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Gjennomgang av studieporteføljen – del 1 
Bachelorprogram og femårig integrerte masterprogram 

Universitetsstyret har bedt om en intern gjennomgang av alle studieprogrammene ved UiT. Strategisk 
utdanningsutvalg har fått i oppdrag å operasjonalisere universitetsstyrets vedtak. Gjennomgangen av 

porteføljen gjennomføres i to deler og det er i denne første delen gjort vurderinger av alle 
grunnutdanninger (bachelorprogrammene og de 5-årige integrerte masterprogrammene). De toårige 

masterprogrammene vil behandles i del to. 
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Gjennomgang av studieprogramporteføljen  
 

Innledning 
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) har i dag en bred og omfattende 
studieprogramportefølje med ca. 200 studietilbud1. Et sentralt samfunnsoppdrag for UiT er å levere 
relevant og høyt kompetent arbeidskraft til Nord-Norge. I dette oppdraget ligger det at UiTs 
studieportefølje må være dynamisk slik at vi kan imøtekomme både samfunnets og arbeidslivets 
behov for relevant arbeidskraft, samtidig som vi skal ta høyde for naturlige konjunktursvingninger og 
ivareta kunnskapsutvikling både i dybden og i bredden. Studentene skal møte forskningsbaserte og 
samfunnsrelevante utdanninger, og ved UiT skal de oppleve å være en del av et aktivt og godt 
læringsmiljø. Den demografiske utviklingen i Nord-Norge de neste tiårene viser imidlertid at vårt 
fremtidige rekrutteringsgrunnlag er usikkert (SSB sine framskrivninger), og flere utdanninger ved UiT 
har allerede i dag kritisk lav rekruttering. For i større grad å kunne møte skjerpede krav til 
studiekvalitet, læringsmiljø og samfunnsrelevans i våre utdanninger, har UiTs styre bestilt en 
gjennomgang av studieporteføljen. Forslag til ny portefølje skal fremlegges styret før studier lyses ut 
for opptak til studieåret 2017/2018.  

Strategisk utdanningsutvalg (SUV)2 har fått oppdraget med å operasjonalisere styrets vedtak, se 
nærmere beskrivelse av prosess side 10. Utvalget er gitt følgende mandat: 

"SUV skal, med utgangspunkt i tilgjengelige data, først og fremst rette fokus mot studietilbud hvor det 
er indikasjoner på svak studiekvalitet, og/eller svak rekruttering, eller hvor UiT har overlappende 
studietilbud. SUV skal komme med konkrete forslag til reduksjon av studietilbudet. SUV kan også 
foreslå nedleggelser av hele fagområder. Forslagene skal begrunnes." 

Gjennomgangen av porteføljen gjennomføres i to deler. I første del er det gjort vurderinger av alle 
grunnutdanninger (bachelorprogrammene og de 5-årige integrerte masterprogrammene). De toårige 
masterprogrammene vil behandles i del to.  

Totalt har SUV i første omgang behandlet 78 studieprogram. Basert på fremlagt datagrunnlag (se side 
11) ble 51 av disse vurdert å ikke ha særlige indikasjoner på svak studiekvalitet og/eller svak 
rekruttering. Disse ble derfor ikke videre vurdert og er ikke omfattet i denne rapporten. De resterende 
27 studieprogrammene er vurdert og analysert i henhold til mandatet utvalget har fått. Innenfor disse 
27 studieprogrammene er det flere studieretninger som krever individuell behandling og det er derfor 
totalt 36 studietilbud som omtales i denne rapporten.  

Tolkning av mandatet 
Indikasjoner på svak studiekvalitet 
SUV har lagt til grunn en relativt streng fortolkning av mandatet. Det vil si at SUV i all hovedsak har 
basert sine vurderinger og konklusjoner på indikasjoner på svak studiekvalitet, og /eller svak 
rekruttering på det enkelte studieprogram. I dette ligger det at de mer faglig-politiske vurderingene 
ikke er tillagt særlig stor vekt i denne rapporten. Forhold som forskningsmiljøets kvalitet, strategisk 
og politisk relevans, landsdelsansvar og UiTs rolle som breddeuniversitetet har vært diskutert, men 
har ikke vært avgjørende for de konklusjoner utvalget har kommet fram til. SUV har vært av den 

                                                      
1 Dette omfatter alle gradsgivende utdanninger, årsstudier og videreutdanninger med omfang på minimum 60 stp 
2 Strategisk utdanningsutvalg ledes av prorektor for utdanning og består av alle prodekaner for utdanning ved 
UiT og studentrepresentanter. Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi er også representert, og 
Avdeling for utdanning er sekretær for utvalget.  
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oppfatning at dette er forhold som må fremkomme i høringsrunden og tas med i vurderingene fram 
mot behandling i universitetsstyret.  

Det er to momenter som er sentrale i mandatet og som SUV ønsker å utdype: indikasjoner på svak 
studiekvalitet og svak rekruttering. Svak rekruttering er i datagrunnlaget som SUV har hatt 
tilgjengelig, operasjonalisert med antall registrerte studenter på programmet i perioden 2011-2015, 
antall førsteprioritetssøkere i perioden 2011-2015, og antall nye studenter møtt i 2016. SUV mener 
dette gir et godt bilde av rekrutteringssituasjonen og størrelsen på studiemiljøet for studentene.  

Som nevnt innledningsvis er det et viktig premiss for UiT å sikre at studentene ved UiT er del av et 
aktivt og godt læringsmiljø. SUV har lagt til grunn at dette forutsetter en viss størrelse på 
studiemiljøet og har derfor tillagt disse studenttallene en god del vekt i vurderingen av programmene. 
SUV har også til dels tatt høyde for at studenter på enkelte utdanninger har et større læringsmiljø enn 
det antall registeret studenter på programmet skulle tilsi. Dette gjelder for eksempel studenter på 
studieprogrammer hvor flere av emnene inngår som deler av andre studieprogram.  

Indikasjoner på svak studiekvalitet er i datagrunnlaget som SUV har hatt tilgjengelig operasjonalisert 
med karakterpoeng ved opptak, studiepoengproduksjon per student i perioden 2011-2015 og antall 60-
studiepoengsenheter avlagt av studenter på programmet i 2015, strykprosent i perioden 2011-2015, 
flere former for beregning av frafall fra programmet (blant annet prosent frafall i perioden 2010-2012) 
og antall kvalifikasjoner i perioden 2006 til høsten 2016. SUV har videre sett på tilbakemeldingene 
fra studentene i Studiebarometeret for de programmene hvor dette har vært tilgjengelig. Det er også 
hentet ut eksterne evalueringer av program, både NOKUT-evalueringer og egeninitierte evalueringer 
der dette har vært tilgjengelig. Datagrunnlaget er nærmere beskrevet på side 11.  

SUV vil understreke at studiekvalitet er et mangfoldig begrep, som er vanskelig å definere og 
operasjonalisere. Derfor er det viktig å presisere at det i mandatet står indikasjoner på svak 
studiekvalitet, og at SUV har benyttet det tilgjengelige datagrunnlaget til å vurdere nettopp slike 
indikasjoner.  

Overlappende studietilbud 
Når det gjelder overlappende studietilbud er dette i liten grad en reell problemstilling for UiTs 
grunnutdanninger. Problematikken med overlappende studietilbud ser ut til å være mer omfattende på 
masterprogrammene, og SUV vil komme nærmere tilbake til dette i gjennomgangen av 
masterprogrammene. De tilfeller hvor det ansees å være noe grad av overlapp mellom studietilbud er 
dette omtalt under den enkelte vurdering. Det er imidlertid noen fagområder som kan nevnes.  

Emner med relevans for reiseliv gis av flere fakultet ved UiT. BFE-fak har et nettbasert årsstudium i 
«Travel and tourism management» som gis i Harstad. Ved HSL-fak gis det en ph.d-utdanning i 
reiseliv, samt at reiseliv er gjenstand for forskning ved fakultetet. Det ble imidlertid ikke diskutert om 
BA Arktisk friluftsliv programmet bør samordnes med andre reiselivsstudier utenfor IRS-fak.  

SUV har også registrert potensiell overlapp mellom biologiprogrammene ved Helsefak og BFE-fak. 
SUV vil imidlertid avvente en samlet vurdering av dette til etter gjennomgangen av UiTs toårige 
masterprogram er gjennomført.  
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Oppbygging av rapporten 
Studietilbudene som er vurdert er delt inn i følgende tre kategorier: 

• Studieprogram som anbefales nedlagt: Dette er studieprogram eller studieretninger SUV 
anbefaler at legges ned. Det er i noen sammenhenger gitt forslag til hvordan programmet kan 
revitaliseres og/eller søke samarbeid med andre fagmiljø. 

• Studieprogram som anbefales videreført med merknader: Dette er studieprogram eller 
studieretninger SUV av ulike hensyn anbefaler videreført. Det anses likevel som nødvendig 
med oppfølging av forhold som er presentert i rapporten og det vil under hvert program 
komme konkrete forslag til oppfølging. Det er for ett program foreslått utsatt opptak inntil 
videre vurdering er foretatt. Ved de fleste andre program anbefales det at tiltak igangsettes og 
at SUV innenfor en gitt tidsperiode får programmet til ny vurdering med henblikk på 
forestående utlysing av programmet.  

• Studieprogram som anbefales videreført uten merknader: Dette er studieprogram eller 
studieretninger SUV ikke ser grunn til å ha ytterligere tilsyn med i tiden fremover. 
Studietilbudene innen denne kategorien kan vise til økt rekruttering, stabile studenttall eller 
nasjonalt ansvar innen fagområdet. 

I omtalen av det enkelte studieprogram gis det noen korte fakta oppsummert i en faktaboks, en 
situasjonsbeskrivelse, SUVs vurderinger av programmet og til slutt konklusjon. Dataene som ble sent 
til fakultetene for gjennomgang gjengis ikke i sin helhet i rapporten, og det er kun de mest vesentlige 
som er trukket frem3.  

Situasjonsbeskrivelsene er rent faktabaserte mens vurderingene er en gjengivelse av de vurderinger 
SUV har foretatt under behandlingen av programmene. Det er til dels synliggjort vurderinger av 
fagmiljø, profil og strategisk viktighet i vurderingene av programmene. Det er imidlertid ikke gjort 
omfattende innhenting av data på dette området, og man har i all hovedsak basert vurderingene på den 
informasjonen som er fremkommet i SUV. Vurderinger av denne typen har ikke hatt avgjørende 
innvirkning på konklusjonene da slike vurderinger ikke har vært en del av SUVs mandat, se tolkning 
av mandatet.  

Det er ved tidligere gjennomganger av studieporteføljen gjort grundige og omfattende vurderinger av 
fagmiljø og studietilbud. Det vil i denne rapporten vises til, men ikke i det fulle gjentas, slike 
vurderinger. Der tidligere vurderinger på noen måte har hatt innvirkning på vurderingene, enten i 
form av at anbefalinger ikke er fulgt opp eller at det på annen måte er relevant, vil disse gjengis.  

Det har vært flere tverrfaglige program til behandling og SUV har registrert noen likhetstrekk ved 
disse programmene. Mange har høyt frafall og dårlig gjennomstrømming, og SUV er av den 
oppfatning at dette kan skyldes programmenes manglende profil og samstemthet. Flere av disse 
programmene er utelukkende satt sammen av emner som allerede eksisterer i andre program. SUV har 
vurdert det som nødvendig at tverrfaglige program i fremtiden i større grad har en tydelig profil og 
egenart, og at det skapes et attraktivt og aktivt læringsmiljø for studenten ved programmet. Det bør i 
etterkant av hele gjennomgangen av studietilbudene ved UiT, utarbeides førende 
prinsipper/retningslinjer for oppretting av tverrfaglige studietilbud. 

Med den ovenstående fortolkningen av mandatet lagt til grunn, står SUV samlet bak alle forslagene 
presentert i rapporten. 

                                                      
3 Ephorte 2016/490-6 
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Prosess 
UiT har i flere omganger forsøkt å redusere porteføljen uten nevneverdig suksess. Senest i 2015 fikk 
fakultetene i oppdrag å vurdere nedleggelse av årstudier, bachelor- og integrerte mastergradsprogram 
med færre enn 20 studenter i kullet, og erfaringsbaserte- og toårige mastergradsprogram med færre 
enn 10 registrerte studenter. Da universitetsstyretstyret behandlet resultatene av denne 
gjennomgangen, ga de uttrykk for at de ikke var tilfreds med arbeidet som var gjort. Styret ba derfor 
om at det ble nedsatt en gruppe med eksterne og interne medlemmer, samt studenter, som skulle gis i 
oppdrag å vurdere det totale studietilbudet ved UiT. Universitetsdirektøren la i sak S 16/16 fram 
forslag til mandat for dette utvalget, tidsplan for arbeidet og utvalgets sammensetning. På bakgrunn av 
diskusjonen i dette universitetsstyremøtet ble det klart at styret ønsker en ny intern gjennomgang av 
porteføljen, og det ble fattet følgende vedtak: 

1. Styret ber rektor nedsette en arbeidsgruppe sammensatt av dekaner, til å gjennomgå 
studieprogramporteføljen. 

2. Universitetsdirektøren gis, i samråd med rektor, fullmakt til å utarbeide et mandat og mål 
for arbeidet, i tråd med styrets diskusjon. 

