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Endringer i UiOs studieplasser for studieåret 2023/24 som følge av statsbudsjett for 2023 

Hovedproblemstillinger i saken 
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 inneholder fire forslag om studieplasser som berører UiO, og 
som får konsekvenser for UiOs studieplasser og opptaksrammer:  

1) UiO foreslås tildelt 20 nye femårige studieplasser innen fagfeltet nukleære fag.
2) De 100 studieplassene for flyktninger som UiO mottok i 2022 foreslås halvert til 50 for 2023.
3) De 307 studieplassene UiO mottok over revidert nasjonalbudsjett i 2020 foreslås utfaset fra høsten 2023.
4) UiOs bevilgninger foreslås redusert ifm. innføring av studieavgifter for studenter fra utenfor EØS/Sveits.

Forslagene er nærmere omtalt i det vedlagte fremleggsnotatet. 

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
Forslaget om tildeling av studieplasser innenfor fagfeltet nukleære fag vurderes av MN. 

Forslaget om halvering av studieplassmidler for flyktninger har få konsekvenser for UiO, siden UiO ikke 
hadde tilstrekkelig med studiekvalifiserte søkere til å fylle alle studieplassene i 2022.  

Forslaget om reduksjon i studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett har store konsekvenser for UiO og 
medfører kutt i UiOs studieplasser på til sammen 11,3 millioner som fordeles på fakultetene i 2023. 
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Forslaget om innføring av studieavgifter vil medføre ytterligere kutt på til sammen 12,8 millioner som må 
fordeles på fakultetene i 2023, men vi avventer endelig vedtak i Stortinget. 

FORSLAG TIL VEDTAK 

a) Reduksjon i studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 for studieåret 2023/24 foretas etter
oversikten i vedlegg 2.

b) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele studieplasser tildelt som følge av krigen i Ukraina til de
studieprogrammene som de aktuelle studentene blir registrert på.

c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2023/2024
hvor konsekvensene av statsbudsjettet for 2023 er innarbeidet.

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å etablere nye studieprogram for studieåret 2023/24 i tilfelle
dette er nødvendig for disponeringen av studieplasser innen nukleære fag.

Vedtaket fattes med forbehold om endelig vedtak av statsbudsjett for 2023. 

Arne Benjaminsen Hanna Ekeli 
universitetsdirektør avdelingsdirektør 

Vedlegg 
1. Fremleggsnotat
2. Fakultetenes forslag til reduksjon av studieplasser for 2023/24
3. Fakultetenes innmeldinger med forslag til reduksjon av studieplasser
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Endringer i UiOs studieplasser for studieåret 2023/24 som følge av 
statsbudsjett for 2023 
På møte 4/2022 den 21. juni fattet universitetsstyret vedtak om UiOs studietilbud for studieåret 2023/24, 
inkludert fordeling av gjenstående studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020.  

Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2023 den 6. oktober. Regjeringens orientering om 
statsbudsjett for universiteter og høyskoler i 2023 inneholder forslag om studieplasser som påvirker vedtaket 
som ble gjort på styremøtet i juni: 

1) UiO foreslås tildelt 20 nye femårige studieplasser innen fagfeltet nukleære fag. Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet (MN) vurderer disponeringen av studieplassene.

2) De 100 studieplassene for flyktninger som UiO mottok i 2022 foreslås halvert til 50 for 2023.
Forslaget gir få konsekvenser for UiO på grunn av lave søkertall høsten 2022. UiO vil fordele
studieplasser for flyktninger våren 2023 til de programmene som nye studenter blir registrert på.

3) De 307 studieplassene UiO mottok i revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslås utfaset fra høsten 2023.
Forslaget innebærer at UiO må redusere studieplasser og justere opptaksrammene fra studieåret
2023/24. Fakultetenes forslag til reduksjon av studieplasser av november 2022 følger av vedlegg 2.

4) UiOs bevilgninger foreslås redusert med 12,8 millioner i forbindelse med at regjeringen fra høsten
2023 foreslår studieavgifter for studenter fra utenfor EØS/Sveits. Vi vil komme tilbake til forslaget
når endelig statsbudsjett for 2023 foreligger.

Universitetsdirektøren foreslår at universitetsstyret vedtar reduksjon av studieplassene fra revidert nasjonal-
budsjett 2020 (jf. punkt 3 ovenfor). Universitetsdirektøren foreslår videre at rektor får fullmakt til å fastsette 
UiOs konkrete opptaksrammer for studieåret 2023/2024 hvor konsekvensene av statsbudsjettet for 2023 er 
innarbeidet. Rektor bør også få fullmakt til å fordele nye studieplasser innen nukleære fag og studieplasser 
tildelt som følge av krigen i Ukraina samt å etablere eventuelle nye studieprogram for studieåret 2023/24. 

Under følger en nærmere fremstilling av forslagene. 

1. Fordeling av 20 femårige studieplasser innen nukleære fag
I forslag til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen 40 nye studieplasser innen fagfeltet nukleære fag, 20
plasser til UiO og 20 plasser til Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). UiO får 20
femårige plasser i kategori D i departementets finansieringssystem, til sammen 984 000 kr.

Fra: Universitetsdirektøren 
Til: Universitetsstyret 

Møtesaksnr: V-sak 46/22 
Møtedato: 6. desember 22 
Notatdato: 24. november 22 
Arkivsaksnr: 2022/6229 

Saksbehandlere: 
jonnyrsu/birgibro 

Fremleggsnotat 
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Plassene skal bidra til å bygge fagmiljø som kan gi spesialkompetanse for bl.a. trygg nedbygging av 
atomanleggene på Kjeller og i Halden, for å håndtere hendelser med spredning av radioaktive stoff som kan 
ramme Norge fra utlandet og for arbeid innenfor radiofarmasi. Flere detaljer om Regjeringens føringer for 
plassene fremgår av Prop. 1S for Kunnskapsdepartementet.  

MN vurderer disponeringen av studieplassene og vil levere et konkret forslag så snart som mulig. Rektor vil 
fordele studieplassene etter konsultasjon med MN. Det kan i tillegg bli nødvendig å etablere studieprogram 
for studieåret 2023/24 i tilfelle dette inngår i MNs forslag. 

2. Studieplasser øremerket studietilbud for flyktninger
Stortinget vedtok den 5. mai 2022 økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina. Universiteter og
høyskoler fikk tildelt midler for midlertidig å øke utdanningskapasiteten. Tildelingen skulle bidra til å
håndtere flyktningsituasjonen som har oppstått som følge av krigen i Ukraina, ved å gi flyktninger som
kommer til Norge mulighet til å studere. UiO fikk 100 fireårige studieplasser i kategori D i departementets
finansieringssystem, til sammen 4,78 millioner kroner.

Målgruppen for studietilbudene ble definert til å være personer med beskyttelse i Norge etter utlendingsloven 
kapittel 4, uavhengig av statsborgerskap. Dette følger av departementets vurderinger av opptaksregelverket 
opp mot diskrimineringsregelverket våren 2022. 

UiO etablerte og lyste ut fire engelskspråklige årsenheter for flyktninger for studieåret 2022/23. Årsenhetene 
ga en innramming av det engelskspråklige emnetilbudet på bachelor- og masternivå, inkludert norskkurs ved 
Institutt for lingvistikk og nordiske studier (ILN) på Det humanistiske fakultet (HF). UiO lyste også ut svært 
mange engelskspråklige masterprogram. Søkere som ikke dekket engelskkravet for opptak, fikk anledning til 
å avlegge engelsktest finansiert av UiO.  

28 personer søkte om opptak til årsenhetene, og 16 fikk tilbud. Etter opptaket har 11 studenter møtt til en av 
årsenhetene. 23 søkere søkte om opptak til ett eller flere toårige masterprogram, og to søkere fikk tilbud. 
Etter opptaket har én student møtt til et toårig masterprogram.  

Den internasjonale sommerskolen ved UiO (ISS) etablerte et ikke-studiepoenggivende norskkurstilbud for 
flyktninger, Norwegian for Refugees. Kurstilbudet er etablert etter inspirasjon fra det allerede eksisterende 
norskkurstilbudet Norwegian for International Researchers. ISS har høsten 2022 tilbud tre kursrekker med 
tre kurs hver.  

I oktober 2022 fordelte rektor studieplasser til de studieprogrammene som de aktuelle studentene var 
registrert på. I tillegg fikk ILN og ISS midler til å øke kapasiteten på norskkurs.  

