologi TFB-TEOL Intern
Master Religion and Diversity TFM2-ICONT Intern
Master Lederskap, etikk og samtalepraksis TFME-LES Intern
Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern
Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern
Master Teologi TFM2-TEOL Intern
Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern
Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern

Det utdanningsvitenskaplige fakultet
Årsenhet Lærevansker og særskilte behov i et system- og individpersUV1-SPED3 Intern
Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning PPU Intern
Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway PPUTFN Intern
Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid PPUDELT Intern
Årsenhet Barn og unges læring og utvikling UV1-BULU Intern
Bachelor Pedagogikk UVB-PED Intern
Bachelor Spesialpedagogikk UVB-SPED Intern
Master Assessment, Measurement and Evaluation UVM2-MAE Intern
Master Education UVM2-EDU Intern
Master Pedagogikk UVM2-PED Intern
Master Special Needs Education UVM2-SNED Intern
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Master Spesialpedagogikk UVM2-SPED Intern
Master Spesialpedagogikk, deltid UVM2-SPEDD Intern
Master (erf.) Utdanningsledelse UVME-UTLED Intern
Master (femårig) Lektorprogrammet, femårig studium UVM5-LEP Intern
Videreutd. høyere nivå Veiledning for lærere, høyere nivå UVVEILHN Intern

Annet
Øvrig Den internasjonale sommerskolen ISS Intern

*)Vedtatt opprettet, men foreløpig ikke tilbudt
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