Universitetsledelsen og dekanene ga så oppdraget til SUV. 

Styret har forutsatt at en reduksjon av studieporteføljen skal ha effekt allerede ved opptak til neste 
studieår (2017/2018). Det betyr at vedtak om nedleggelse må fattes senest i november 2016. For å 
gjøre prosessen håndterbar innenfor dette tidsrommet bestemte universitetsdirektøren at 
gjennomgangen i første omgang kun skulle omfatte UiTs grunnutdanninger, altså 
bachelorprogrammene og de femårige masterprogrammene. Nedenfor er en beskrivelse av prosessen 
som har ledet frem til denne rapporten. 

Oversendelse av datagrunnlag til fakultetene  
Den 4. august sendte universitetsdirektøren over datagrunnlaget til fakultetene og Avdeling for 
vernepleie. I oversendelsen ba universitetsdirektøren om at fakultetene gikk igjennom datagrunnlaget 
og rapporterte tilbake om eventuelle feil, mangler eller andre forhold de ønsket å kommentere. 
Universitetsdirektøren ba spesielt om tilbakemelding om relevante pågående prosjekter som kunne ha 
betydning for gjennomgangen av studieporteføljen og vurderingene av de enkelte programmene. 
Datagrunnlaget som ble sendt ut til fakultetene er tilgjengelig på nettsiden: 
www.uit.no/studieportefolje.  

I forbindelse med oversendelsen av datagrunnlaget stilte også Avdeling for utdanning (UTA) seg 
tilgjengelig for å komme ut til enhetene å presentere datagrunnlaget. De aller fleste fakultetene 
benyttet seg av dette tilbudet.  

Enhetene hadde frist 14. september for tilbakemelding4. 

SUV s behandling av programmene 
Den 5. og 6. oktober gjennomførte SUV en workshop der bachelorprogram og femårige 
masterprogram ble gjennomgått. Totalt hadde SUV 78 studieprogram til vurdering. SUV hadde 
tilgang til hele datagrunnlaget, samt alle tilbakemeldingene fra fakultetene. UTA hadde også innhentet 
ytterligere data på antall kvalifikasjoner i perioden 2006 til høsten 2016, antall 60-
studiepoengsenheter avlagt av studenter på programmet i 2015, og møtt-tall for de ulike programmene 
høsten 2016. Basert på det totale datagrunnlaget foretok SUV en sortering av programmene. 51 

                                                      
44 Ephorte 2016/490 

http://www.uit.no/studieportefolje
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studieprogram ble vurdert å ikke ha indikasjoner på svak studiekvalitet og/eller svak rekruttering. 
Disse studieprogrammene omtales ikke nærmere i denne rapporten.  

De resterende 27 studieprogrammene er vurdert inngående i henhold til mandatet. Innenfor disse 27 
studieprogrammene er det flere studieretninger som krever individuell behandling. Det er derfor totalt 
36 studietilbud som omtales i denne rapporten.  

Rapport, høringsrunde og styrebehandling 
SUVs rapport sendes på høring til fakultetene den 24. oktober. I høringsrunden ønsker 
universitetsdirektøren spesielt tilbakemelding på forhold som ligger utenfor det mandatet SUV har 
arbeidet ut i fra. Dette kan være forhold knyttet til fag- og forskningsmiljøet, strategisk og politisk 
relevans, UiTs landsdelsansvar og rolle som breddeuniversitet, samt andre relevante forhold.  

Dekanene skal behandle rapporten i utvidet ledermøte 1. november og høringsfristen til fakultetene er 
4. november. Saken behandles i universitetsstyrets møte 24. november.  

Datagrunnlag 
Datagrunnlaget er utarbeidet på bakgrunn av offentlige data tilgjengelig i DBH, Samordna opptak 
(SO) og Felles studentsystem (FS). Dataene ble oversendt fakultetene og Avdeling for vernepleie for 
gjennomgang i forkant av behandlingen i SUV. All data som ble oversendt er i sin helhet ikke vedlagt 
rapporten, men er tilgjengelig på saken i ephorte (2016/490-6), samt på følgende nettside 
www.uit.no/studieprogramportefolje. 

Til SUVs behandling ble det også hentet ut ytterligere data på antall kvalifikasjoner i perioden 2006 
til høsten 2016, antall 60-studiepoengsenheter avlagt av studenter på programmet i 2015, og møtt-tall 
for de ulike programmene høsten 2016.  

Det vil i det følgende gis en gjengivelse av hvordan de ulike dataene er hentet ut. En nærmere 
vurdering av validiteten til de fleste av indikatorene finnes i NIFUs Arbeidsnotat 2016:35. 

Rekrutteringsgrunnlag 
Antall førsteprioritetssøkere 2011-2016: I de fakultetsvise rapportene vises antall 
førsteprioritetssøkere per 15. april hvert år i perioden 2011-2015. SUV har også sett på antall 
førsteprioritetssøkere i 2016. Tallene er hentet fra Samordna opptak sin statistikk. 

Studenter tatt opp 2011-2016: Tallene for antall studenter tatt opp i perioden 2011-2015 er hentet fra 
DBH. SUV har også sett på antall studenter tatt opp i 2016 for det enkelte studieprogram. 2016-
tallene er hentet fra FS.  

Antall budsjetterte studieplasser 2011-2015: Antall budsjetterte studieplasser er det antall 
studieplasser styret har vedtatt at det enkelte studieprogram har kapasitet til. Opptakskapasiteten 
(antallet budsjetterte plasser) vedtas av universitetsstyret når studieprogramporteføljen for opptak til 
kommende studieår blir behandlet. Opptakskapasiteten fastsettes etter anbefaling fra fakultetene. 

Antall registrerte studenter for hele studieprogrammet 2011-2015: Antall registrerte studenter for hele 
studieprogrammet viser det totale antall studenter som er registeret på programmet uavhengig av 
hvilket kull de tilhører. Tallene er hentet fra DBH. I de fakultetsvise rapportene er det også lagt inn en 
kritisk grense på henholdsvis 60 studenter på bachelorprogrammet og 100 studenter på 5-årige 
masterprogram. Grensen er basert på Kunnskapsdepartementets føringer om at det minst bør være 20 

                                                      
5 Arbeidsnotatet kan leses her 

http://www.uit.no/studieprogramportefolje
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2385479/NIFUarbeidsnotat2016-3%2802%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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studenter per kull per studieprogram. SUV har ikke lagt Kunnskapsdepartementets grense som et 
absolutt minimum i sine vurderinger, men har mer gjort vurderinger av når programmene ikke på 
grunn av studenttall kan sies å være bærekraftige ei heller ha grunnlag for et tilfredsstillende 
studiemiljø.  

Indikasjoner på svak studiekvalitet 
Karakterpoeng ved opptak i perioden 2011-2015: I de fakultetsvise rapportene vises gjennomsnittlig 
karakterpoeng for studenter tatt opp til de ulike studieprogrammene i perioden 2011-2015. Ulike 
former for tilleggspoeng er ikke tatt med. Tallene er hentet fra DBH6. Studentenes opptakskarakterer 
har betydning både for gjennomføring (se for eksempel NIFU rapport 50/2013) og læringsutbytte (se 
for eksempel NIFU rapport 11/2013). Utover dette kan det diskuteres i hvilken grad studentenes 
opptakskarakter påvirker kvaliteten på et studieprogram. Samtidig er det også en sammenheng 
mellom det faglige nivået til studentene som kommer inn på programmet og hvor avansert 
undervisningen kan gjøres, eller hvilke krav som kan stilles til studentene.  

Antall studiepoeng per student i perioden 2011-2015 og antall avlagte 60-studiepoengsenheter i 
2015:De fakultetsvise rapportene viser hvor mange studiepoeng studenter gjennomsnittlig avlegger 
per år på det aktuell studieprogrammet. Tallene er hentet fra DBH. Indikatorene kan ses som en 
normativ standard, ved at man setter opp et mål for hva den bør være. SUV har også sett på antall 60-
studiepoengsenheter avlagt av studenter på programmet i 2015. Dette er gjort for å få et mer reelt 
bilde av hvor aktive studentene er på studieprogrammene. 

Frafall: I de fakultetsvise rapportene er frafallet illustrert med prosentvis frafall til flere startkull på 
studieprogramnivå. X-aksen viser semester, og Y-aksen viser prosentvis frafall. En nærmere 
beskrivelse av hvordan frafallet er beregnet kan leses her. Til workshopen hadde også UTA foretatt en 
nærmere beregninger av frafallet til utvalgte program. I disse beregningene tok man utgangspunkt i 
antall startende studenter i perioden 2010-2012 på bachelorprogram, og i perioden 2009-2011 for 5-
årige masterprogram. Deretter så man på antall studenter som hadde falt fra etter sju semestre. SUV 
fikk presentert både prosentvise og absolutte tall. I situasjonsbeskrivelsene til hvert enkelt program er 
også frafallstallene beskrevet. 

I likhet med studiepoengproduksjon kan frafall sees som en normativ standard, ved at man setter opp 
mål for hva det bør være. For SUV har frafallsdata vært en viktig indikasjon på kvalitet ved at man 
har sammenlignet frafallet mellom ulike studieprogram.  

Kvalifikasjoner: I de fakultetsvise rapportene er andel kvalifikasjoner illustrert med en graf som viser 
prosentvis hvor mange studenter i startkullet som går ut med en kvalifikasjon fra studieprogrammet. 
X-aksen viser semester, og Y-aksen viser andel studenter som går ut med en kvalifikasjon fra 
programmet. Til workshopen hadde UTA innhentet ytterligere data på antall kvalifikasjoner i 
perioden 2006 til høsten 2016. Data på antall kvalifikasjoner er hentet direkte fra FS.  

I likhet med studiepoengproduksjon og frafall, kan andel kvalifikasjoner sees som en normativ 
standard, ved at man setter opp mål for hva det bør være. For SUV har andel og antall kvalifikasjoner 
vært en viktig indikasjon på kvalitet ved at man har sammenlignet tallene mellom ulike 
studieprogram. 

                                                      
6 http://tinyurl.com/z79ln5w 

https://uit.no/studieprogramportefolje
http://tinyurl.com/z79ln5w
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Eksterne evalueringer og Studiebarometeret: SUV har for utvalgte program sett nærmere på resultater 
i Studiebarometeret, samt hentet ut evalueringer foretatt av NOKUT eller eksterne komiteer som 
fakultetene selv har satt ned.   

Forklaring av faktaboksen 
 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

39 22 5 144 42,7 38,1 29,5 For få svar 

 

Registrerte H-2015: Angir hvor mange studenter som var registrert på studieprogrammet høsten 2015 
uavhengig av kull. Tallene er hentet fra DBH7. 

Møtt H-2016: Angir hvor mange nye studenter som er registret som møtt på opptatt studieprogram 
høsten 2016. Tallene er hentet fra FS.  

Møtt master H-2016: Angir hvor mange nye studenter som er registret som møtt på toårige 
masterprogram høsten 2016. Tallene er hentet fra FS.  

Antall kval. 2006-dd: Angir hvor mange studenter som har oppnådd en kvalifikasjon (grad) på det 
aktuelle studieprogrammet i perioden 2006 frem til høsten 2016. Tallene er hentet fra FS. 

Frafall 2010-2012: Angir hvor stor prosentandel av studentene som startet i 2010, 2011 og 2012 som 
er registrert som frafalt det syvende semester ut i studiet. For 5-årige master er beregningen foretatt 
for studenter som startet i 2009, 2010, og 2011 og som har falt fra etter 11 semestre. 
Frafallstatistikken er utviklet av Felles studieadministrativt tjenestesenter og hentes fra 
statistikksystemet Tableau. Grunnlagsdataene for Tableau hentes fra FS. 

Andel fullført normert tid 2008-2012: Angir hvor stor prosentandel av studentene som startet i 
perioden 2008-2012 som etter sju semester er registrert med en kvalifikasjon fra det aktuelle 
programmet. Statistikken er utviklet av Felles studieadministrativt tjenestesenter og hentes fra 
statistikksystemet Tableau. Grunnlagsdataene for Tableau hentes fra FS. 

Ant. 60- studiep.enh. 2015: Angir hvor mange 60-studiepoengsenheter som er avlagt av studenter på 
det aktuelle studieprogrammet i 2015. Tallene er hentet fra DBH. Tallet angir ikke hvor mange 60-
studiepoengsenheter som er avlagt på emner som det aktuelle studieprogrammet eier.  

Studiebar. 2015: Angir skår på spørsmålet: «Jeg er, alt i alt, fornøyd med det studieprogrammet jeg 
går på» i den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret i 2015. Flertallet av 
studieprogrammene som omtales i rapporten har ikke tilstrekkelig antall svarenheter til at svardata er 
publisert i Studiebarometeret.  