De 100 studieplassene som UiO mottok i 2022 foreslås halvert til 50. Det vil si at UiO har mottatt 4,92 
millioner for 2023. En liten andel av disse midlene er bundet opp i opptrappingen av plassene som ble fordelt 
i 2022, men den største andelen er ufordelt. UiO har foreløpig ikke fått nok studenter på tilbudene til å fylle 
alle studieplassene, selv med en halvering av plassene. Endringen har dermed få konsekvenser for UiO.  
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UiO har lyst ut de fire årsenhetene også for våren 2023. Søknadsfristen er 15. desember. Søkere som ikke 
dekker engelskkravet for opptak, får anledning til å avlegge engelsktest finansiert av UiO.  På samme måte 
som for høstens opptak foreslår vi at rektor fordeler studieplasser til de studieprogrammene som nye 
studenter blir registrert på.  

Regjeringen har varslet at den vil komme tilbake til fordelingen av studieplassene i revidert nasjonalbudsjett 
2023. Institusjonenes bevilgninger kan bli justert opp eller ned avhengig av om studieplassene blir benyttet. 

3. Fakultetenes forslag til utfasing og reduksjon av studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020
UiO fikk tildelt 307 studieplasser over revidert nasjonalbudsjett 2020:

• 42 plasser var øremerket enkeltstudiene medisin (20), psykologi profesjon (2), farmasi (10) og
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (10).

• De resterende 265 plassene var frie 4-årige plasser i finansieringskategori D, fordelt på
fagkategoriene Helse- og sosialfag (52), Lærerutdanninger og andre pedagogiske fag (25), MNT-
utdanninger (170) og Juridiske og økonomisk-administrative. fag (60).

UiO har fordelt de 265 frie plassene i tråd med KDs føringer. De fleste av UiOs studier har kortere varighet 
enn 4 år, og plassene er derfor omregnet til UiO-finansieringskategori og -varighet. Universitetsledelsen har i 
samråd med dekanmøtet prioritert å opprettholde de nye studietilbudene som er etablert i perioden.  

Nyetablerte program som helt eller delvis er finansiert med denne tildelingen er honours-programmet ved 
HF, MN og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), bachelorprogrammet i Filosofi, politikk og økonomi 
ved HF, videreutdanningsemner ved Det juridiske fakultet (JUS), halvårsenhet i farmasi (MN) samt 
masterprogrammene Multilingualism (HF), Digitalisering i helsesektoren (MN), Romsystemer (MN), 
Folkehelsevitenskap og epidemiologi (Det medisinske fakultet (MED)) og master til Circle U. (SV). 

Regjeringen foreslår å starte utfasingen av alle studieplassene fra høsten 2023, med unntak av de 20 studie-
plassene til profesjonsstudiet i medisin. Dette innebærer at UiO får midler til at de tre kullene som begynte i 
2020, 2021 og 2022 får fullføre, men UiO får ikke midler til å ta opp nye kull i 2023 eller senere. Siden 
plassene fases ut i takt med at kullene går ferdig, er det rom for å vente med deler av kuttet til 2024 og 2025. 

Universitetsledelsen har ønsket å fordele reduksjonen i tråd med hvordan studieplassene er tildelt. De 
fakultetene som mottok studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020 er dermed blitt bedt om å foreslå en 
reduksjon som samsvarer med de studieplassene de fikk tildelt. 

Fakultetene har foreslått reduksjon i sine studieplasser fra studieåret 2023/24 under noen forutsetninger: 

• Kuttet må ikke nødvendigvis foretas på de samme studieprogrammene som fikk nye studieplasser.

• Studieplasser som ble tildelt bachelorprogram, femårige masterprogram og seksårig profesjons-
studium må kuttes fra studieåret 2023/24. Dette for å rekke å bli ferdige med nedtrappingen internt
ved UiO innen finansieringen fra KD opphører.
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• Studieplasser som ble tildelt ettårige studier bør også kuttes fra studieåret 2023/24. På den måten
frigjøres rom til å vente med å kutte flere av studieplassene til 1,5-2-årige masterprogram til
studieårene 2024/25 eller 2025/26.

• Kuttet av studieplasser til 1,5-2-årige masterprogram kan fordeles på studieårene 2023/24, 2024/25
og 2025/26.

I tillegg har det vært ønskelig å skjerme de nyetablerte studietilbudene. 

Fakultetene HF, JF, MN, MED, SV og UV har foreslått reduksjon i sine studieplasser i tråd med vedlegg 2. 
Det odontologiske fakultet (OD) og Det teologiske fakultet (TF) fikk ikke tildelt studieplasser i revidert 
nasjonalbudsjett 2020 og har dermed ingen forslag om reduksjon av studieplasser. Fakultetenes forslag 
medfører at nysatsninger skjermes for kutt for studieåret 2023/24. 

I de tilfellene der fakultetene har foreslått å gjennomføre reduksjonen på et annet studieprogram enn det 
programmet som ble tildelt midler, har fakultetet også foreslått en omregning av studieplassene i samråd med 
Studieavdelingen. Forslaget medfører kutt i UiOs studieplasser på til sammen 11,3 millioner som fordeles på 
fakultetene. På grunn av interne omdisponeringer av studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett er det 
krevende å fordele studieplasskuttet nøyaktig i tråd med kuttet i statsbudsjettet for hvert år i opptrappings-
perioden, men det vil jevne seg ut når kuttet har fått full effekt.  

Vi foreslår at universitetsstyret vedtar reduksjon av studieplasser etter oversikten i vedlegg 2. Vi foreslår 
videre at rektor vedtar UiOs konkrete opptaksrammer for studieåret 2023/24 hvor konsekvensene av 
statsbudsjettet for 2023 er innarbeidet. 

Studieavdelingen vil i samråd med Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring (ØVA) følge opp den 
videre reduksjonen i studieplasser i forbindelse med statsbudsjettene for 2024 og 2025. 

4. Forslag om innføring av studieavgifter for studenter utenfra EØS/Sveits og konsekvenser for det
internasjonale masteropptaket
Regjeringen foreslår innføring av minst kostnadsdekkende studieavgifter for studenter utenfra EØS/Sveits fra
og med høsten 2023. Dersom forslaget blir vedtatt, blir UiOs bevilgning kuttet med 12,8 millioner i 2023 og
med ytterligere kutt i 2024 og 2025. Kuttet er basert på et svært tentativt overslag fra KDs side over hva
departementet mener institusjonene kan forvente å få i inntekter fra studieavgifter fra denne studentgruppen.
Studieavdelingen legger til grunn at kuttet må regnes om til UiO-studieplasser og fordeles på fakultetene som
deltar i det internasjonale masteropptaket (SFM-opptaket).

SFM-opptaket ble lyst ut for studieåret 2023/24 med forbehold om innføring av studieavgifter. Dersom 
forslaget består i endelig statsbudsjett for 2023 og forslaget om lovendring blir vedtatt, vil studenter utenfra 
EØS/Sveits som ender opp med å starte på studier ved UiO høsten 2023, måtte betale studieavgifter.  
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Det er fremdeles uklart om forslaget blir vedtatt i Stortinget, og UiO har derfor ventet med å fordele kuttet på 
fakultetene. Studieavdelingen vil følge opp saken videre i samråd med Avdeling for økonomi- og 
virksomhetsstyring så snart endelig statsbudsjett for 2023 er vedtatt.  
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Vedlegg 2: Reduksjon av studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 for studieåret 2023/24 

Det humanistiske fakultet (HF) 

Enhet Studieprogram Fin.kat. 
Årsenhet 
(1 år) 

Bachelor 
(3 år) 

Master 
(2 år) 

Master 
(5 år) 

Profesjon 
(6 år) 

HF Nordiske studier D -3

HF 

Development, 
Environment and Cultural 
change D -2

HF 
Midtøsten-studier med 
arabisk F -10

HF 
Midtøsten-studier med 
tyrkisk F -2

HF Engelsk F -10

HF Norsk som andrespråk F -4

HF 
Nordisk, særlig norsk, 
språk og litteratur F -4

HF SUM -8 -22 -5

Det juridiske fakultet (JUS) 

Enhet Studieprogram Fin.kat. 
Årsenhet 
(1 år) 

Bachelor 
(3 år) 

Master 
(2 år) 

Master 
(5 år) 

Profesjon 
(6 år) 

JUS Kriminologi F -10

JUS Rettsvitenskap E -3

JUS Kriminologi F -10

JUS SUM -10 -10 -3
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 

Fin.kat. 
Årsenhet 
(1 år) 

Bachelor 
(3 år) 

Master 
(2 år) 

Master 
(5 år) 

Profesjon 
(6 år) 

MN Farmasi B -10

MN Informatikk: Språkteknologi E -2

MN 
Informatikk: Robotikk og 
intelligente systemer E -3

MN 
Informatikk: Programmering 
og systemarkitektur E -8

MN 
Informatikk: Digital økonomi 
og ledelse E -3

MN Fysikk og astronomi E -10

MN Realfag E -53

MN Informatikk E -49

MN Computational Science C -2

MN 
Informatikk: Design, bruk og 
interaksjon C -1

MN 
Informatikk: Digitalisering i 
helsesektoren C -2

MN Biovitenskap C -4

MN 
Informatikk: 
Informasjonssikkerhet C -4

MN 
Informatikk: Digital økonomi 
og ledelse C -2

MN 
Elektronikk, informatikk og 
teknologi C -7

MN 
Informatikk: programmering 
og systemarkitektur C -13

MN SUM -102 -26 -35 -10
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Det medisinske fakultet (MED) 

Fin.kat. 
Årsenhet 
(1 år) 

Bachelor 
(3 år) 

Master 
(2 år) 

Master 
(5 år) 

Profesjon 
(6 år) 

MED 
Helseledelse og 
helseøkonomi F -14

MED 
International community 
health D -2

MED Tverrfaglig helseforskning D -3

MED SUM -14 -5

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

Fin.kat. 
Årsenhet 
(1 år) 

Bachelor 
(3 år) 

Master 
(2 år) 

Master 
(5 år) 

Profesjon 
(6 år) 

SV Psykologi B -2

SV 

Honours-programmet, 
studieretning 
samfunnsvitenskap E -2

SV Statsvitenskap F -4

SV Sosialantropologi F -2

SV Psykologi F -12
SV Samfunnsøkonomi F +1

SV 
Samfunnsøkonomisk 
analyse E -7

SV Samfunnsøkonomi F -10

SV 
Organisasjon, ledelse og 
arbeid D -5

SV SUM -10 -19 -5 -7 -2
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 

Fin.kat. 
Årsenhet 
(1 år) 

Bachelor 
(3 år) 

Master 
(2 år) 

Master 
(5 år) 

Profesjon 
(6 år) 

UV Pedagogikk F -3

UV 
Praktisk-pedagogisk 
utdanning D -21

UV 

Lærevansker og særskilte 
behov i et system- og 
individperspektiv F -10

UV Spesialpedagogikk D -4

UV Pedagogikk D -1

UV SUM -31 -3 -5  - - 
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Notat 

UiO:Ledelsen og støtteenheter 
Avdeling for studieadministrasjon 
Seksjon for opptak 

Postadresse: 
Postboks 1072 Blindern 
0316  OSLO 

Besøksadresse: 
Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7 

Tlf: +47 22 85 50 50 
Faks:  
E-post:
postmottak@admin.uio.no
http://www.uio.no/
Org.nr.: 971 035 854

Til:  Fakultetene 
Sentrene (ISS, STK og SUM) 

Dato: 28.10.2022 
Saksnr.: 2022/6229  BIRGIBRO 

Justering av opptaksrammer for studieåret 2023/24 
Regjeringens orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler i 2023 inneholder forslag om 
studieplasser som berører Universitetet i Oslo:  

 Nukleære fag: Universitetet i Oslo har blitt tildelt 20 nye studieplasser innen fagfeltet nukleære fag.
Dette er femårige studieplasser i finansieringskategori D.

 De 100 studieplassene for flyktninger som UiO mottok i 2022 halveres til 50. Endringen har få
konsekvenser for UiO, gitt de lave søkertallene. Forslaget omtales derfor ikke videre i notatet.

 De 307 studieplassene UiO mottok i Utdanningsløftet 2020 fases ut fra høsten 2023. Dette innebærer
at UiO må kutte studieplasser samt justere opptaksrammene fra og med studieåret 2023/24.

Det er dessuten lagt inn forslag om at UiOs bevilgninger reduseres med 12,8 millioner ifm. at regjeringen fra 
høsten 2023 foreslår studieavgifter for studenter fra utenfor EØS/Sveits. Hvis forslaget blir vedtatt, må UiO 
kutte i opptaksrammene våre fra studieåret 2023/24, og UiO kan ikke lenger reservere studieplasser til søkere 
fra utenfor EØS/Sveits i opptaksrammen. Kapasiteten til å ta opp studenter i denne studentgruppen må da 
vurderes i tillegg til opptaksrammen. Det er fremdeles usikkert om forslaget blir vedtatt av Stortinget, og vi 
vil komme tilbake til oppfølgingen av dette punktet senere i høst. 

Nye studieplasser i nukleære fag 
Regjeringen foreslår 20 femårige studieplasser i kategori D til nukleære fag fra og med studieåret 2023/24. 
Forslaget er nærmere omtalt i Prop. 1 S for Kunnskapsdepartementet for 2022-2023. Forslaget skal gi mer 
kompetanse innenfor nukleære fag blant annet for å bidra til trygg nedbygging av atomanleggene i Norge og 
for styrket beredskap for mulig spredning av radioaktive stoff fra utlandet. 

Vi ber Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om å foreslå intern disponering av studieplassene. 
Forslaget må inneholde informasjon om: 

 Forslag til disponering av studieplassene på konkrete studieprogram fra og med studieåret 2023/24.

 Eventuelt forslag til etablering av nytt studieprogram fra og med studieåret 2023/24.
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Plassene er tildelt fra KD som femårige studieplasser i finansieringskategori D. Studieavdelingen er 
behjelpelig med omregning til tre- og toårige studier ved behov. 

Utfasing av studieplasser fra Utdanningsløftet 2020 
Som del av Utdanningsløftet 2020 fikk UiO tildelt 307 studieplasser over revidert nasjonalbudsjett 2020: 

 42 plasser var øremerket enkeltstudiene medisin (20), psykologi profesjon (2), farmasi (10) og
Praktisk-pedagogisk utdanning PPU (10).

 De resterende 265 plassene var frie 4-årige plasser i finansieringskategori D, fordelt på
fagkategoriene Helse- og sosialfag (52), Lærerutdanninger og andre pedagogiske fag (25), MNT-
utdanninger (170) og Juridiske og økonomisk-administrative. fag (60).

UiO har fordelt de 265 frie plassene i tråd med KDs føringer. De fleste av UiOs studier har kortere varighet 
enn 4 år, og plassene er derfor omregnet til UiO-finansieringskategori og -varighet. Se vedlegg 1 for en 
oversikt per fakultet over tildelte studieplasser for 2020, 2021, 2022 og 2023. 

Regjeringen foreslår å starte utfasingen av alle studieplassene fra høsten 2023, med unntak av de 20 studie-
plassene til profesjonsstudiet i medisin. Dette innebærer at UiO får midler til at de tre kullene som begynte i 
2020, 2021 og 2022 får fullføre, men UiO får ikke midler til å ta opp nye kull i 2023 eller senere. Dette 
innebærer at fakultetene må forelå reduksjon i sine studieplasser fra studieåret 2023/24. 

Generelt må UiO kutte alle de tildelte studieplassene fra Utdanningsløftet 2020, bortsett fra medisinstudiet. 
Det er imidlertid rom for å vente med deler av kuttet til 2024 eller 2025. Forutsetninger for kuttet: 

 Kuttet må ikke nødvendigvis foretas på de samme studieprogrammene som fikk nye studieplasser.
Det er imidlertid enklest om fakultetene foreslår kutt på studier innenfor samme varighet og
finansieringskategori som de tildelte plassene.

 Studieplasser som ble tildelt bachelorprogram, femårige masterprogram og seksårig
profesjonsstudium må kuttes fra og med studieåret 2023/24. Dette for å rekke å bli ferdige med
nedtrappingen internt ved UiO innen finansieringen fra KD opphører.

 Studieplasser som ble tildelt årsstudier, videreutdanningsemner og praktisk-pedagogisk utdanning
bør også kuttes fra og med studieåret 2023/24. På den måten frigjøres rom til å vente med å kutte
flere av studieplassene til 1,5-2-årige masterprogram til 2024 eller 2025.

 Kuttet av studieplasser til 1,5-2-årige masterprogram kan fordeles på 2023, 2024 og 2025. UiO bør
kutte minst 20 studieplasser på 1,5-2-årige masterprogram fra 2023.
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Det finnes ikke sentralt avsatte midler som kan kompensere for kuttet. Bestilling om kutt går derfor ut til de 
samme fakultetene som mottok studieplasser fra Utdanningsløftet 2020.  

Vi gjør oppmerksom på at reduksjonene som JUS og SV foretok i sine studieplasser i 2022 allerede er 
innarbeidet, men ikke SVs forslag til reduksjon fra 2023. SV må derfor foreslå på nytt hvordan kuttet skal tas 
videre i 2023.  

Vi tar sikte på at reduksjonen av minst 20 studieplasser til 1,2-2-årige masterprogram foretas proporsjonalt 
med hvordan studieplassene er fordelt. Vi ber HF, MED, SV og UV om å foreslå en reduksjon av 5 plasser 
hver fra høsten 2023. MN har mottatt over halvparten av alle tildelte masterstudieplasser, og vi ber MN om å 
foreslå en reduksjon på 10 plasser fra høsten 2023. Universitetsledelsen vil prioritere blant forslagene som 
meldes inn hvordan reduksjonen skal fordeles på fakultetene. 