                                                      
7 http://tinyurl.com/hdyuwux  

http://tinyurl.com/hdyuwux
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For noen program vil det ikke være data i en eller flere av rutene i faktaboksen. Dette skyldes enten at 
programmet er så nytt at data ikke er tilgjengelig, eller at det ikke har vært mulig å fremskaffe data, 
for eksempel for enkelte studieretninger innenfor et program.  

Særskilt kommentar angående studietilbudet ved IVT-fak 
I forbindelse med utsending av datagrunnlaget til fakultetene opplyste universitetsdirektøren at det 
ikke var utarbeidet datagrunnlag for studier ved IVT-fak. Årsaken til dette er at det ikke er mulig å 
fremskaffe data på grunn av ulike rutiner for registering av studentdata i FS. IVT-fak fikk likevel i 
oppdrag å gå igjennom sitt studietilbud, og fremskaffe data så langt som mulig. IVT-fak har i 
tilbakemeldingene til universitetsdirektøren gjort grundig rede for sin studieportefølje, og fremskaffet 
relevant data på søkertall og antall studenter tatt opp  

Til møte i SUV hadde UTA også utarbeidet en oversikt over studietilbudet ved IVT-fak, og en 
oversikt over antall registrerte studenter på de ulike tilbudene. Oversikten viser at IVT-fak har 
tilstrekkelig studentgrunnlag på de ulike studieprogrammene. På bakgrunn av manglende 
datagrunnlag, spesielt på frafall for studiene ved IVT-fak har SUV valgt å ikke foreta en nærmere 
vurdering av studietilbudene ved IVT-fak. SUV ønsker å komme tilbake til studietilbudet ved IVT-fak 
når et mer komplett datagrunnlag er utarbeidet. 

For øvrig kan det nevnes at IVT-fak foreslår å legge ned alle fleksible y-veitilbud, nettbasert elektro 1. 
år og alle sine femårige masterprogram.  
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Program som anbefales nedlagt  
 

Arkeologi – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

38 11 5 103 67,1 22,9 27,2 For få svar 

 

Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert fra 31 i 2013 til kun 13 i 
2016. Høsten 2015 var det 38 registrerte studenter på hele programmet, det vil si alle tre kullene på 
bachelor, inkludert studenter som er forsinket men som fortsatt er registrert som aktiv. Høsten 2016 
møtte det kun 11 nye studenter på programmet. Studenttallet gjenspeiles også i 
studiepoengproduksjonen. 27,2 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 2015.  

Programmet har et høyt frafall. For de kullene som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 67,1 %. I 
absolutte tall startet det 70 studenter i denne perioden og etter sju semestre er 47 falt fra og kun 15 har 
oppnådd en kvalifikasjon på programmet. 

Fra 2006 fram til høsten 2016 har 103 studenter oppnådd en kvalifikasjon på programmet. Dette er 
langt over gjennomsnittet sammenlignet med de andre programmene omtalt i denne rapporten. De 
senere årene har imidlertid antall kvalifikasjoner falt, og fra 2011-2015 ble det avlagt 40 
kvalifikasjoner.  

Vurderinger 
Det er tre andre institusjoner i Norge som tilbyr arkeologi, og UiT er den eneste institusjonen i Nord-
Norge som tilbyr faget. Studietilbudet ved UiT har en klar nordlig profil og skiller seg derfor fra de 
andre utdanningene i landet. Det fremkom under SUVs behandling at arkeologimiljøet ved UiT er ett 
av de sterkeste forskningsmiljøene i Norge, med en spesiell faglig profil innen samiske og nordlige 
spørsmål.  

Studenttallet er i en negativ utvikling og det er få møtte studenter inneværende studieår i forhold til 
tidligere. Det er få registrerte studenter på programmet i sin helhet, og det er et svært høyt frafall. 
Studiepoengproduksjonen per student ligger på gjennomsnittet ved UiT, men er i sin helhet lav på 
grunn av det lave studenttallet. Emnene tilhørende BA i arkeologi tas i liten grad av studenter ved 
andre studieprogram. 

Masterprogrammet rekrutterer også dårlig med 5 møtte studenter inneværende studieår. Det fremkom 
i SUVs behandling at arbeidsmarkedet for arkeologer er spesielt, og det er vanskelig å beregne 
samfunnsbehovet for denne arbeidsgruppen. Dette gjør det utfordrende å dimensjonere studiet både i 
henhold til samfunnets og regionens behov og samtidig i tråd med krav om et bærekraftig 
læringsmiljø. 

SUV er av den oppfatning at programmet i utgangspunktet har forutsetninger for å være et godt og 
attraktivt program, men fremstår likevel ikke bærekraftig i dagens form. Dette spesielt sett i lys av lav 
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rekruttering og høyt frafall. Det bør også gjøres vurderinger knyttet til samfunnsbehovet for 
utdanningen, både regionalt og nasjonalt. SUV anbefaler at programmet legges ned og at det sees på 
muligheter for å revitalisere programmet slik at det imøtekommer de problemstillinger som er 
presentert her. Det bør vurderes om det er nødvendig å gjennomføre en form for ekstern evaluering da 
fagområdet nasjonalt står overfor mange av de samme problemstillingene. Ved en eventuell 
nyoppretting av programmet bør det også vurderes hvorvidt det skal tas opp studenter hvert år.  

Konklusjon 
BA i arkeologi anbefales nedlagt.  

Fakultetet bes utarbeide nytt program som imøtekommer problemstillingene knyttet til frafall, 
rekruttering og samfunnsbehov. 

 

Arktiske anlegg – bachelor (ingeniør) 
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

11 6 - - - - 4,7 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i arktiske anlegg (ingeniør) ble opprettet i 2014. Søkertallene har variert mellom 18 
førsteprioritetssøkere i 2014 og 2015 til ni i 2016. Antall studenter som har møtt til studiestart har 
variert mellom 11 studenter i 2014 til seks studenter i 2015 og 2016. Av de 11 studentene som startet i 
2014 er det per dags dato kun én igjen, resten er falt fra. Av de seks som startet i 2015 er to falt fra.  

Vurderinger 
BA i arktiske anlegg ble opprettet høsten 2014 og var et resultat av fusjonen mellom UiT og 
Høgskolen i Finnmark der styrking av ingeniørutdanning i Finnmark var et viktig premiss. UiT ble 
derfor tildelt 20 strategiske studieplasser (60 studieplasser fullt utbygd) til dette formålet. Intensjonen 
var at de nye studieplassene skulle sikre oppbyggingen av ingeniørutdanning i Finnmark, men de ble 
ikke geografisk øremerket i statsbudsjettet. UiT ble bedt om å vurdere hvordan teknologiutdanningen 
best kan tilpasses rekrutteringsgrunnlaget i regionen etter fusjonen.  

Etableringen av ingeniør i arktiske anlegg var opprinnelig et samarbeid mellom UiT og tidligere HiN. 
Ved fusjonen med HiN og HiH i 2016 ble programmet flyttet til IVT-fakultetet. Det er svært få 
studenter på programmet, kun 6 møtte til studiestart høsten 2016, og det har vist seg vanskelig å 
rekruttere fagpersonale. Programmet har også et høyt frafall og kun én av elleve studenter fra 2014-
kullet er fortsatt registrert på studiet.  

Analyser av næringsstruktur og rekrutteringsgrunnlag i Finnmark i forkant av etableringen av dette 
studieprogrammet, viste at utdanninger innen byggfag, konstruksjonsfag og anleggsfag med en 
nordlig profil var særlig etterspurt. Med bakgrunn i dette ble UiT og Høgskolen i Narvik enige om å 
samarbeide om en treårig ingeniørutdanning innen Arktiske anlegg. Bakgrunnen for opprettelsen av 
programmet var således godt begrunnet. Utfordringer knyttet til lav søkning, høyt frafall og 
vanskeligheter med å skaffe kompetente lærekrefter, gjør det imidlertid vanskelig å tilby en utdanning 
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med tilstrekkelig kvalitet og et tilfredsstillende læringsmiljø i Alta. Ingeniørutdanninger krever 
omfattende infrastruktur, og det er utfordrende å opprettholde en slik struktur i Alta. IVT-fak tilbyr en 
tilsvarende ingeniørutdanning i Narvik som en del av BA i bygg, et studietilbud som også tilbys 
nettbasert. SUV anbefaler derfor at det vurderes andre tiltak for å sikre at det utdannes ingeniører også 
i Finnmark.  

Konklusjon 
BA i arktiske anlegg (ingeniør) legges ned.  

Det forutsettes at fakultetet arbeider målrettet mot avtagerfeltet i Finnmark (privat og offentlig sektor) 
for å legge til rette for at deres ingeniørstudenter kan tilbys praksisplasser i Finnmark, skrive sine 
bacheloroppgaver i samarbeid med potensielle arbeidsgivere i regionen, og annen relevant kontakt.  

  

Cultural and Creative Entrepreneurship – bachelor 
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

26 
Ikke 
opptak - 4 77,3 - 4,6 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i Cultural and Creative Entrepreneurship er et engelskspråklig studieprogram som ble opprettet i 
2012 ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Søkertallene har vært gode, men relativt få studenter har 
møtt til studiestart. I perioden 2012-2015 har 49 studenter møtt til programmet. I 2015 var det 26 
registrerte studenter på hele programmet, det vil si alle tre kullene på bachelor, inkludert studenter 
som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. I 2015 ble det kun avlagt 4,6 60-
studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er også høyt. Av de 22 studentene som 
startet i 2012 har 17 falt fra, noe som utgjør 77,3 %. 

Vurderinger 
BA i Cultural and Creative Entrepreneurship har ikke svart til fakultetets forventninger med hensyn til 
både rekruttering og gjennomstrømming. Til tross for relativt gode søkertall, både blant norske og 
internasjonale søkere, har inntakskvaliteten vært svakere enn forventet. Følgelig er det stort frafall og 
lav gjennomstrømming i programmet. Fakultetet opplyser om at de heller ikke er tilfreds med 
innretning og sammenheng i studiet slik det foreligger nå. Ved utlysning for opptak til høsten 2016, 
ble det av de nevnte årsakene tatt forbehold om et tilstrekkelig antall søkere. Fakultetet valgte så å 
trekke programmet fra årets opptak, til tross for relativt gode søkertall, og opplyser i sin 
tilbakemelding om at de i høst fremmer innstilling til fakultetsstyret om nedleggelse av programmet. 
Det planlegges for øvrig å etablere en ettårig og norskspråklig variant av studietilbudet. 

SUV slutter seg til fakultetets vurdering og anbefaler at BA i Cultural and Creative Entrepreneurship 
legges ned. 

Konklusjon 
BA i Cultural and Creative Entrepreneurship legges ned. 
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Drama og teater – bachelor 
Det kunstfaglige fakultet 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

2 - - 10 30 - 5,8 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i drama og teater ble opprettet i 2011. I perioden 2011-2015 har antall førsteprioritetssøkere til 
programmet variert fra 25 søkere i 2011 til 10 søkere i 2015. Studiet hadde ikke opptak i 2013, og i 
2015 var det kun tre studenter som møtte. Disse ble overført til årsstudiet i Drama og teater. Derfor 
var det høsten 2015 kun 2 registrerte studenter på hele programmet. Høsten 2016 ble programmet ikke 
lyst ut, og det ble dermed ikke tatt opp noen nye studenter. I 2015 ble det kun avlagt 5,8 60-
studiepoengsenheter på programmet. Frafallet er moderat. Av de 11 som startet i 2011 har fire falt fra 
og seks har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. I 2012 startet det ni studenter, to av disse er falt 
fra, mens fire har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. 

Vurderinger 
BA i drama og teater ble opprettet i 2011, og som situasjonsbeskrivelsen viser er det kun to registrerte 
studenter igjen på programmet. Det ble ikke lyst ut for opptak til høsten 2016 på grunn av svak 
rekruttering ved tidligere opptak.  

Programmet har etter SUVs vurdering en uklar profil. Fakultetet har vedtatt at programmet skal 
gjennomgå en ekstern evaluering, men dette er så langt ikke gjort.  

SUV mener at det ikke kan forsvares å opprettholde et studieprogram som har så få studenter og 
åpenbare utfordringer knyttet til rekruttering, og anbefaler derfor at programmet legges ned. 
Fagområdet har stor relevans for andre utdanninger ved UiT. SUV anbefaler derfor fakultetet forestår 
en utredning av hvordan fagområdet best kan ivaretas ved UiT. Den planlagte evalueringen av BA i 
drama og teater kan med fordel danne grunnlag i for en slik utredning.  

Konklusjon 
BA i drama og teater anbefales nedlagt. 

 

Filosofi – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

22 16 2 57 76,4 16,5 17,3 For få svar 
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Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har det aldri vært over 17 førsteprioritetssøkere til programmet. Høsten 2015 
var det kun 22 registrerte studenter på hele programmet, det vil si alle tre kullene på bachelor, 
inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 startet det 16 nye 
studenter på programmet. Det lave studenttallet gjenspeiles også i studiepoengproduksjonen. Kun 
17,3 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 2015. Det er også et svært høyt 
frafall. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 76,4 %. I absolutte tall startet det 55 
studenter i denne perioden, etter sju semester er 42 falt fra og kun syv har oppnådd en kvalifikasjon på 
programmet. I perioden 2006 til høsten 2016 er det kun 57 studenter som har oppnådd en 
kvalifikasjon på bachelorprogrammet i filosofi. Høsten 2016 var det kun to studenter som er registrert 
som møtt på masterprogrammet i filosofi.  