Studieprogram som reduserer antall studieplasser fra 2023, vil få tilsvarende reduksjon i opptaksrammene i 
oppdatert opptaksrammesak for studieåret 2023/24. Vi tar sikte på at oppdatert opptaksrammesak behandles i 
universitetsstyret den 6. desember. Studieavdelingen kommer tilbake til hvordan UiO skal kutte ytterligere i 
opptaksrammene for studieårene 2024/25 og 2025/26. 

Generelt forbehold 
Det er svært krevende å få den interne UiO-reduksjonen til å passe sammen med reduksjonen fra KD i 2023 
og de kommende årene. Forslagene er også avhengige av det videre budsjettarbeidet og endelig vedtak om 
statsbudsjett for 2023 i desember. Studieavdelingen og Avdeling for virksomhets- og økonomistyring tar 
derfor forbehold om at vi kan få behov for å justere bestillingen underveis. 

Innmelding og innmeldingsfrist: 
Hvert fakultet må foreslå hvilke studietilbud som skal få reduksjon i studieplasser fra 2023 samt antallet 
studieplasser hvert studietilbud skal reduseres med. Spesifikasjon av bestillingen per fakultet fremkommer av 
vedlegg 1 og de føringene som fremkommer i dette notatet. 

Innmeldingsfrist: mandag 14. november 

Studieavdelingen stiller gjerne til samtaler med de fakultetene som ønsker det. Ønske om samtale kan sendes 
til birgitte.brors@admin.uio.no.   
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Med hilsen 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

Henriette Kleivane 
seksjonsleder 

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

Vedlegg 1: Oversikt over tildelte plasser og spesifikasjon av bestilling 

Saksbehandlere: Jonny Roar Sundnes, Birgitte Brørs
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HF - Det humanistiske fakultet 

Tildelte plasser HF 

Fakultet Tildelt år Studieprogram Type plass Antall 
plasser 

Finansieringskat. 

HF 2020 Filosofi, politikk og 
økonomi  

Bachelor 3 år 10 F 

HF 2020 Honours-programmet Bachelor 3 år 10 E 
HF 2022 Multilingualism Master 2 år 10 D 
HF 
(SUM) 

2022 Development, Environment 
and Cultural Change 

Master 2 år 10 D 

HF 2023 Nordisk, særlig norsk, språk 
og litteratur 

Årsenhet 1 år 4 F 

HF 2023 Norsk som andrespåk Årsenhet 1 år 4 F 
HF SUM 48 

Oppsummert til reduksjon HF 

Type plass Antall Reduseres fra Kommentar 

Årsenhet kat. F 8 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Bachelor kat. F 10 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Bachelor kat. E 10 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Master 2 år kat. D 20 2023, 2024 eller 2025* Reduksjon tilsvarende inntil 5 plasser fra 

2023 må foreslås nå 
SUM 48 

JF – Det juridiske fakultet 

Tildelte plasser JF 

JF 2020 Kriminologi Årsenhet 1 år 10 F 

JF 2020 Kriminologi Bachelor 3 år 10 F 

JF 2020 Rettsvitenskap Master 5 år 10 E 

JF 2022 Videreutdanningsemner Årsenhet 1 år 18 (tilsv. 108 
studenter) 

F 

JF 2022 Rettsvitenskap Master 5 år -10 E 

JF SUM 38 
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Oppsummert til reduksjon JF 

Type plass Antall Reduseres fra Kommentar 

Årsenhet kat. F 28 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Bachelor kat. F 10 2023 Reduksjon må foreslås nå 
SUM 38 

MN – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Tildelte plasser MN 

Fakultet Tildelt 
år 

Studieprogram Type plass Antall 
plasser 

Finansieringskat. 

MN 2020 Informatikk Årsenhet 1 år 36 E 
MN 2020 Realfag Årsenhet 1 år 20 E 
MN 2020 Informatikk: Programmering 

og systemarkitektur 
Bachelor 3 år 24 E 

MN 2020 Informatikk: Språkteknologi Bachelor 3 år 20 E 

MN 2020 Honours-programmet Bachelor 3 år 10 E 

MN 2020 Data Science Master 2 år 12 C 

MN 2020 Informatikk: Programmering 
og systemarkitektur 

Master 2 år 18 C 

MN 2020 Biovitenskap Master 2 år 10 C 
MN 2020 Fornybare energisystemer Master 2 år 10 C 
MN 2020 Farmasi Master 5 år 10 B 
MN 2021 Informatikk Årsenhet 1 år 35 E 
MN 2021 Realfag Årsenhet 1 år 11 E 
MN 2022 Digital økonomi og ledelse Master 2 år 5 C 
MN 2022 Digitalisering i helsesektoren Master 2 år 30 C 
MN 2022 Informasjonssikkerhet Master 2 år 10 C 
MN 2023 Romsystemer Master 2 år 10 C 
MN 2023 Halvårsenhet i farmasi Master 2 år 7 (tilsv. 28 

studenter) 
B 

MN SUM 278 

Oppsummert til reduksjon MN 

Type plass Antall Reduseres fra Kommentar 

Årsenhet kat. E 102 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Bachelor kat. E 54 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Master 2 år kat. C 105 2023, 2024 eller 2025* 
Master 2 år kat. B 7 2023, 2024 eller 2025* 

Reduksjon tilsvarende inntil 10 plasser fra 
2023 må foreslås nå 
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Master 5 år kat. B 10 2023 Reduksjon må foreslås nå 
SUM 278 

MED – Det medisinske fakultet 

Tildelte plasser MED 

Fakultet Tildelt 
år 

Studieprogram Type plass Antall 
plasser 

Finansieringskat. 

MED 2020 Helseledelse og 
helseøkonomi 

Bachelor 3 år 14 F 

MED 2023 Folkehelsevitenskap og 
epidemiologi 

Master 2 år 20 D 

MED SUM 34 

Oppsummert til reduksjon MED 

Type plass Antall Reduseres fra Kommentar 

Bachelor kat. F 14 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Master 2 år kat. D 20 2023, 2024 eller 2025* Reduksjon tilsvarende inntil 5 plasser fra 

2023 må foreslås nå 
SUM 34 

SV – Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Tildelte plasser SV 

Fakultet Tildelt år Studieprogram Type plass Antall 
plasser 

Finansieringskat. 

SV 2020 Samfunnsøkonomi Årsenhet 1 år 10 F 
SV 2020 Psykologi profesjon Profesjon 6 år 2 B 
SV 2020 Psykologi bachelor Bachelor 3 år 14 F 
SV 2020 Samfunnsøkonomi Bachelor 3 år 10 F 
SV 2020 Samfunnsøkonomisk analyse Master 5 år 5 E 
SV 2020 Organisasjon, ledelse og arbeid 

(OLA) 
Master 2 år 20 D 

SV 2021 Honours-programmet Bachelor 3 år 10 E 
SV 2022 ESST - Society, Science and 

Technology in Europe 
Master 1,5 år 5 D 

SV 2022 Teknologi, innovasjon og 
kunnskap 

Master 2 år 5 D 

SV 2022 Samfunnsøkonomi Bachelor 3 år -5 F 
SV 2022 Psykologi BA Bachelor 3 år -5 F 
SV 2022 Circle U.* Master 2 år 10 D 
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SV SUM 81 

*midlertidig disponert på masterprogrammet i statsvitenskap

Oppsummert til reduksjon SV 

Type plass Antall Reduseres fra Kommentar 

Årsenhet 10 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Bachelor kat. F 14 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Bachelor kat. E 10 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Master 2 år kat. D 35 2023, 2024 eller 2025* 
Master 1,5 år kat. D 5 2023, 2024 eller 2025* 

Reduksjon tilsvarende inntil 5 plasser fra 
2023 må foreslås nå 

Master 5 år kat. E 5 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Profesjon 6 år kat. B 2 2023 Reduksjon må foreslås nå 
SUM 81 

UV – Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Tildelte plasser UV 

UV 2020 Praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU) 

Årsenhet 1 år 10 D 

UV 2020 Spesialpedagogikk: 
Lærevansker og særskilte 
behov i et system- og 
individperspektiv 

Årsenhet 1 år 10 F 

UV 2020 Spesialpedagogikk Master 2 år 8 D 

UV 2021 Barn og unges læring og 
utvikling 

Årsenhet 1 år 6 F 

UV 2021 Pedagogikk Master 2 år 2 D 

UV 2022 Praktisk-pedagogisk 
utdanning 

Årsenhet 1 år 11 D 

UV SUM 47 
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Oppsummert til reduksjon UV 

Type plass Antall Reduseres fra Kommentar 

Årsenhet kat. F 16 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Årsenhet kat. D 21 2023 Reduksjon må foreslås nå 
Master 2 år kat. D 10 2023, 2024 eller 2025* Reduksjon tilsvarende inntil 5 plasser fra 

2023 må foreslås nå 
SUM 47 

*Beregningene våre viser at minst 20 masterstudieplasser må reduseres totalt ved UiO fra 2023.
Universitetsledelsen vil prioritere blant forslagene som meldes inn hvordan reduksjonen skal fordeles på
fakultetene.
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Notat 

Det humanistiske fakultet 
Fakultetssekretariatet 
Studieseksjonen 

Postadresse: 
Postboks 1079 Blindern 
0316  OSLO 

Besøksadresse: Tlf:  
Faks: 22 85 45 50 
E-post:
www.hf.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

Til: 
SADM OPP Seksjon for opptak 

Dato: 15.11.2022 
Saksnr..:  2022/6229  MONICLH 

HFs nye innmelding av opptaksrammer i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2023 

HFs totale ramme for studieåret 2023-24 er 1581 plasser på lavere grad. Studieplasser på 
årsenheter er vektet til det halve av studieplasser på bachelorprogrammer. På høyere grad er 
rammen 891. 