Vurderinger 
Situasjonsbeskrivelsen av BA i filosofi viser at programmet over mange år hatt kritisk lave tall med 
22 registrerte studenter på hele programmet. Tallene er synkende i perioden 2011-2015. Spesielt er 
frafallet alarmerende høyt, og det er lav kandidatproduksjon. Opptaket til masterprogrammet er også 
foruroligende lavt med kun to møtte høsten 2016. SUV registrerer også at antall søkere ligger godt 
under budsjetterte plasser på studiet. 

Bachelor i filosofi tilbys i dag ved tre andre institusjoner i landet, og UiT er den eneste institusjonen i 
Nord-Norge med dette studietilbudet. Det fremkom under SUVs behandling at forskningsmiljøet 
fremstår som robust med en klar forskningsprofil. Det kan også nevnes at fagmiljøet under NOKUT-
tilsynet med historisk-filosofiske mastergradsprogrammer i 2014 fikk godkjent krav til FoU-arbeid i 
mastergraden. Det fremkom videre under SUVs behandling at det er få rekrutteringsproblemer for 
fagansatte i filosofi da de har søkere fra hele landet, samt at fagmiljøet har sterke forskningsgrupper 
som er direkte innrettet mot UiTs profil.  

Dette gjenspeiles imidlertid i liten grad i studiet og det ble under behandlingen av saken påpekt at det 
i studieplanen er vanskelig å gjenfinne en tydelig profil i studiet. Dette samsvarer dels med funn gjort 
under NOKUT-tilsynet i 2014 der mastergradsprogrammet i filosofi ble bedt om å tydeliggjøre 
studiets profil. SUV kan ikke se at dette i særlig grad er fulgt opp verken på master eller 
bachelorstudiet. Videre påpeker SUV at det ser ut til å være liten innretning mot arbeids- og 
samfunnsliv.  

Til tross for at studiet i fakultetets gjennomgang av alle sine programmer i 2010 fikk i oppdrag å 
redusere antall emner i programmet, er det fortsatt mange emner og stor grad av valgfrihet i 
programmet. Programmet har per i dag, hvis man ser bort i fra ex.phil, ex.fac. og det nettbaserte 
innføringsemnet, ikke betydelig innslag av andre studenter på sine emner. Noen emner som inngår 
som valgemner i andre program har flere studenter fra andre program enn fra bachelor i filosofi, men 
dette gjelder kun et fåtall. Det må også tas høyde for at noen av disse studentene er fra BA i politikk, 
økonomi og filosofi som anbefales nedlagt i denne rapporten. 

Med utgangspunkt i fremlagte data vurderer SUV at BA i filosofi ikke er bærekraftig i dagens form, 
og anbefaler at programmet legges ned. Situasjonen til både bachelor- og mastergradsprogrammet har 
vært godt kjent over lang tid, og SUV kan ikke se at det er gjort vesentlige endringer for å bedre 
situasjonen. 
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Det er likevel ønskelig og nødvendig at fagmiljøet består med tanke på at fagområdet er av så stor 
viktighet for resten av universitetet gjennom ex.phil og ex.fac. SUV ber derfor om at det fremlegges 
nytt utkast til studieprogram som imøteser problemstillingene skissert ovenfor. 

Konklusjon 
BA i filosofi anbefales nedlagt.  

Fakultetet bes utarbeide nytt program som i større grad ivaretar utfordringer knyttet til rekruttering og 
frafall. 

 

Kunstvitenskap – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

14 9 6 55 53,8 39,5 11,4 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert fra 16 i 2014 til kun syv i 
2016. Høsten 2015 var det kun 14 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på 
bachelor, inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 møtte det 
ni nye studenter til programmet. Det lave studenttallet gjenspeiles også i studiepoengproduksjonen. 
Kun 11,4 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 2015. Frafallet er moderat 
sammenlignet med mange andre program omtalt i denne rapporten. For de som startet i 2010, 2011 og 
2012, er frafallet 53,8 %. I absolutte tall startet det 26 studenter i denne perioden, etter sju semester er 
14 falt fra, og 11 har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. I perioden 2006 til høsten 2016 har 55 
studenter gått ut med en kvalifikasjon på programmet.  

BA i kunstvitenskap endrer fra og med høsten 2017 navn til BA i kunsthistorie. 

Vurderinger 
Studietilbudet i kunstvitenskap har hatt stabilt lave tall over lengre tid, både på bachelor- og på 
masterprogrammet. Studiet var tidligere en studieretning på lektorutdanningen, men denne ble lagt 
ned i 2014. Kunstvitenskap har tradisjonelt vært et lite fag, også ved andre institusjoner, og det er 
derfor ikke grunn til å tro at økt rekruttering er nærliggende. 

Alle de fire tradisjonelle breddeuniversitetene tilbyr kunstvitenskap og UiT er eneste institusjon i 
Nord-Norge som tilbyr faget. Studietilbudet har en klar nordlig profil i studiet og skiller seg derfor fra 
de andre utdanningene i landet. Det fremkom under SUVs behandling at fagmiljøet har en tydelig 
innretning mot UiTs strategi, gjennom forskning og kunnskapsutvikling på samiske og nordlige 
forhold.  

Studiet har alarmerende lav rekruttering. Studiepoengproduksjon per student ligger litt høyere enn 
gjennomsnittet ved UiT, men studiepoengproduksjonen totalt er lav, noe som henger sammen med det 
lave studenttallet. Kandidatproduksjonen må også sies å være lav, selv om frafallet ikke er like høyt 
som på andre studietilbud i samme kategori. Studiet har imidlertid gode tall på enkeltemner som er 
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fleksibilisert. Emnene benyttes av studenter ved Kunstfak, samt er anvendelige for andre områder som 
litteratur og historie. Tallene for studiet som helhet er imidlertid så lave at SUV ikke kan se at 
studieprogrammet er bærekraftig i seg selv. 

I gjennomgangen av porteføljen i 2010 ble det påpekt, men i liten grad gått i dybden på, potensielt 
overlapp mellom dette fagmiljøet og fagmiljøet ved Kunstfak. Det er fra begge fagmiljø uttrykt ønske 
om sterkere samarbeid, men ettersom Kunstfak er rent utøvende er det ikke snakk om direkte 
overlappende fagmiljø. Det fremkom under SUVs behandling at Kunstfak tidligere har hentet 
kompetanse på det teoretiske feltet fra andre institusjoner. Det anses derfor for å være et potensiale for 
samarbeid som ikke er fullstendig utnyttet. 

SUV anbefaler at studieprogrammet legges ned og at det sees på muligheter for å utnytte fagmiljøets 
kompetanse på andre områder. Emner på nett som har god rekruttering kan med fordel videreføres.  

Konklusjon 
BA i kunstvitenskap anbefales lagt ned.  

 

Matematikk og finans – bachelor 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

2 9 - 1 75 - 2,3 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i matematikk og finans ble opprett i 2012. I perioden 2012-2016 har antall førsteprioritetssøkere 
til programmet variert fra fem søkere i 2014 til 10 søkere i 2016. Høsten 2015 var det kun to 
registrerte studenter på hele programmet. Høsten 2016 startet det ni nye studenter på programmet. I 
2015 ble det kun avlagt 2,3 60-studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er også 
høyt. Av de fire som startet i 2012 så har tre falt fra.  

Vurderinger 
BA i matematikk og finans er et tverrfaglig samarbeid mellom NT-fak og BFE-fak. Etableringen av 
programmet var basert på et økende behov for matematikkompetanse i finanssektoren. Det var også et 
uttalt mål at det skulle bidra til å øke rekrutteringen til Institutt for matematikk og statistikk og 
revitalisere deres profil og studieportefølje. Det var videre en klar forventning om at programmet 
kunne fylle 15 studieplasser hvert år.  

Situasjonsbeskrivelsen ovenfor viser klart at de ambisjoner og forventinger som lå til grunn for 
etableringen av BA i matematikk og finans ikke er nådd. Lave søker- og studenttall og den høye 
frafallsprosenten tyder også på at programmet ikke svarer til de forventningene studentene har.  

Programmet er i stor grad bygd på emner som primært tilhører programmene i matematikk, statistikk 
og økonomi. Få eller ingen emner er spesielt utviklet for nettopp dette programmet. Dette har trolig 
medført at studentene ikke opplever at programmet har et særpreg og at de har manglende tilhørighet 
til programmet. Begge deler er forhold som kan være en medvirkende årsak til det høye frafallet. NT-
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fak opplyser for øvrig om at de nylig har bygd om litt på programmet nettopp for å integrere 
matematikk og finans bedre. 

Manglende egenart er en utfordring ved flere av UiTs tverrfaglige studieprogrammer (jf. BA i 
politikk, filosofi og økonomi, BA i språk og økonomi m.fl.). SUV anbefaler derfor at det skal 
utarbeides førende prinsipper/retningslinjer for oppretting av tverrfaglige studietilbud som sikrer at 
slike programmer tilbyr noe eget og ikke fremstår som «emnehoteller» bestående av emner som 
primært gis i andre disiplinbaserte programmer. 

Med bakgrunn i lave studenttall og høyt frafall, vurderes det ikke som forsvarlig å videreføre BA i 
matematikk og finans i påvente av at eventuelle effekter av endringene som er gjort kan identifiseres. 
SUV anbefaler derfor at programmet legges ned. Erfaringene fra BA i matematikk og finans tas med 
inn i arbeidet med å utforme prinsipper/retningslinjer for tverrfaglige studieprogram. 

Konklusjon 
BA i matematikk og finans anbefales nedlagt.  

 

Miljøledelse og forurensingsbiologi – bachelor 
Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

12 5 - - - - 3 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i miljøledelse og forurensingsbiologi ble opprettet i 2014. I perioden 2014-2016 har antall 
førsteprioritetssøkere til programmet variert fra åtte i 2014 til 11 i 2016. Totalt har det i perioden 
2014-2016 startet 18 studenter på programmet. Høsten 2016 startet det fem nye studenter på 
programmet. I 2015 ble det avlagt 3 60-studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er 
høyt. Av de 13 som startet i 2014 og 2015 så har fem allerede falt fra, og det er kun én aktiv student 
igjen på 2014-kullet.  

Vurderinger 
BA i miljøledelse og forurensingsbiologi har, ifølge fakultetet, et fagmiljø i vekst. Programmet har 
imidlertid hatt en vanskelig oppstart med betydelig lavere rekruttering enn forventet da programmet 
ble søkt opprettet. Det er dessuten høyt frafall fra programmet, blant annet fordi noen studenter tidlig i 
studieløpet bytter til andre biologiprogrammer. Med så få studenter i utgangspunktet, medfører det 
høye frafallet at det nesten ikke er studenter igjen på programmet. Fakultetet opplyser om at 
studentene på BA i miljøledelse og forurensingsbiologi undervises og arbeider sammen med studenter 
i andre faggrupper og således sikres et større og bedre læringsmiljø enn det studenttallet på 
studieprogrammet alene tilsier. 

Under utviklingen av programmet ble det vurdert to ulike måter å organisere det på, som en fagretning 
innenfor det eksisterende programmet BA i biologi, klima og miljø, eller som et eget studieprogram. 
Fakultetet vedtok å framholde dette som et eget studieprogram der både oppbygging og faglig profil 
skulle være vesentlig forskjellig fra det eksisterende programmet BA i biologi, klima og miljø. 
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Rekrutteringspotensialet ble også antatt å være større med en slik organisering og det ble fastsatt en 
opptaksramme på hele 25 studenter per kull.  

Ved oppretting av programmet ble det i universitetsstyrets behandling av saken uttrykt bekymring for 
rekrutteringspotensialet og for mulig intern konkurranse med det etablerte BA i biologi, klima og 
miljø. Det ble derfor besluttet at dette var forhold som universitetsledelsen skulle følge nøye 
fremover. Universitetsledelsen bestemte i tillegg at det skulle gjennomføres en grundig ekstern og 
komparativ evaluering av både BA i miljøledelse og forurensingsbiologi og BA i biologi, klima og 
miljø etter at førstnevnte program har vært gjennomført en gang, det vil si etter utgangen av 
vårsemesteret 2017. 

Til tross for at det foreligger konkrete planer for en omfattende evaluering av BA i miljøledelse og 
forurensingsbiologi, mener SUV at programmet rekrutterer så dårlig at det ikke har lyktes å etablere et 
tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Dette er en forutsetning både i oppstartsfasen av 
nye studieprogrammer og når programmet er i gang (jf. studietilsynsforskriften). SUV anbefaler 
derfor at BA i miljøledelse og forurensingsbiologi legges ned.  

Konklusjon 
BA i miljøledelse og forurensingsbiologi anbefales nedlagt. 

 

Politikk, økonomi og filosofi – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

48 18 - 33 77 11,3 23,7 3,8 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i politikk, økonomi og filosofi ble opprettet i 2006. I perioden 2011-2016 har antall 
førsteprioritetssøkere til programmet variert fra 15 i 2011 til 23 i 2014. Høsten 2015 var det 48 
registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på bachelor, inkludert studenter som er 
forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 startet det 18 nye studenter på programmet. I 
2015 ble det avlagt 23,7 60-studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er meget høyt. 
For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 77 %. I absolutte tall startet det 61 studenter i 
denne perioden, etter sju semestre er 47 falt fra, og åtte har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. 
Antall studenter som har gått ut med en kvalifikasjon på programmet i perioden 2006 til høsten 2016 
lavt, kun 33.  

Vurderinger 
BA i politikk, økonomi og filosofi er et tverrfaglig studieprogram og det eneste av sitt slag i Norge. 
Rekrutteringen til programmet er jevnt over god, men frafallet er kritisk høyt og svært få studenter 
fullfører. I rapporten fra en ekstern evaluering av programmet, gjennomført i 2012, ble det fremhevet 
at programmet har «…ikke et rekrutteringsproblem, men et frafallsproblem…». Dette indikerer at 
programmet ikke synes å innfri de forventningene studentene har. 
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Studieprogrammet er i stor grad bygd på emner som primært gis i de relaterte disiplinbaserte 
programmene i statsvitenskap, økonomi og filosofi. I den nevnte evalueringsrapporten ble det også 
pekt på at studieprogrammet framstår mer flerfaglig enn tverrfaglig. Dette har trolig medført at 
studentene ikke opplever at studiet har et særpreg og at de har manglende tilhørighet til programmet. 
Begge deler er forhold som kan være en medvirkende årsak til det høye frafallet. For å tydeliggjøre 
det tverrfaglige perspektivet, er det i den senere tid opprettet et eget introduksjonsemne for 
programmet, og det har fått en egen faglig koordinator. I følge Studiebarometeret er studentene nokså 
tilfreds med studieprogrammet som helhet. Etter innføringen av dette/de nye emnene har tilfredsheten 
økt (fra 3,4 i 2013 til 3,8 i 2015). 

Manglende egenart er en utfordring ved flere av UiTs tverrfaglige studieprogrammer. SUV anbefaler 
derfor at det skal utarbeides førende prinsipper/retningslinjer for oppretting av tverrfaglige 
studieprogram som sikrer at slike programmer tilbyr noe eget og ikke fremstår som «emnehoteller» 
bestående av emner som primært gis i andre disiplinbaserte programmer. 

Til tross for at det i den senere tid er gjort grep for å sikre og tydeliggjøre et tverrfaglige perspektiv i 
BA i politikk, økonomi og filosofi, er de generelle utfordringene og problemstillingene knyttet til 
tverrfaglige program av denne type fortsatt gjeldende. Med bakgrunn i dette, og det høye frafallet og 
lave gjennomføringen i programmet, anbefaler SUV at BA i politikk, økonomi og filosofi legges ned. 
Erfaringene fra programmet tas med inn i arbeidet med å utforme prinsipper/retningslinjer for 
tverrfaglige studieprogram. 

Konklusjon 
BA i politikk, økonomi og filosofi anbefales nedlagt. 

 

Religionsvitenskap, studieretning teologi – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

14 7 6 49 73,3 21,9 10,5 3,8 

 
Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har det aldri vært over 11 førsteprioritetssøkere til programmet. Høsten 2015 
var det kun 14 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på bachelor, inkludert 
studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Det lave studenttallet gjenspeiles også i 
studiepoengproduksjonen. Kun 10,5 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 
2015. Frafallet er også svært høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 73,3 %. I 
absolutte tall startet det 15 studenter i denne perioden, etter sju semestre er 11 falt fra, og fire har 
oppnådd en kvalifikasjon på programmet. I perioden 2006 til høsten 2016 er det kun 49 studenter som 
har oppnådd en kvalifikasjon fra programmet. 

Studiebarometeret viser data kun på studieprogramnivå og det er ikke mulig å hente ut resultater for 
den enkelte studieretning. Studiebarometerdata kan derfor ikke legges til grunn for vurderingen av de 
enkelte studieretningene tilhørende BA i religionsvitenskap. 
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Vurderinger 
Teologi og religionsvitenskap ble opprettet ved UiT i 1995 og institusjonen er i dag alene i landsdelen 
om å tilby utdanninger i fagene. Tallene ovenfor er hentet ut fra programmet som helhet og det vil i 
det følgende gis en mer omfattende omtale av studieretningen i teologi.  

På landsbasis er det mulig å studere teologi som profesjonsrettet presteutdanning ved Universitetet i 
Oslo, ved Menighetsfakultetet og ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Tilbudet i Tromsø har vært 
etablert i nært samarbeid med Teologisk fakultetet ved UiO, men det er ellers ikke en «omforent 
ansvarsfordeling» i sektoren. Praksis i teologistudiet ved UiT gis av Kirkelig utdanningssenter i nord 
(KUN), som p.t. er underlagt Det praktisk-teologiske seminar i Oslo.  

Forskningsmessig er det samlede fagmiljøet i teologi og religionsvitenskap produktivt og aktivt, og 
det publiseres godt over gjennomsnittet ved UiT. Det kan også legges til at det i nasjonal sammenheng 
er unikt at teologer og religionsvitere fungerer sammen på ett felles studieprogram. 

Teologiutdanningen har opplagt relevans for arbeidsliv og samfunn. Det er i dag mangel på 
menighetsprester i store deler av Norge, og i den nordligste landsdelen har det i mange tiår vært ledige 
stillinger – særlig i distriktene. Den viktigste hensikten bak opprettelsen av teologiutdanningen ved 
UiT var å bøte på denne mangelen. Dette har man i liten grad fått til og rekrutteringen til 
studieretningen i teologi har vært vedvarende lav. Ser man på antall uteksaminerte kandidater er det 
omtrent uteksaminert en kandidat per år de siste fem årene. Fakultetet har kun kjennskap til 10 
personer som siden 1995 er blitt ordinert til prest etter å ha fullført hele eller deler av studieløpet i 
Tromsø. Sammenligner man med andre utdanninger ved UiT, som er blitt opprettet fordi det har vært 
et dokumentert behov for bestemte profesjoner i Nord-Norge, er kontrasten stor.   

Studietilbudet i teologi har ved flere anledninger vært oppe til diskusjon og ble senest i 2015 lagt fram 
for universitetsstyret med forslag om nedleggelse. Saken ble den gangen utredet svært grundig både 
med tanke på bakgrunn for studiet, regionale og nasjonale politiske hensyn, og ulike alternativer for 
videre drift ble diskutert. Alle forhold som ble lagt fram da vil ikke gjentas i denne rapporten8. 
Universitetsstyret sendte den gang saken tilbake til HSL-fak som har anbefalt videreføring av 
studietilbudet.  

Fakultetet har i sin tilbakemelding på datamaterialet sendt ut i august, kommentert at de to nordligste 
bispedømmene i etterkant av forrige styrebehandling har gitt forpliktende tilsagn om en 
rekrutteringskampanje verdt 1,5 millioner. Denne kampanjen er nå satt i gang i et samarbeid mellom 
Kirkelig utdanningssenter i nord og HSL-fakultetet/Institutt for historie og religionsvitenskap. I 
tilknytning til dette arbeidet er fakultetet også i ferd med å legge om studietilbudet, slik at 
teologistudiet ikke lenger skal være organisert som studieretninger under studieprogram i 
religionsvitenskap, men som selvstendige BA og MA program. Fakultetet ønsker å avvente effekten 
av disse og andre tiltak med sikte på å øke rekrutteringen til studiet, før en eventuelt vurderer 
teologistudiets fremtid på nytt. 

SUV ser ikke at omlegging til eget studieprogram skal ha noen effekt på studenttallene og kan ikke se 
at studieretningen i teologi er bærekraftig slik det fremstår i dag. SUV vurderer videre at en 
nedleggelse av studieretningen i teologi ikke vil svekke rekrutteringsgrunnlaget til prestestillinger 
eller andre fagstillinger i kirken vesentlig da det allerede er så få som tar programmet i sin helhet. Til 
tross for initiativ fra eksterne aktører anbefaler SUV at studieretningen legges ned. SUV anbefaler at 
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det gjøres vurderinger av hvordan UiT fortsatt kan være en viktig kompetanseleverandør til kirken i 
nord i tråd med tidligere forslag fra fakultetet.  

Konklusjon 
Studieretningen i teologi ved BA i religionsvitenskap anbefales nedlagt.  

 

Russlandsstudier – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

14 10 1 35 83,7 15,2 9,7 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i russlandsstudier har to studieretninger, en i russisk og en i historie. I perioden 2011-2016 har 
antall førsteprioritetssøkere til programmet variert mellom 11 i 2012 til 18 i 2014. Høsten 2015 var 
det kun 14 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på bachelor, inkludert 
studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 møtte det 10 nye studenter til 
programmet. Det lave studenttallet gjenspeiles også i studiepoengproduksjonen. Kun 9,7 60-
studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 2015. Frafallet er også svært høyt. For 
de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 83,7 %. I absolutte tall startet det 43 studenter i denne 
perioden, etter sju semester er 36 falt fra, og fire har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. I 
perioden 2006 til høsten 2016 er det kun 35 studenter som har oppnådd en kvalifikasjon fra 
programmet. 

Vurderinger 
BA i russlandsstudier kombinerer emner innen russisk historie, samfunnsliv og politikk, med emner 
innen muntlig og skriftlig russisk. Programmet har få registrerte studenter og er blant studiene ved 
UiT som har størst frafall. Masterstudiet har også hatt stor nedgang i studenttallet de siste årene.  

Kombinasjonen av kunnskap i muntlig og skriftlig russisk med humanistisk og 
samfunnsvitenskapelige breddekunnskap, er en av hovedutfordringene ved studiet. Dette påpekes 
blant annet i rapporten fra den eksterne komiteen som evaluerte programmet i 2012/2013 (ePhorteref. 
2012/4895-17). Tilegnelse av fremmedspråk forutsetter stor egeninnsats fra studentene. I et tverrfaglig 
studieprogram som BA i russlandsstudier kan det være utfordrende for studentene å tilegne seg 
tilstrekkelige kunnskaper både i muntlig og skriftlig russisk og i de humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fagene. Relevansen for et potensielt arbeidsmarked kan derfor være vanskelig 
å formidle for studentene og en av årsakene til at så mange faller fra. 

BA i russlandsstudier fremstår ikke som bærekraftig per dags dato og SUV anbefaler at programmet 
legges ned. Kunnskap om Russland er imidlertid strategisk viktig for UiT på mange områder, og er en 
del av vår profil som Norges arktiske universitet. Den eksterne komiteen som vurderte programmet i 
2012/2013 fremhever i sin rapport at det er «… naturlig og nær sagt maktpåliggende at et universitet 
som Universitetet i Tromsø med sin beliggenhet og med den faglige profil som tilstrebes, har et 
studietilbud i russlandsstudier.» SUV mener derfor at det må vurderes om studietilbudet kan utvikles 
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og innrettes på en måte som i større grad imøteser UiTs strategiske og politiske ansvar i 
Russlandssamarbeidet, samtidig som det er et bærekraftig og samfunnsrelevant studieprogram. I den 
sammenhengen må det sees på muligheter for samarbeid med andre fagområder ved andre fakulteter, 
for eksempel Northern Studies ved IRS-fak.  

Det må tas hensyn til erfaringer fra andre tverrfaglige studieprogram som i denne rapporten også 
anbefales lagt ned på grunn av høyt frafall. SUV ser det som avgjørende at tverrfaglige program 
utvikler en tydelig og samfunnsrelevant profil, framfor å samle emner som primært tilbys i andre 
disiplinbaserte program.  

Konklusjon 
BA i russlandsstudier anbefales nedlagt.  

Det forutsettes at fakultetet ser på muligheter for at studiet innrettes på andre måter enn i dag og i 
samarbeid med andre relevante fagmiljøer ved UiT. 

 

Språk og litteratur, studieretning allmenn litteraturvitenskap, fransk og 
tysk – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

68 31 14 245 - - 97,1 4,3 

 
Situasjonsbeskrivelse 
Bacheloren har studieretninger innenfor: engelsk, finsk, fransk, allmenn litteraturvitenskap, nordisk, 
russisk, samisk, spansk og tysk. Det er ikke mulig å bryte ned søkertallene på studieretninger, men i 
perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert mellom 48 i 2013 til 29 i 
2014. Høsten 2016 møtte 31 nye studenter til programmet.  

Antall studenter som starter på Allmenn litteraturvitenskap varier mellom fem i 2014 til én i 2016. 
Fransk varierer antall studenter som starter mellom tre i 2012 til ingen i 2016. På Tysk har det startet 
én student i perioden 2012-2016. Det gjøres oppmerksom på at det her kan hefte feil ved tallene da det 
forutsetter rett registrering av studieretning FS. 

Det er ikke beregnet frafall for de ulike studieretningene, men frafallet fra programmet er forholdsvis 
høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 61, 7 %. I absolutte tall startet det 115 
studenter i denne perioden, etter sju semester er 71 falt fra, og 36 har oppnådd en kvalifikasjon på 
programmet. I perioden 2006 til høsten 2016 er det 245 studenter som har oppnådd en kvalifikasjon 
fra programmet. Dette er det høyeste antallet av alle program omtalt i denne rapporten.  