Kutt i studieplasser 
Vi har vært i dialog med flere institutter, og tar følgende kutt for studieåret 23/24: 

 Reduksjon i 4 plasser på Nordisk, særlig norsk språk og litteratur (årsenhet)
 Reduksjon i 4 plasser på Norsk som andrespråk (årsenhet)
Plassene på årsenhet synes ikke i revidert innmelding, siden de står uendret fra 2022-innmeldingen.

 Reduksjon i 10 plasser på Midtøsten-studier med arabisk (bachelor)
 Reduksjon i 2 plasser på Midtøsten-studier med tyrkisk (bachelor)
 Reduksjon i 10 plasser på Engelsk (bachelor)

 Reduksjon i 3 plasser på Nordiske studier (master)
 Reduksjon i 2 plasser på Development, Environment and Cultural Change (master)

Kuttene på master fordeler vi over innmeldingene for 2023, 2024 og 2025, slik det ble foreslått i 
bestillingen. 

Endringer i søknadsalternativene 
Navneendring 

 Studieretningen Estetiske studier på bachelorprogrammet Estetiske studier og allmenn
litteraturvitenskap har endret navn til Estetikk, kunst og samfunn.

Syklisk opptak 

 I samarbeid med Seksjon for opptak er det blitt bestemt at HF får melde inn ulike
opptaksrammer i partall- og oddetallsår for å unngå store endringer i opptaksrammene på
de ulike studietilbudene på fakultetet. Studieretningen Kulturarv og bevaringskunnskap på
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bachelorprogrammet Arkeologi og konservering har grunnet omfattende revisjon av 
studietilbudet ekstraordinært ikke opptak og endrer ventelig syklusen slik at neste opptak 
blir i 2024.  

 Den totale opptaksrammen på bachelor og årsenhet, der snittet vil bli på 1620 som er
opptaksrammen totalt på fakultetet, inkludert rammen på 25 på Kulturarv og
bevaringskunnskap, vil bli som følger i årene fremover:

o 2023: 1581
o 2024: 1617 (avrundingen i partallsår fører til at rammen økes til 26 på Kulturarv og

bevaringskunnskap)
o 2025: 1581
o osv.

I tillegg er det flere søknadsalternativer som ikke har opptak i 2023 av andre grunner. 

I den reviderte innmeldingen er de pålagte kuttene på lavere grad tatt med. Vi har også kuttet fem plasser 
på master slik vi har angitt ovenfor. 

Samlet oversikt over ny ramme 
Se tabellene for oversikt. Samlet oversikt over ny ramme: En komplett oversikt over alle 
studietilbud med forslag til opptaksrammer og søknadsalternativene som blir tilbudt via Samordna 
opptak, er i tabell 1. Tilbudet på masternivå er i tabell 2. 
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Tabell 1: 
Årsenheter 2022-23 Endring Forslag    

2023-24 

Antikkens kultur 14 14 
Filosofi 20 20 
Idéhistorie 15 15 
Kunsthistorie og visuelle studier 35 35 
Historie 57 30 87 

Allmenn litteraturvitenskap 25 20 45 
Engelsk 60 48 108 
Fransk 45 -17 28 
Italiensk 25 -4 21 
Russisk 0 0 
Spansk 47 -19 28 
Tysk 40 -18 22 
Øst-Europa-studier 30 30 
Medier og kommunikasjon 40 40 
Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur 35 35 
Norsk som andrespråk 35 35 
Religionsvitenskap 25 25 
Tverrfaglige kjønnsstudier 10 10 
Totalt årsenheter: 417 598 
Totalt årsenheter omregnet til 
bachelorekvivalenter: 279 299 
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Bachelorprogrammer 2022-23 Endring Forslag 
2023-24 

Arkeologi og konservering 
   Arkeologi 50 50 
   Kulturarv og bevaringskunnskap 0 0 
Asia- og Midtøstenstudier 
   India- studier med hindi 0 0 
   Japansk med Japan-studier 50 50 
   Kinesisk med Kina-studier 58 58 
   Midtøsten-studier med arabisk 60 -10 50 
   Midtøsten-studier med persisk 20 20 
   Midtøsten-studier med tyrkisk 20 -2 18 
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap 
   Allmenn litteraturvitenskap 51 20 71 
   Estetikk, kunst og samfunn 42 42 
Europeiske språk 
   Engelsk 103 2 105 
   Fransk 34 -12 22 
   Italiensk 16 -2 14 
   Polsk, tjekksisk, bosnisk/ kroatisk/ serbisk 10 -10 0 
   Russisk 40 40 
   Spansk 32 -10 22 
   Tysk 17 -3 14 
Filosofi 59 59 
Filosofi, politikk og økonomi 25 25 
Historie 170 15 155 
Honours-programmet, studieretning humaniora, 
filosofi og lingvistikk  16 16 
Honours-programmet, studieretning humaniora, 
musikkvitenskap 4 4 
Idéhistorie 30 30 
Klart språk 21 21 
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Klassiske språk 13 13 
Kulturhistorie 25 25 
Kunsthistorie og visuelle studier 75 75 
Lingvistikk 25 10 35 
Medier og kommunikasjon 70 70 
Musikkvitenskap 56 56 
Nordiske studier 
   Nordisk: språk, litteratur, retorikk 62 -15 47 
   Norrøne og keltiske studier 10 5 15 
Religionsvitenskap 35 35 
Tverrfaglige kjønnsstudier 25 25 
Totalt bachelorprogrammer 1324 1282 
Årsenheter 279 299 
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Tabell 2: 
Masterprogrammer 2022-23 Endring Forslag 

2023-24 
Forslag 

SFM-kvote 
(av 

rammen) 
Allmenn litteraturvitenskap 25 25 
Arkeologi og konservering 34 34 
Asia and Middle East Studies 63 63 15 
Development, Environment and Cultural Change 30 -2 28 8 
European History (Joint MA Programme in 
European History) 5 5 2 
Europeisk kultur 25 25 
Europeiske språk 179 179 10 
Filosofi/ Philosophy 33 33 4 
Gender studies 10 10 3 
Historie 90 90 
Ibsen Studies 15 15 5 
Klassiske språk/Classical Studies 5 5 2 
Kunsthistorie og visuelle studier 36 36 
Lingvistikk/Linguistics 21 21 5 
Medier og kommunikasjon 51 51 
Modern International and Transnational History 20 20 5 
Multilingualism 16 4 20 8 
Museologi og kulturarvstudier 20 20 
Music, Communication and Technology 10 10 3 
Musikkvitenskap 40 40 
Nordiske studier 63 -7 56 
Politisk kommunikasjon 20 20 
Religionsvitenskap 25 25 
Screen Cultures 25 25 5 
Viking and Medieval Norse Studies 15 15 
Viking and Medieval Studies 20 20 8 
Totalt høyere grad 896 891 
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Med hilsen 

Gunn Enli (signering) 
prodekan for studier 

Julianne Krohn-Hansen 
seksjonssjef 

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

Saksbehandler: 
Monica Lund Haugom 
+4722857122, m.l.haugom@hf.uio.no
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Det juridiske fakultet 
Fakultetssekretariatet 
Seksjon for studiekvalitet 

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs 
plass 
0130  OSLO 

Besøksadresse: 
Kristian Augusts gate 17, 
Domus Juridica, 6.etg 

Tlf: 22 85 95 00 
Faks: 22 85 96 58 
E-post: postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

Til: 
SADM OPP Seksjon for opptak 

Dato: 11.11.2022 
Saksnr..:  2022/6229  CHRISSK 

Vedrørende innmelding av opptaksrammer i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2023. 
Det vises til notat av 28.10.22 vedrørende justering av opptaksrammer for studieåret 2023/24, med 
innmeldingsfrist 14.11.22, samt møte med Hanna Ekeli, Kristin Fossum Stene og Birgitte Brørs 11.11.22. 