Studiebarometeret viser data kun på studieprogramnivå og det er ikke mulig å hente ut resultater for 
den enkelte studieretning. Studiebarometerdata kan derfor ikke legges til grunn for vurderingen av de 
enkelte studieretningene tilhørende BA i språk og litteratur. 
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Vurderinger 
Allmenn litteraturvitenskap tilbys også ved UiO, UiB og NTNU. Studiet har ved disse studiestedene 
langt høyere studenttall enn UiT. Deler av forskningen ved UiT har en orientering mot det nordlige og 
norsk litteratur, og det er en del overlapp også på emnenivå mellom allmenn litteratur og nordisk.  

Mastergradsstudiet i allmenn litteraturvitenskap ble lagt ned i 20119, og opptaket til BA-programmet 
viste også den gangen synkende tendens. Studiet har hatt kritisk få studenter over tid, og det ble 
allerede i HSL-faks gjennomgang av studietilbudene i 2010 fastslått at studieretningen ikke har 
grunnlag for et stabilt studiemiljø. Det ble den gang anbefalt å gjøre ny vurdering av studiet etter de 
tre neste opptakene. Opptaket varier mellom fem studenter som startet på studiet i 2014 og en student 
i 2016. Da rekrutteringsproblemer har vært en vedvarende utfordring ved studiet anser SUV det som 
svært lite sannsynlig at rekrutteringen skal øke. SUV kan ikke se at det er grunnlag for et godt nok 
studiemiljø og anbefaler at studieretningen legges ned.  

I styrets behandling av studieprogramporteføljen i 2011 ble også mastergradsretningene i fransk og 
tysk lagt ned med bakgrunn i dårlig rekruttering. Språkfagenes rolle og rekrutteringsutfordringer 
nasjonalt og lokalt har hatt fokus i flere sammenhenger. SUV har gjennomgående forholdt seg til 
mandatet og har derfor ikke gått i dybden på politiske og strategiske forhold knyttet til språkfagenes 
stilling.  

Det fremkom under SUVs behandling at fransk har et svært lite forskningsmiljø og få studenter, mens 
tysk har svært få studenter til tross for et sterkt forskningsmiljø. Det kan også nevnes at dersom man 
ser på økonomisk og politisk kontakt, samt turisme, så spiller Tyskland en mer sentral rolle for det 
norske samfunnet. Regjeringens Tysklandsstrategi suppleres i år av en handlingsplan som nettopp tar 
sikte på ennå økt samarbeid mellom Norge og Tyskland, blant annet på områder som utdanning og 
utveksling. 

Med nedleggelsen av masterretningene i tysk og fransk ble også disse fagene som studieretning i 
lektorutdanningen lagt ned. Begge fag tilbys imidlertid som fag 2 i lektorutdanningen, i kombinasjon 
med engelsk, historie og nordisk. Det er per i dag registrert to aktive studenter med tysk som fag 2, og 
tre studenter med fransk som fag 2. 

På studieretningen i fransk ble det i gjennomgangen av studieprogramporteføljen til HSL-fak i 2010 
påvist svært dårlig rekruttering til studieretningen på bachelorprogrammet. I perioden 2011 til 2016 
varier opptaket til studieretningen mellom null og tre studenter. Det kan ikke sies å være grunnlag for 
et godt nok studiemiljø og SUV anbefaler at studieretningen legges ned.  

Også studieretningen i tysk fikk påvist svært dårlig rekruttering i 2010, noe som er en vedvarende 
utfordring med kun én student som har startet på studiet de tre siste årene. Studieretningen kan ikke 
sies å være bærekraftig og anbefales lagt ned.  

Konklusjon 
Studieretningen i allmenn litteraturvitenskap på BA i språk og litteratur anbefales nedlagt. 

Studieretningen i fransk på BA i språk og litteratur anbefales nedlagt. 

Studieretningen i tysk på BA i språk og litteratur anbefales nedlagt. 
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Språk og økonomi – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

66 36 - 26 82,2 7,4 37,9 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i språk og økonomi ble opprettet i 2003. Programmet har følgende studieretninger: 
Bedriftsledelse, engelsk, fransk, russisk, samfunnsøkonomi, spansk og tysk. I perioden 2011-2016 har 
antall førsteprioritetssøkere til programmet variert mellom 30-40. Høsten 2015 var det 66 registrerte 
studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på bachelor, inkludert studenter som er forsinket 
men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 startet det 36 nye studenter på programmet. 29,5 60-
studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 2015. Frafallet på programmet er meget 
høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 82,2 %. I absolutte tall startet det 101 
studenter i denne perioden, etter sju semester er 83 falt fra, og 10 har oppnådd en kvalifikasjon på 
programmet. I perioden 2006 til høsten 2016 er det kun 26 studenter som har oppnådd en 
kvalifikasjon fra programmet.  

Vurderinger 
BA i språk og økonomi ble opprettet fordi flere økonomistudenter ønsket språkkompetanse ved siden 
av økonomifaget. Søkingen til programmet har vært relativt god, men mange studenter faller fra og 
det er vært få som fullfører. Programmet er i all hovedsak basert på eksisterende emner innenfor språk 
og økonomi.  

På grunn av stort frafall og lav gjennomføring, ble det i 2014 gjennomført en ekstern evaluering av 
programmet. Denne var svært kritisk til programmet og påpekte blant annet at det framstod 
fragmentert og med lite reell integrasjon mellom språk- og økonomifagene. Komiteen konkluderte 
med at det måtte gis en annen type språkopplæring til økonomistudenter enn til språkstudenter og 
foreslo hvilke endringer som burde gjøres dersom programmet skulle opprettholdes. Fakultetsstyret 
ved HSL-fak har bedt om endringer basert på den eksterne rapporten, men disse er ikke gjennomført. 

Manglende egenart er en utfordring ved flere av UiTs tverrfaglige studieprogrammer. SUV anbefaler 
derfor at det skal utarbeides førende prinsipper/retningslinjer for oppretting av tverrfaglige 
studieprogram som sikrer at slike programmer tilbyr noe eget og ikke fremstår som «emnehoteller» 
bestående av emner som primært gis i andre disiplinbaserte programmer. 

Med bakgrunn i høyt frafall og lav gjennomføring, og den eksterne komiteens vurdering av 
programmet, anbefaler SUV at BA i språk og økonomi legges ned. Erfaringene fra BA i språk og 
økonomi tas med inn i arbeidet med å utforme en prinsipper/retningslinjer for tverrfaglige 
studieprogram. 

Konklusjon 
BA i språk og økonomi anbefales nedlagt.  
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Program som anbefales videreført med merknader 
 

Anvendt fysikk og matematikk – femårig master (sivilingeniør)  
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

49 21 - - - - 29,7 4,1 

 
Situasjonsbeskrivelse 
Femårig masterprogram i anvendt fysikk og matematikk ble opprettet i 2013 og første kull fullfører 
våren 2018. Antall førsteprioritetssøkere til programmet har de siste årene vært stabilt rett i underkant 
av 20. Høsten 2015 var det 49 registrerte studenter på hele programmet, altså på alle kullene. Det ble i 
2015 avlagt 29,7 60-studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er høyt sett i lys av at 
det enda er to år til første kull er ferdig. I perioden 2013, 2014 og 2015, startet det totalt 67 studenter 
på programmet. Av disse er 27 i dag falt fra, altså et frafall i overkant av 40 %. 47 % av de som startet 
i 2015 allerede er falt fra.  

Programmet får gode tilbakemeldinger fra studentene gjennom Studiebarometeret. I 2015 på 
spørsmålet «Jeg er, alt i alt, fornøyd med det studieprogrammet jeg går på» fikk programmet en skår 
på 4,1 på skala fra 1-5. Gjennomsnitt for UiTs studieprogram er 4,0. 

Vurderinger 
Studieprogrammet i anvendt fysikk og matematikk er et samarbeid mellom Institutt for fysikk og 
teknologi og Institutt for matematikk og statistikk. Programmet er i praksis en sammenslåing av de 
tidligere femårige masterprogrammene i industriell matematikk og i dataanalyse og sensorteknologi. 
Det nye programmet skal bidra til å skape større faglig integrasjon, bedre samordning og større bredde 
i programmet. Sammenslåingen var også et grep for å øke rekrutteringen og styrke læringsmiljøet, noe 
som igjen kan gi positive effekter på frafallet og gjennomstrømmingen. De to tidligere programmene 
ble vedtatt nedlagt samtidig som programmet i anvendt matematikk og statistikk ble opprettet. 

Antall registrerte studenter på programmet etter fire år med opptak tyder på at det har et relativt godt 
studenttilfang. Frafallet er imidlertid alarmerende høyt tidlig i studiet, noe fakultetet mener kan ha 
sammenheng med at mange emner er felles med de andre sivilingeniørprogrammene og at 
programidentiteten og -tilhørigheten ikke oppleves som god nok for studentene. Det fremkom i SUVs 
behandling at dette er forhold fakultetet har fokus på i sitt arbeidet med å øke gjennomstrømmingen i 
sine studietilbud. 

Første kull fullfører våren 2018, og SUV mener derfor at det er for tidlig å vurdere og trekke 
eventuelle konklusjoner om studieprogrammets framtid allerede nå. Med bakgrunn i dette anbefaler 
SUV at masterprogrammet i anvendt fysikk og matematikk videreføres og at det skal vurderes på nytt 
høsten 2018 når en hel programperiode er gjennomført. 

Konklusjon 
Femårig master i anvendt fysikk og matematikk (sivilingeniør) anbefales videreført.  
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Det forutsettes at det iverksettes målrettede tiltak for å forbygge frafall og at SUV får programmet til 
ny vurdering høsten 2018 etter at en hel programperiode er gjennomført.  

 

Arktisk friluftsliv – bachelor 
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

37 11 - 1 - - 20,6 4,4 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i arktisk friluftsliv ble opprett i 2013 ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Søkertallene har variert 
fra 58 førsteprioritetssøkere i 2015 til 27 i 2016. Selv om søkertallene har vært gode, så har relativt få 
studenter møtt opp på programmet. Høsten 2015 var det 37 registrerte studenter på hele programmet, 
og høsten 2016 startet det 11 nye studenter. 27,2 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på 
programmet i 2015. I det første kullet startet det kun ni studenter, og frafallet blant disse er høyt. Kun 
én student fra første kull har oppnådd en kvalifikasjon, og etter sju semestre er seks studenter falt fra, 
mens to fortsatt er aktiv på programmet. For 2014-kullet ser vi en klar bedring i frafallet. Det startet 
21 studenter i 2014, kun tre av disse er i dag falt fra. Den positive trenden fortsetter også for 2015-
kullet. Det startet 15 studenter i 2015 og per dags dato er to av disse falt fra. 

Programmet får gode tilbakemeldinger fra studentene gjennom Studiebarometeret. I 2015 på 
spørsmålet «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på» fikk programmet en skår på 
4,4 på skala fra 1-5. Gjennomsnitt for UiTs program er 4,0. 

Vurderinger 
BA i arktisk friluftsliv rekrutterer i utgangspunktet tilfredsstillende, men situasjonsbeskrivelsen viser 
at frafallet i det første kullet er alarmerende høyt og at det kun er én av studentene som har fullført 
etter normert tid.   

Programmet har et stort innslag av engelskspråklige emner (hele det andre studieåret gis på engelsk) 
og SUV stiller derfor spørsmål ved om det kommuniseres godt nok til søkere og studenter hvilke 
engelskkunnskaper det forutsettes at de har for å kunne gjennomføre studiet. Informasjonen som er 
tilgjengelig om programmet i studiekatalogen på nett, tyder ikke på det. Det kan dermed ikke 
utelukkes at de engelskspråklige emnene er en barriere for noen studenter og en medvirkende årsak til 
det høye frafallet. 

Det høye frafallet vi ser i første kull ser imidlertid ut til å bedre seg i de påfølgende kullene. 
Studiebarometeret viser dessuten at studentene er godt tilfreds med studieprogrammet som helhet. 
Dersom det gjøres tiltak som bidrar til god rekruttering, redusert frafall og at studentene fullfører 
utdanningen, mener SUV at dette vil kunne bli et levedyktig program.  

Med bakgrunn i den positive utviklingen, programmets potensiale og studentenes tilfredshet, 
anbefaler SUV at programmet videreføres. Det forutsettes at programmet vurderes på nytt i løpet av 
2017, etter at nødvendige tiltak er utredet og iverksatt. Videre forutsettes det at bedre informasjon om 
det engelskspråklige innslaget i programmet og den engelskspråklige kompetansen det forutsettes at 
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studentene har, kommer på plass omgående. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at 
opptakskravet er generell studiekompetanse og det er ikke anledning til å stille krav om spesielle 
engelskkunnskaper for opptak uten at dette er søkt om og godkjent av KD.  

Konklusjon 
BA i arktisk friluftsliv anbefales videreført.  