Fakultetet er bedt om å foreslå hvilke studietilbud som skal få reduksjon i studieplasser fra 2023, samt 
antallet studieplasser hvert studietilbud skal reduseres med. Vårt forslag om reduksjon i studieplasser er i de 
studieprogrammene som opprinnelig fikk de midlertidige studieplassene, og er som følger: 

Studieprogram Finansieringskategori Forslag til reduksjon Opptaksramme etter 
reduksjon 

Årsenhet i kriminologi F -10 24 

Bachelor i kriminologi F -10 48 

Master i rettsvitenskap E -10 (redusert fra
studieåret 2022/23)

437 

Videreutdanningsemner F - 18 0? 

Fakultetet ble innvilget 18 studieplasser til å etablere et videreutdanningstilbud for ikke-jurister fra studieåret 
2022/23. Den midlertidige disponeringen ble innvilget for en to-årsperiode. Fakultetet har etablert tre 
videreutdanningsemner, JFVU1100- Trygderett og digital velferdsstat, JFVU1200- Helserett og JFVU1300- 
Arbeidsrett. Disse emnene dekker et stort samfunnsbehov, og etter fakultetets syn er det uheldig at disse 
studieplassene reduseres allerede etter ett års tilbud. Fakultetet har lagt ned betydelige ressurser i utviklingen 
av emnene og kommer til å tilby dette videreutdanningstilbudet for studieåret 2023/24 også, slik at tilbudet 
opprettholdes i to år som planlagt. Fakultetet vil løse dette ved å omdisponere de 18 studieplassene internt. 
Vi har imidlertid behov for litt ekstra tid til å drøfte ulike løsninger for omdisponering av studieplasser, da 
dette må diskuteres og forankres internt på fakultetet. Vi vil melde tilbake snarlig hvordan omdisponeringen 
på fakultet blir for de resterende studieplassene for studieåret 2023/24.   
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Med hilsen 

Marianne Jenum Hotvedt 
studiedekan 

Oddrun Rangsæter 
fakultetsdirektør 

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

Saksbehandler: 
Christine Skogrand Havgar 
+4722859855, c.s.havgar@jus.uio.no
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Det juridiske fakultet 
Fakultetssekretariatet 
Seksjon for studiekvalitet 

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs 
plass 
0130  OSLO 

Besøksadresse: 
Kristian Augusts gate 17, 
Domus Juridica, 6.etg 

Tlf: 22 85 95 00 
Faks: 22 85 96 58 
E-post: postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

Til: 
SADM OPP Seksjon for opptak 

Dato: 17.11.2022 
Saksnr..:  2022/6229  CHRISSK 

Vedrørende reduksjon i opptaksrammer for studieåret 2023/24. 
Det vises til fakultetets svar av 11.11.22 vedrørende justering av opptaksrammer for studieåret 2023/24. 

Vi ønsker å opprettholde vår nyetablerte videreutdanningstilbud for studieåret 2023/24, slik at tilbudet går 
som planlagt i to år. Det er ønskelig å omdisponere studieplasser fra Master i rettsvitenskap. Dekan, 
Ragnhild Helene Hennum, vedtok 16.11.22 at disse studieplassene skal omdisponeres fra Master i 
rettsvitenskap for en periode på ett år, studieåret 2023/24. Opptaksrammen til Master i rettsvitenskap 
reduseres følgelig med 3 studieplasser for opptak vårsemesteret. Opptaksrammen for vårsemesteret reduseres 
fra 213 til 210 studieplasser, og den totale opptaksrammen for Master i rettsvitenskap blir 434 studieplasser 
for studieåret 2023/24. 

Med hilsen 

Julie Orning 
seksjonssjef 

Christine Skogrand Havgar 
seniorrådgiver 

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

Vedlegg: Dekanvedtak av 16.11.22 

Saksbehandler: 
Christine Skogrand Havgar 
+4722859855, c.s.havgar@jus.uio.no
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Det juridiske fakultet 
Fakultetssekretariatet 
Seksjon for studiekvalitet 

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs 
plass 
0130  OSLO 

Besøksadresse: 
Kristian Augusts gate 17, 
Domus Juridica, 6.etg 

Tlf: 22 85 95 00 
Faks: 22 85 96 58 
E-post: postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

Dato: 16.11.2022 

Saksnr..:  2013/12113  CHRISSK 

Dekanvedtak vedrørende reduksjon av opptaksrammer for studieåret 2023/24. 

Dekan Ragnhild Helene Hennum ved Det juridiske fakultetet fattet onsdag 16.11.22 følgende vedtak 
vedrørende reduksjon av opptaksrammer for studieåret 2023/24: 

Opptaksrammen for Master i rettsvitenskap reduseres med 3 studieplasser for studieåret 2023/24. 
Opptaksrammen for opptak vårsemesteret blir redusert fra 213 til 210 studieplasser, og totalt blir 
opptaksrammen for Master i rettsvitenskap 434 studieplasser. Denne reduksjonen er vedtatt med ett års 
varighet, for studieåret 2023/24, slik at fakultetet kan tilby de tre videreutdanningsemnene JFVU1100, 
JFVU1200 og JFVU1300 studieåret 2023/24.  

Med hilsen 

Ragnhild Helene Hennum 
dekan 

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

Saksbehandler: 
Christine Skogrand Havgar 
+4722859855, c.s.havgar@jus.uio.no
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Universitetet i Oslo Notat 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Til: Avdeling for fagstøtte – seksjon for opptak 

Saksnummer: 2022/6229 

Dato: 14.11.2022 

Endring av opptaksrammer via Samordna Opptak 2023/24 og endring av 
opptaksrammer 2-årige masterprogram 2023/24 

Det vises til deres brev av 28.10.22. 

Som angitt i tidligere brev, vurderer MN-fakultetet tilgjengelig opptaksramme som myndighetenes ønske om 

fakultetets bidrag til å gi samfunnet kandidater med realfaglig kompetanse. For MN-fakultetet er det derfor 

svært viktig at vår totale tilgjengelige opptaksramme utnyttes best mulig. Dette er ytterligere aktualisert etter 

innføring av ny MN-intern økonomisk fordelingsmodell. MN-fakultetet tar derfor, som tidligere, forbehold 

om at våre foreslåtte opptaksrammer for både NOM-opptak, og opptak til våre 2-årige masterprogram kan 

bli omfordelt, innenfor vår totale ramme. Dette vil bli vurdert på de ulike trinnene i opptaksarbeidet, for 

eksempel når søkertallene foreligger i april / mai 2023, og når tilbud skal sendes ut. Vi tar også forbehold 

om at det fremover kan bli aktuelt å vurdere slik omfordeling også mellom bachelor- og masternivået 

innenfor vår totale ramme. 

MN-fakultetet understreker med all mulig tydelighet at det bør være svært godt overveiet før opptaksrammen 

for farmasistudiet reduseres fra 78 til 68. Dette blant annet fordi: 

• Farmasøytenes og apotekenes rolle i primærhelsetjenesten ble svært tydelig under pandemien, ikke

minst som en viktig del av kommunenes beredskap. Spesielt distriktene i Norge sliter med å få tak i

farmasøyter, noe som er kritisk med tanke på den viktige rollen apotekene har i primærhelsetjenesten

på mindre steder der omfanget av helsepersonell er begrenset.

• Det er fortsatt mangel på farmasøyter i Norge, til tross for en jevn tilgang på utenlandske kandidater.

I et globalt perspektiv er det også lite bærekraftig å tappe andre land for den viktige

helsekompetansen farmasøyter utgjør.

• Med en reduksjon av opptaksrammen, vil man vanskelig kunne nå det strategiske målet om en

opptaksramme på 100 ved innflytningen i Livsvitenskapsbygget (LV) sommeren 2026. Det er over

tid brukt mye ressurser på å tilpasse undervisningen til å nå dette målet, og en reduksjon nå vil virke

svært demotiverende for forskerne som både planlegger og gjennomfører undervisningen.

• Dersom UiO ikke kan følge opp sin strategi med en opptaksramme på 100 for farmasi-studiet ved

innflytning til LV, vil det kunne medføre at UiOs ledende posisjon innen faget svekkes, for eksempel

ovenfor Farmasøytisk industri og andre samarbeidspartnere. Dette er uheldig, jf. den pågående

prosessen for å etablere samarbeid inn i Livsvitenskapsbygget om farmasøytisk teknologisk

plattform, forsknings - og masterprosjekter samt II’er-stillinger. Det kan også her nevnes at

Legemiddelindustriforeningen ønsker seg flere kandidater med mer teknologikompetanse, noe vi kan

svare ut ved at vi produserer flere studenter som kan ta masteroppgave i samarbeid med industrien,

internship og emner tilpasset industriell farmasi. Til dette er en studentmasse basert på en

opptaksramme på 100 helt vesentlig. UiOs viserektor for forskning og innovasjon Per Morten

Sandset har satt opp møte med Nykode, Oslo Cancer Cluster, Farmasøytisk institutt og MN-

fakultetet om teknologi i helseutdanningene. Helse og omsorgsdepartementet har arrangert

dialogmøte om samme tema med utdanningsinstitusjonene.
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Det kan virke som KD ikke overskuer hvilke konsekvenser kuttene har for ansvarsområdene til andre 

departementer som Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Vi ber derfor UiO 

gjøre disse sammenhengene kjent for KD og andre aktuelle aktører slik at den bebudede reduksjonen ikke 

iverksettes. Dersom UiO trenger støtte i sin dialog ovenfor KD fra aktører som de som er omtalt er vi 

selvsagt behjelpelige med dette.  

Opptaksrammeforslag fra MN-fakultetet for studier gjennom Samordna Opptak for 2023/24 dersom de 

bebudede reduksjonene skal iverksettes, vil på det nåværende tidspunkt være følgende: 

MN1-INF Informatikk 199-49= 150
MN1-REAL Realfag 131-53=78
MNB-BIOS Biovitenskap 160
MNB-EIT Elektronikk, informatikk og teknologi 40
MNB-FAS Fysikk og astronomi 100-10=90
MNB-GEG Geologi og geografi 37+18=55
MNB-GFK Geofysikk og klima 38-18=20
MNB-INFD Informatikk: design, bruk og interaksjon 125 
MNB-INL Informatikk: digital økonomi og ledelse 65-3=62 
MNB-INP Informatikk: programmering og systemarkitektur 238-8=230
MNB-INR Informatikk: robotikk og intelligente systemer 76-3=73
MNB-INS Informatikk: språkteknologi 60-2=58
MNB-KJMB Kjemi og biokjemi 40 
MNB-MAEC Matematikk og økonomi 30 
MNB-MAMI Matematikk med informatikk 80 
MNB-MENT Fornybar energi og nanoteknologi 30 
MNM5-FARM Farmasi 78-10=68 

MNB-HON, studieretning realfag 20-10+10=20

MN-fakultetet mener det er viktig å møte studieinteresse på bachelornivå. Vi foreslår derfor å ta noen av de 

nødvendige bebudede reduksjonene ved å omregne masterplasser til bachelorplasser, da vi erfaringsmessig 

der KAN ha noe ledig kapasitet. De aktuelle reduksjonene dét innebærer foreslås som følger: 

1 opptaksrammeplass tas av CS studieretning bioinformatikk  

1 opptaksrammeplass tas av CS studieretning Imaging and Biomedical Computing 

1 opptaksrammeplass tas av MNM2-INFD  

2 opptaksrammeplasser tas av MNM2-DIGHS 

4 opptaksrammeplasser tas av MNM2-BIOS 

4 opptaksrammeplasser tas av MNM2-INI 

2 opptaksrammeplasser tas av MNM2-INL 

og 10 opptaksrammeplasser tas av MNM2-INP. 
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I tillegg: flyttes 3 opptaksrammeplasser fra MNM2-INP til MNM2-ROM og 7 opptaksrammeplasser flyttes 

fra MNM2-EIT til MNM2-ROM. 

Justerte opptaksrammeforslag fra MN-fakultetet for 2-årige masterstudier for 2023/24 i lys av de bebudede 

reduksjonene er på det nåværende tidspunkt følgende: 
MNM2-AST, herav inntil 1 SFM 10

MNM2-BIOS, herav inntil 15 SFM 100-4=96

MNM2-CS, herav SFM, se tidligere MN-opptaksrammesvar 49-2=47

MNM2-DIGHS, herav inntil 4 SFM 30-2=28

MNM2-DS, ikke SFM 20

MNM2-EIT, herav SFM: inntil 1 på Mikroelektronkk & inntil 2 på Signalbehandling 37-7

MNM2-ENT, herav inntil SFM 3 25

MNM2-FENS, herav SFM inntil 1 30

MNM2-FYS, herav SFM inntil 1 på hver av aktuelle studieretninger, totalt inntil 6 46

MNM2-GEO, (ny studieretningsinndeling), herav inntil 8 SFM som fordeles når kvalifiserte SFM-søkere er kjent 70

MNM2-INFD, ikke SFM 41-1=40

MNM2-INI, ikke SFM 50-4=46

MNM2-INL, ikke SFM 30-2=28

MNM2-INP, herav SFM inntil 18 155-3=152-10=142

MNM2-INR, ikke SFM 48

MNM2-INS, ikke SFM 12

MNM2-KJEMI, herav SFM totalt 6 med max 1 pr. studieretning (ingen på kjemididaktikk) 45

MNM2-MAT, ikke SFM 35

MNM2-MEK, ikke SFM 10

MNM2-MENT, herav inntil 2 SFM 6

MNM2-ROM, herav SFM inntil 1 10-10+7+3=10

MNM2-SMR, ikke SFM 15

Øvrige kommentarer: 

• Det er nå avklart at MN-fakultetet og aktuelle faglige samarbeidspartnere ikke ser behov for å

forlenge samarbeidsavtalen for NABIS – det nordiske samarbeidet ang det 2-årige masterstudiet

innen Biodiversity and Systematics. Studiet skal altså ikke legges ut som søknadsalternativ 2023

eller senere. (Opptaksrammen for dette studietilbudet har vært hentet fra opptaksrammen for

MNM2-BIOS. Studenter med opptak fra tidligere får fullføre sine studier iht. gjeldende forskrifter.)

• Det arbeides i skrivende stund intensivt innen aktuelle miljøer ved MN med en søknad til

Forskningsrådets utlysning om Senter for nukleær forskning, med søknadsfrist 16.11.22. Disse

miljøene vil sammen med MN-fakultetet og Rektoratet vurdere disponeringen av de 20

studieplassene (5-årige) i finansieringskategori D, i lys av sentersøknaden. Vi kommer tilbake til

saken så snart det lar seg gjøre.

Dette svaret er basert på kommunikasjon med aktuelle utdanningsledere og instituttledere samt andre 

aktuelle enhetskontakter.  

Hilsen 

Knut M. Mørken 

studiedekan Anne-Lise S. Hansen 

seniorrådgiver  

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Det medisinske fakultet 
Seksjon for ledelse 
Studieseksjonen 

Postadresse: 
Postboks 1078 Blindern 
0316  OSLO 

Besøksadresse: 
Sogn Arena, 2. et., Klaus 
Torgårds vei 3, 0372 Oslo 

Tlf: 22 85 11 36 
Faks:  
E-post:
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

Til: 
SADM OPP Seksjon for opptak 

Dato: 11.11.2022 
Saksnr..:  2022/6229  METTEGR 

Vedrørende ny innmelding av opptaksrammer i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2023 
Det vises til notat av 28.10.2022 hvor fakultetene blir bedt om å foreslå hvilke studietilbud som skal få 
reduksjon i studieplasser fra 2023, samt antallet studieplasser hvert studietilbud skal reduseres med. 

Det medisinske fakultet foreslår følgende reduksjoner i studieplasser: 

Studieprogram
Finansierings-

kategori Reduksjon Nye opptaksrammer
Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) F -14 40
Tverrfaglig helseforskning (2-årig master) D -3 37
International Commynity Health (2- årig master) D -2 38

Fakultetet har foretatt reduksjonen i samme studieprogram som fikk nye studieplasser for 
bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi. Dette er imidlertid ikke gjort for økningen i 
studieplasser for masterprogrammet Folkehelsevitenskap og epidemiologi, hvor reduksjonen er foretatt på 
masterprogrammene i Tverrfaglig helseforskning og International Community Health. 

Det er for øvrig ingen andre endringer sammenlignet med innmelding av opptaksrammer og studietilbud av 
28.09.2022. 

Med hilsen 

Ivar P. Gladhaug 
dekan 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Saksbehandler: 
Mette Groseth Langballe 
+4722845326, m.g.langballe@medisin.uio.no
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Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 
Fakultetsadministrasjonen 

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern 
0317  OSLO 

Besøksadresse: 
Eilert Sundts hus 4. et., 
Moltke Moes vei 31, 0851 
Oslo 

Tlf: 22 85 62 64 
Faks: 22 85 48 25 
E-post: postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

Til: 
SADM OPP Seksjon for opptak 

Dato: 14.11.2022 
Saksnr..:  2022/6229  SEBASTTA 

SV-fakultetets justering av opptaksrammer for 2023/24 
Vi viser til notat datert 28. oktober 2022 hvor det vises til statsbudsjett for universiteter og høyskoler 2023 
hvor studieplassene tildelt i Utdanningsløftet 2020 fases ut. Det samfunnsvitenskapelige fakultet foreslår 
følgende reduksjon i antall studieplasser fra 2023.  