Det forutsettes at SUV i løpet av høsten 2017 får programmet til ny vurdering. Fakultetet må 
fremlegge konkrete tiltak for hvordan studiet skal imøtese utfordringer knyttet til rekruttering, høyt 
frafall og lav gjennomføring. Informasjon om det engelskspråklige innslaget i programmet og den 
engelskspråklige kompetansen det forutsettes at studentene har, må på plass umiddelbart. 

 

Biomedisin – bachelor 
Det helsevitenskapelige fakultet 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

56 44 9 22 52,4 35,7 31,2 3,2 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i biomedisin ble opprettet i 2010. Siden 2011 har antall førsteprioritetssøkere variert fra 10 søkere 
i 2011 til 48 søkere i 2016.  Høsten 2015 var det 56 registrerte studenter på hele programmet, det vil si 
alle tre kullene på bachelor, inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. 
Høsten 2016 møtte det hele 44 nye studenter til programmet. I 2015 ble det avlagt 31,2 60-
studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er noe høyt, 52,4 % for de som startet i 
2010, 2011 og 2012. I absolutte tall startet det 42 studenter i denne perioden, etter sju semestre er 22 
falt fra, og 15 har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. 

Vurderinger 
BA i biomedisin har hatt få studenter og noe høyt frafall siden oppstart i 2010. Det fremkom i 
utvalgets behandling av programmet at fakultetet har jobbet både med å øke rekrutteringen til 
programmet og å redusere frafallet. Et av grepene som er gjort er en tydeliggjøring av programmets 
innhold og relevans for arbeidslivet. De siste årene har programmet hatt en positiv utvikling og høsten 
2016 var det en markant økning i søkertall og møtte studenter. Det ser derfor ut til at de iverksatte 
tiltakene har hatt en positiv effekt. 

Institutt for medisinsk biologi har et sterkt forskningsmiljø som studentene deltar aktivt i. 
Bachelorprogrammet er en viktig rekrutteringsarena for biomedisinsk forskning ved UiT. 
Biomedisinske emner utgjør også basisemner for mange av profesjonsutdanningene ved Helsefak. 

Med bakgrunn i den positive utviklingen og solide rekrutteringen til programmet høsten 2016, 
anbefaler SUV at programmet videreføres. Det forutsettes at fakultetet fortsatt har fokus og trykk på 
rekrutteringstiltak og tiltak mot frafall og økt gjennomstrømming, og at utviklingen i søker og 
studenttall følges nøye framover. Det forutsettes også at SUV får programmet til ny vurdering høsten 
2018. 
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Konklusjon 
BA i biomedisin anbefales videreført. 

Det forutsettes at det fortsatt jobbes målrettet med rekrutteringstiltak og tiltak mot frafall og økt 
gjennomstrømming, og at SUV i løpet av høsten 2018 får programmet til ny vurdering.  

 

Bioteknologi – bachelor 
Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

21 39 2 6 66,7 0 14,7 4,2 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i bioteknologi ble opprettet i 2010. I perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til 
programmet variert fra seks søkere i 2011 til 19 søkere i 2016. Høsten 2015 var det 21 registrerte 
studenter på hele programmet, det vil si alle tre kullene på bachelor, inkludert studenter som er 
forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 startet det 39 nye studenter på programmet. I 
2015 ble det kun avlagt 14,7 60-studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er også 
høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet på 66,7 %. I absolutte tall startet det 24 
studenter i denne perioden, etter sju semestre er 16 falt fra, og fire har oppnådd en kvalifikasjon på 
programmet. 

Vurderinger 
BA i bioteknologi har hatt stort frafall siden oppstarten i 2010. Det er få eller ingen som fullfører på 
normert tid og studiepoengproduksjonen er lav. Fakultetet opplyser om at fagmiljøet tar disse 
utfordringene på alvor og har gjort flere grep for å snu trenden. Blant annet er årsaker til frafall nøye 
gjennomgått, programmet er revidert og en ny studieplan trådte i kraft høsten 2015, og det er gjort 
grep for å styrke undervisning og støtte i fagene matte og kjemi. Programmet deltar også i NOKUT-
prosjektet Euroma som sammenlikner blant annet bioteknologiutdanninger fra flere land med tanke på 
erfaringsdeling og å finne fram til «best practise». 

Etter flere år med få søkere til programmet, er det en sterk økning i antall møtte studenter høsten 
2016. Årsaken til dette er trolig en kombinasjon av at bioteknologi vurderes å være et framtidig viktig 
felt og et fagområde i vekst, og effekter av de endringene som er gjort i programmet. Studentflukten 
fra petroleumsrelaterte fag kan også ha medført økt rekruttering til bioteknologi. 

Med bakgrunn i den positive utviklingen og solide rekrutteringen til programmet høsten 2016, 
anbefaler SUV at programmet videreføres. Det forutsettes at fakultetet fortsatt har fokus og trykk på 
rekrutteringstiltak og tiltak mot frafall og økt gjennomstrømming. Det forutsettes også at utviklingen 
følges nøye framover og at SUV får programmet til ny vurdering i løpet høsten 2018.  

Konklusjon 
BA i bioteknologi anbefales videreført.  
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Det forutsettes at det fortsatt jobbes målrettet med rekrutteringstiltak og tiltak mot frafall og økt 
gjennomstrømming, og at SUV i løpet av høsten 2018 får programmet til ny vurdering.  

 

Faglærerutdanning i musikk – bachelor 
Det kunstfaglige fakultet 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

10 0 - 90 13.8 71,7 15,5 - 

 
Situasjonsbeskrivelse 
Faglærerutdanning i musikk ble opprettet i 2003 ved tidligere Høgskolen i Tromsø. Det har ikke vært 
tatt opp nye studenter til programmet siden 2013. Før dette hadde programmet relativt få studenter. I 
2011 møtte 12 nye studenter, i 2012 møtte 10 nye studenter, og i 2013 møtte ni nye studenter. I 2016 
ble programmet utlyst på nytt og 15 søkte om opptak. Dessverre var ingen av søkerne kvalifisert. 
Frafallet fra de tidligere kullene er marginalt, og de fleste studentene fullfører utdanningen innenfor 
normert tid.  

Vurderinger 
I 2013 ble det fastsatt ny forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og 
estetiske fag. Alle institusjoner måtte følge den nye rammeplanen fra og med høsten 2014. I påvente 
av ny studieplan som ivaretok de nye kravene, tok UiT ikke opp nye studenter til faglærerutdanningen 
i musikk høsten 2014 og 2015. Programmets nye studieplan ble fastsatt i mars 2016 og programmet 
ble igjen lyst ut for opptak høsten 2016. Av 15 søkere var det ingen som oppfylte det nye kravet om 
minimum karakteren 3 i matematikk. Det ble derfor heller ikke tatt opp nye studenter til programmet 
høsten 2016. 

Den tidligere utgaven av programmet har hatt et relativt jevnt studenttilfang på mellom 10 og 20 
studenter årlig, noe som vurderes å være tilfredsstillende for denne type utdanning. Fakultetet følger 
sine studenter tett opp og gjennomstrømmingen har tidligere vært god i dette studieprogrammet. 
Overgangen til ny rammeplan kan imidlertid ha gitt noen uheldige utslag for programmet. Det 
fremkom under SUVs behandling at det reviderte programmet ikke har blitt godt nok markedsført i 
forkant av opptaket til høsten 2016 og har trolig av den grunn ikke klart å tiltrekke seg kvalifiserte 
søkere.  

Med bakgrunn i gode erfaringer og resultater fra tidligere, vurderer SUV det som hensiktsmessig at 
det nye programmet lyses ut på nytt for studieåret 2017/2018. Det forutsettes at fakultetet iverksetter 
nødvendige markedsførings- og rekrutteringstiltak for å sikre tilstrekkelig tilfang av kvalifiserte 
søkere, og at rekrutteringssituasjonen vurderes på nytt av SUV etter opptaket høsten 2017. 

Konklusjon 
BA i faglærerutdanning i musikk anbefales videreført.  

Det forutsettes at fakultetet gjør nødvendige tiltak for å øke rekrutteringen og at programmet vurderes 
på nytt av SUV etter opptaket høsten 2017. 
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Fysikk – bachelor 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

40 17 11 29 63,3 14,3 23,7 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert fra åtte i 2011 til 18 i 
2016. Høsten 2015 var det 40 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på 
bachelor, inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 startet 
det 17 nye studenter på programmet. I 2015 ble det kun avlagt 23,7 60-studiepoengsenheter av 
studenter på programmet. Frafallet er også noe høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er 
frafallet 63,3 %. I absolutte tall startet det 30 studenter i denne perioden, etter sju semestre er 19 falt 
fra, og 7 har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. Antall studenter som har gått ut med en 
kvalifikasjon på programmet i perioden 2006 til høsten 2016 er meget lavt, kun 29. Antall 
kvalifikasjoner ligger stabilt på et snitt på tre per år også de siste fem årene.  

Vurderinger 
BA i fysikk har hatt en økning i søker- og studenttall de siste årene, men frafallet er fortsatt for høyt 
og det er få studenter som fullfører. 

Mange av emnene som inngår i BA i fysikk er obligatoriske emner eller viktige støtteemner i de 
øvrige MNT-utdanningene ved UiT. Dette bekreftes blant annet av at studiepoengproduksjonen på 
emnene som tilhører programmet totalt sett er betraktelig høyere enn det som produseres av 
studentene på BA i fysikk. Fysikk tilbys dessuten både som egen studieretning og som fag 210 i 
lektorutdanningen for trinn 8-13. Studentgruppene og læringsmiljøet knyttet til emnene på BA i 
fysikk består derfor av studenter fra flere programmer. Dette kan være en styrke for læringsmiljøet 
rundt de enkelte emnene, samtidig som det også kan ha negativ innvirkning på studentenes tilhørighet 
til BA i fysikk og således bidra til at studenter bytter til andre relaterte programmer eller faller fra. 

UiT skal delta i en forsøksordning om strengere opptakskrav til realfagsstudier11 fra og med 2018, noe 
som skal gi bedre kvalifiserte studenter og følgelig styrke deres faglige forutsetninger for å lykkes 
med studiene. Dette vil på sikt kunne bidra til å forebygge frafall og at flere studenter gjennomfører 
realfagsstudiene. NT-fak skal også tilby et halvårig realfagskurs i Tromsø fra og med våren 2017. 
Målgruppen for kurset er søkere som har generell studiekompetanse, men som mangler spesiell 
kompetanse i matematikk og fysikk for å kvalifisere for opptak til realfagsstudier. Tilbudet skal bidra 
til å øke rekrutteringen til realfagsstudiene.  

Med bakgrunn i de siste årenes positive utvikling i rekrutteringen til programmet, anbefaler SUV at 
programmet videreføres. I vurderingen er det også lagt vekt på at en stor andel fysikkemner inngår i 

                                                      
10 Lektorutdanning trinn 8-13 består blant annet av fordypning i to disiplinfag. Fag 1 er studieretningsfag og tas 
til masternivå, fag 2 utgjør 60 studiepoeng på lavere grads nivå. 
11 Forsøksordningen åpner for at det kan stilles krav om matematikk R1+R2, i stedet for R1 eller S1+S2. 
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flere andre program, og da spesielt i lektorutdanningen som har en særskilt posisjon i forhold til å 
utdanne relevant arbeidskraft til landsdelen. Videreføringen forutsetter imidlertid at SUV i løpet av 
høsten 2017 får programmet til ny vurdering der fakultetet beskriver konkrete tiltak for å imøtese 
utfordringene knyttet til høyt frafall og lav gjennomføring, samt hvordan rekruttering til programmet 
skal økes ytterligere.  

Konklusjon 
BA i fysikk anbefales videreført. 

Det forutsettes at SUV i løpet av høsten 2017 får programmet til ny vurdering. Fakultetet må 
fremlegge konkrete tiltak for hvordan studiet skal imøtese problemstillingene knyttet til høyt frafall og 
lav gjennomføring, og hvordan rekrutteringen skal økes. 

 

Internasjonal beredskap – bachelor 
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

87 56 - 72 - - 62,7 2,9 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i internasjonal beredskap ble opprettet første gang i 2011, som et samarbeid mellom de tidligere 
høgskolene i Narvik og Harstad og Norges brannskole. De første årene lå programmet under 
Høgskolen i Narvik, men ble i 2014 overført til Høgskolen i Harstad. Av studentene som startet i 
Narvik i 2011, 2012 og 2013 er det gått ut totalt 72 studenter med kvalifikasjon fra programmet. 
Antall førsteprioritetssøkere til programmet varierer fra 103 søkere i 2014 til 65 søkere i 2016. Høsten 
2015 var det 87 registrerte studenter på hele programmet. Høsten 2016 startet det 56 nye studenter på 
programmet. I 2015 ble det avlagt 63,7 60-studiepoengsenheter studenter på programmet. Frafallet er 
foreløpig lavt. Totalt har det i 2014 og 2015 startet 97 studenter. I dag er 20 av disse falt fra.  

Vurderinger 
Studieprogrammet har gode søker- og studenttall, men i Studiebarometeret gir studentene uttrykk for 
at de er lite tilfreds med programmet som helhet. Det fremkom i SUVs behandling at fagmiljøet består 
av mange ansatte i små stillingsprosenter, noe som er krevende og kan gjøre studiet og 
undervisningen fragmentert.  