Omfordeling av studieplasser til Honours-programmet 
Fakultetet fikk tildelt 10 studieplasser til Honours-programmet i utdanningsløftet. Fakultetet mener dette 
programmet er strategisk viktig for videreutvikling av studietilbud ved universitetet og vi ønsker derfor å 
videreføre en økt opptaksramme. Fakultetet foreslår å dekke inn 5 av studieplassene ved å fordele kutt i 
studieplasser til andre programmer.  

Bachelorprogrammet i psykologi reduseres med 3 studieplasser, bachelorprogrammet i sosialantropologi 
reduseres 2 plasser og bachelorprogrammet i statsvitenskap 4 studieplasser. Disse 9 plassene overføres til 
Honours-programmet med virkning fra opptaket 2023/2024.  

Instituttene ved SV sitt bidrag til Honours-programmet vil etter denne omdisponeringen bli som følger: 
 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 3 studieplassar
 Institutt for statsvitenskap 6 studieplasser
 Psykologisk institutt 6 studieplasser
 Sosialantropologisk institutt 4 studieplasser

Reduksjon i studieplasser  
Fakultetet har tidligere fått kuttet noen av studieplassene som ble tildelt i utdanningsløftet. SV-fakultet har 
redusert med 5 plasser på bachelorprogrammet i psykologi, 5 plasser på bachelorprogrammet i 
samfunnsøkonomi med virkning fra opptaket 2022/2023.  

Økonomisk institutt ønsker å fordele kuttene i studieplasser på andre programmer for å beholde noen ekstra 
plasser på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi. Økonomisk institutt fikk tildelt 5 studieplasser til 
samfunnsøkonomisk analyse, 10 studieplasser til bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi og 10 
studieplasser til årsenheten i samfunnsøkonomi. Instituttet ønsker å kutte 7 studieplasser fra 
samfunnsøkonomisk analyse for å dekke opp videreføringen av 6 studieplasser på bachelorprogrammet i 
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samfunnsøkonomi. Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi reduseres med 4 studieplasser. Alle de 10 
studieplassene i årsenheten i samfunnsøkonomi kuttes. Siden det ble kuttet 5 studieplasser i 
bachelorprogrammet i opptaket 2022/2023 vil det tilfalle én ekstra studieplass fra opptaket 2023/2024.  

Fakultetet viser videre til at vi ikke ønsker å gjennomføre kutt i plassene som ble tildelt Honours-
programmet og at disse plassene isteden kuttes hos bachelorprogrammene i psykologi og statsvitenskap. 

Reduksjonen i studieplasser som er tildelt til 2-årig master og 1,5-årig master kan fordeles over opptakene i 
2023, 2024 og 2025. Fakultetet foreslår å kutte 5 studieplasser i opptaksrammen til masterprogrammet i 
organisasjon, ledelse og arbeid. Dette studieprogrammet fikk tildelt ekstra studieplasser først og fakultetet 
mener det er rimelig at de også reduserer først..   

Plan for reduksjon av studieplasser i opptaket 2023/2024 
Program Antall plasser tildelt 2022/23 2023/24 
Bachelor i psykologi 14 5 12 
Bachelor i samfunnsøkonomi 10 5  (+1) 
Årsenhet i samfunnsøkonomi 10 - 10 
Psykologi profesjon 2 - 2 
Master i samfunnsøkonomisk analyse 5 - 7 
Master i Organisasjon, ledelse og arbeid 20 - 5 
ESST – Society, Science and Technology in Europe 5 - - 
Master i teknologi, innovasjon og kunnskap 5 - - 
Plasser til Circle U 10 - - 
Honours-programmet 10 - 2 
Bachelorprogrammet i statsvitenskap - - 4 
Bachelorprogrammet i sosialantropologi - - 2 

Vi viser til vedlagte opptaksrammer for studieåret 2023/2024 under. 

Med hilsen 

Anne Julie Semb 
dekan 

Kari Marie Pound Davies 
assisterende fakultetsdirektør 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Saksbehandler: 
Sebastian Tørnvall Andersen 
s.t.andersen@sv.uio.no
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Tabell 1.1 Opptaksrammer for lavere grad for studieårene 2019/2020 til 2023/2024 

Studieprogram 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Honours i samfunnsvitenskap 20 20 18 

Internasjonale studier 80 80 80 80 80 

Kultur og kommunikasjon 64 64 64 64 64 

Offentlig administrasjon og ledelse 55 55 55 55 55 

Psykologi, årsenhet 52 52 52 52 52 

Psykologi 180 194 191 186 169 

Samfunnsgeografi 50 50 50 50 50 

Samfunnsøkonomi, årsenhet 40 50 50 50 40 

Samfunnsøkonomi, bachelor 90 100 100 95 82 

Sosialantropologi 95 95 93 93 91 

Sosiologi, årsenhet 42 42 42 42 42 

Sosiologi 101 101 98 98 98 

Statsvitenskap, årsenhet 80 80 80 80 80 

Statsvitenskap 155 155 153 153 149 

Utviklingsstudier 50 50 50 50 50 

Økonomi og datavitenskap 25 

Sum Bachelor og årsenhet 1134 1168 1178 1168 1145 
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Tabell 1.2 Opptaksrammer for 5-årig master og profesjonsstudier for studieårene 2019/2020 til 
2023/2024 
Studieprogram 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Profesjonsstudiet i psykologi 
(total) 

125 125 127 127 125 

Profesjonsstudiet i psykologi 
(oppstart høst) 

65 65 63 

Profesjonsstudiet i psykologi 
(oppstart vår) 

62 62 62 

Samfunnsøkonomisk analyse, 5-
årig 

47 52 52 52 39 

Sum 5-årig MA og profesjon 172 179 179 179 164 
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Tabell 1.3 Opptaksrammer for masterstudier for studieårene 2019/2020 til 2023/2024 

Studieprogram 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Global Minds 4 4 4 4 4 
Human 
Geography 

26 26 26 26 26 

Organiasasjon, 
ledelse og arbeid 

40 60 60 60 55 

Peace and 
Conflict Studies 

20 20 20 20 20 

Psykologi 70 70 70 70 70 

Economics 77 77 77 77 77 

Social 
Anthropology 

50 50 50 50 50 

Sosiologi 48 48 48 48 48 

Statsvitenskap 110 110 110 120 120 

Teknologi, 
innovasjon og 
kunnskap 

25 25 

Society, Science 
and Technology in 
Europe, ESST 

30 30 30 

15 15 

Sum Master 465 475 495 515 510 

Sum tabell 1.1-
1.3 

1801 1781 1842 1842 1819 
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Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet 

Postadresse: 

Postboks 1161, Blindern 

0318  OSLO 

Besøksadresse: 

Sem Sælands vei 7 Helga 

Engs hus, 3. etasje 

Tlf: 22 85 82 76 

Faks: 22 85 82 41 

E-post: postmottak@uv.uio.no

www.uv.uio.no

Org.nr.: 971 035 854

Til: 

SADM OPP Seksjon for opptak 

Dato: 09.11.2022 

Saksnr..:  2022/6229  LINESL 

UV - Ny innmelding av opptaksrammer i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2023 

Viser til notat datert 28.10.22 der UV bes om å foreslå reduksjon i opptaksrammer for 2023/24 tilsvarende 

16 årsenhetsplasser i kategori F, 21 årsenhetsplasser i kategori D og 5 2-årige masterplasser i kategori D.  

UV foreslår følgende justering av tidligere innmeldt forslag til opptaksrammer i tråd med dette: 

Studieprogram Opprinnelig 

forslag 

Reduksjon Nytt forslag 

PPU heltid  (PPU) 196 21 175 

Lærevansker og særskilte 

behov i et system- og 

individperspektiv (UV1-

SPED3 - årsenhet) 

40 10 30 

Master i pedagogikk (UVM2-

PED) 

152 1 151 

Master i spesialpedagogikk 

(UVM2-SPED) 

228 4 224 

Bachelor i pedagogikk (UVB-

PED) 

211 3 208 

Reduksjon i opptaksrammer foreslås i utgangspunktet fra de samme programmene der opptaksrammen 

opprinnelig ble økt i forbindelse med de midlertidige plassene som ble tildelt. Når det gjelder de 6 siste 

årsenhetsplassene i kategori F ligger disse ved årsenheten Barn og unges læring og utvikling (som startet 

opp høsten 2021), men siden denne årsenheten kun har en foreslått opptaksramme på 8 for 2023/24, vil 

det være lite hensiktsmessig å ta kuttet der. Vi foreslår derfor heller en reduksjon på 3 plasser ved 
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bachelorprogrammet i pedagogikk, som, i tråd med UiOs omregningsnøkkel på 2:1, vil tilsvare 6 

årsenhetsplasser. Programmene er i samme finansieringskategori. 

Med hilsen 

Rita Hvistendahl 

dekan 

Bård Kjos 

fakultetsdirektør 

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

Saksbehandler: 

Line Sletten 

+4722855752, line.sletten@uv.uio.no
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