Med bakgrunn i gode søkertall, tidligere høy kandidatproduksjon og lavt frafall anbefaler SUV at 
programmet videreføres. SUV forutsetter at det gjennomføres programevaluering for å avdekke 
mulige årsaker til de dårlige tilbakemeldingene i Studiebarometeret, og at det iverksettes nødvendige 
tiltak for å bedre situasjonen. Videre forutsettes det at programmet legges fram for ny vurdering i 
SUV i løpet av 2017. 

I forbindelse med fusjonene med HiH og HiN i 2016, ble det nedsatt et ekspertutvalg som fikk i 
oppdrag å vurdere den samlede fagporteføljen innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap ved 
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UiT. Ekspertutvalgets rapport12 er ikke diskutert i SUV, men det antas at denne vil være et godt 
utgangspunkt for en nærmere evaluering av BA i internasjonal beredskap. 

Konklusjon 
BA i internasjonal beredskap anbefales videreført. 

Det forutsettes at fakultetet gjennomfører programevaluering for å avdekke mulige årsaker til 
programmets lave skår i Studiebarometeret, og at det iverksettes tiltak for å bedre situasjonen. Det 
forutsettes videre at programmet vurderes på nytt av SUV høsten 2017. 

 

Kjemi – bachelor 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

20 12 0 29 59,3 16,3 24,7 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert fra seks i 2011 til 10 i 
2016. Høsten 2015 var det 20 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på 
bachelor, inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 startet 
det 12 nye studenter. I 2015 ble det avlagt 24,7 60-studiepoengsenheter av studenter på programmet. 
Frafallet er også noe høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 59,3 %. I absolutte tall 
startet det 27 studenter i denne perioden, etter sju semestre er 16 falt fra, og fem har oppnådd en 
kvalifikasjon på programmet. Antall studenter som har gått ut med en kvalifikasjon på programmet i 
perioden 2006 til høsten 2016 er meget lavt, kun 29. Antall kvalifikasjoner ser ikke ut til å ha endret 
seg noe signifikant de siste fem årene.  

Vurderinger 
BA i kjemi har over tid hatt lave søkertall og få studenter. Frafallet er høyt, mange blir forsinket i 
studieløpet og det er svært få studenter som fullfører. 

Mange av emnene som inngår i BA i kjemi er obligatoriske emner eller viktige støtteemner i de øvrige 
MNT-utdanningene ved UiT. Dette bekreftes blant annet av at studiepoengproduksjonen på emnene 
som tilhører programmet totalt sett er betraktelig høyere enn det som produseres av studentene på BA 
i kjemi. Kjemi tilbys dessuten både som egen studieretning og som fag 213 i lektorutdanningen for 
trinn 8-13. Studentgruppene og læringsmiljøet knyttet til emnene på BA i kjemi består derfor av 
studenter fra flere programmer. Dette kan være en styrke for læringsmiljøet rundt de enkelte emnene, 
samtidig som det kan ha negativ innvirkning på studentenes tilhørighet til BA i kjemi og således bidra 
til at studenter enten bytter til andre relaterte programmer eller faller fra. 

                                                      
12 Rapporten kan leses her 
13 Lektorutdanning trinn 8-13 består blant annet av fordypning i to disiplinfag. Fag 1 er studieretningsfag og tas 
til masternivå, fag 2 utgjør 60 studiepoeng på lavere grads nivå. 

https://uit.no/fusjon/art?p_document_id=478419
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UiT skal delta i en forsøksordning om strengere opptakskrav til realfagsstudier14 fra og med 2018, noe 
som skal gi bedre kvalifiserte studenter og følgelig styrke deres faglige forutsetninger for å lykkes 
med studiene. Dette vil på sikt kunne bidra til å forebygge frafall og at flere studenter gjennomfører 
realfagsstudiene. NT-fak skal også tilby et halvårig realfagskurs i Tromsø fra og med våren 2017. 
Målgruppen for kurset er søkere som har generell studiekompetanse, men som mangler spesiell 
kompetanse i matematikk og fysikk for å kvalifisere for opptak til realfagsstudier. Tilbudet skal bidra 
til å øke rekrutteringen til realfagsstudiene. 

Selv om tallene i seg selv taler for at BA i kjemi ikke er bærekraftig, har SUV sett det som nødvendig 
å behandle alle fag som per dags dato inngår i lektorutdanningen på samme måte. Religionsvitenskap, 
fysikk og matematikk i lektorutdanningen har tilsvarende problemstilling som kjemi, og det er 
nødvendig at disse fagene likebehandles. SUV vurderer at det per dags dato er for uoversiktlige 
konsekvenser av en umiddelbar nedleggelse av program som har emner som inngår i flere andre 
program, og spesielt i lektorutdanningen som har en særskilt posisjon i forhold til å utdanne relevant 
arbeidskraft til landsdelen. Tallene viser imidlertid at BA i kjemi ikke er bærekraftig og det er høyst 
nødvendig at det settes inn tiltak for å forbedre situasjonen. SUV anbefaler derfor at BA i kjemi 
videreføres under den forutsetning at SUV i løpet av høsten 2017 får saken til behandling på nytt med 
konkrete tiltak fra fakultetet på hvordan studiet skal imøtese problemstillingene knyttet til det lave 
studenttallet og det høye frafallet. 

Konklusjon 
BA i kjemi anbefales videreført.  

Det forutsettes at SUV i løpet av høsten 2017 får programmet til ny vurdering. Fakultetet må 
fremlegge konkrete tiltak for hvordan studiet skal imøtese problemstillingene knyttet til det lave 
studenttallet og det høye frafallet.  

 

Matematikk og statistikk – bachelor 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

12 7 4 28 72,7 24,1 22,2 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
Programmet har tre studieretninger: anvendt matematikk, ren matematikk og statistikk. I perioden 
2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert fra tre søkere i 2011 og 2012 til ni i 
2015. Høsten 2015 var det 12 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på 
bachelor, inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 startet 
det syv nye studenter. I 2015 ble det avlagt 22,2 60-studiepoengsenheter av studenter på programmet. 
Frafallet er også høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 72,7 %. I absolutte tall 
startet det 11 studenter i denne perioden, etter sju semestre er åtte falt fra, og to har oppnådd en 

                                                      
14 Forsøksordningen åpner for at det kan stilles krav om matematikk R1+R2, i stedet for R1 eller S1+S2. 
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kvalifikasjon på programmet. Det er kun 28 studenter som har gått ut med en kvalifikasjon på 
programmet i perioden 2006 til høsten 2016. 

Vurderinger 
BA i matematikk og statistikk har over tid hatt lave søkertall og få studenter. Frafallet er svært høyt og 
det er få som gjennomfører studiet.  

Mange av emnene som inngår i BA i matematikk og statistikk er obligatoriske emner eller viktige 
støtteemner i mange av de øvrige MNT-utdanningene ved UiT, eksempelvis i de femårig integrerte 
masterutdanningene (sivilingeniørutdanningene) og i treårige ingeniørutdanninger. De inngår også i 
studieprogrammer ved Helsefak (f.eks. biomedisin) og BFE-fak (f.eks. fiskehelse, bioteknologi, 
økonomi og administrasjon). Matematikk tilbys dessuten både som egen studieretning og som fag 215 
i lektorutdanningen for trinn 8-13. Dette bekreftes blant annet av at studiepoengproduksjonen på 
emnene som tilhører programmet totalt sett er betraktelig høyere enn det som produseres av 
studentene på BA i matematikk og statistikk. Selv om det er svært få studenter i kullene på BA i 
matematikk og statistikk, er studentgruppene og læringsmiljøet tilknyttet emnene i matematikk og 
statistikk i de fleste tilfeller betydelig større. 

UiT skal delta i en forsøksordning om strengere opptakskrav til realfagsstudier16 fra og med 2018, noe 
som skal gi bedre kvalifiserte studenter og følgelig styrke deres faglige forutsetninger for å lykkes 
med studiene. Dette vil på sikt kunne bidra til å forebygge frafall og at flere studenter gjennomfører 
realfagsstudiene. NT-fak skal også tilby et halvårig realfagskurs i Tromsø fra og med våren 2017. 
Målgruppen for kurset er søkere som har generell studiekompetanse, men som mangler spesiell 
kompetanse i matematikk og fysikk for å kvalifisere for opptak til realfagsstudier. Tilbudet skal bidra 
til å øke rekrutteringen til realfagsstudiene. 

Selv om tallene i seg selv taler for at BA i matematikk og statistikk ikke er bærekraftig, har SUV sett 
det som nødvendig å behandle alle fag som per dags dato inngår i lektorutdanningen på samme måte. 
Religionsvitenskap, fysikk og kjemi har tilsvarende problemstilling som matematikk og statistikk, og 
det er nødvendig at disse fagene likebehandles. SUV vurderer at det per dags dato er for uoversiktlige 
konsekvenser av en umiddelbar nedleggelse av program som har emner som inngår i flere andre 
program, og spesielt i lektorutdanningen som har en særskilt posisjon i forhold til å utdanne relevant 
arbeidskraft til landsdelen. Tallene viser imidlertid at BA i matematikk og statistikk ikke er 
bærekraftig og det er høyst nødvendig at det settes inn tiltak for å forbedre situasjonen. SUV anbefaler 
derfor at programmet videreføres under den forutsetning at SUV i løpet av høsten 2017 får saken til 
behandling på nytt med konkrete tiltak fra fakultetet på hvordan studiet skal imøtese 
problemstillingene knyttet til det lave studenttallet og det høye frafallet. 

SUV stiller dessuten spørsmål ved hvorvidt en organisering av programmet med tre studieretninger er 
hensiktsmessig og riktig, både med tanke på bredden som skal ivaretas i et bachelorprogram og det 
faktum at det er svært få studenter som spres på de ulike studieretningen. Et eventuelt ønske om å 
synliggjøre forskningsgrupper/-felt innenfor et fagområde vurderes ikke som tilstrekkelig grunnlag for 
å etablere formelle studieretninger innenfor et program. SUV anbefaler derfor at NT-fak også 
vurderer om de tre studieretningene på BA i matematikk og statistikk i stedet kan organiseres som 
faglige fordypninger i programmet. 

                                                      
15 Lektorutdanning trinn 8-13 består blant annet av fordypning i to disiplinfag. Fag 1 er studieretningsfag og tas 
til masternivå, fag 2 utgjør 60 studiepoeng på lavere grads nivå. 
16 Forsøksordningen åpner for at det kan stilles krav om matematikk R1+R2, i stedet for R1 eller S1+S2. 
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Konklusjon 
BA i matematikk og statistikk anbefales videreført.  

Det forutsettes at SUV i løpet av høsten 2017 får programmet til ny vurdering. Fakultetet må 
fremlegge konkrete tiltak for hvordan studiet skal imøtese problemstillingene knyttet til det lave 
studenttallet og det høye frafallet. Fakultetet bes også om å vurdere om organiseringen av programmet 
med tre studieretninger er hensiktsmessig. 

 

Medieproduksjon – bachelor 
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

28 14 - 46 58,3 39,7 18,5 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i medieproduksjon ble opprettet i 2008 ved tidligere Høgskolen i Finnmark. I perioden 2011-2016 
har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert fra syv søkere i 2013 til 24 i 2016. Høsten 2015 
var det 28 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på bachelor, inkludert 
studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 startet det 14 nye studenter. I 
2015 ble det avlagt 18,5 60-studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er noe høyt. 
For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet på 58,3 %. I absolutte tall startet det 36 studenter i 
denne perioden, etter sju semestre er 21 falt fra, og 12 har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. 
Siden programmet ble opprettet er det 46 studenter som har gått ut med en kvalifikasjon. 

Vurderinger 
Studieprogrammet er praktisk rettet innenfor media og medieproduksjon og krever investeringer i 
kostbart produksjonsutstyr. Av den grunn er det ikke mulig å ta opp veldig mange studenter og 
fakultetet opplyser selv om at det ikke er hensiktsmessig å undervise større grupper enn 16-18 
studenter. Frafallet vurderes imidlertid å være for høyt, noe som ikke er akseptabelt for et 
kostnadskrevende studietilbud som det BA i medieproduksjon er.  

Studieprogrammet er det eneste av sitt slag i Nord-Norge og det er skreddersydd for behovene i 
landsdelen. Det fremkom under SUVs behandling at utdanningen er etterspurt i regionen og gir gode 
jobbmuligheter. Det er ikke uvanlig at studenter på programmet tilbys jobb før de er ferdige med 
studiene. 

Med bakgrunn i de relativt gode søkertallene og potensialet som ligger programmets unike stilling i 
Nord-Norge, anbefaler SUV at programmet videreføres. Det forutsettes at det jobbes målrettet med 
tiltak for å redusere frafallet. Fagmiljøet tilknyttet programmet opplyses å være relativt lite med 2-3 
faglig ansatte. SUV mener derfor det er helt nødvendig å styrke fagmiljøet og at det må vurderes om 
dette kan oppnås gjennom økt samarbeid med andre relaterte fagmiljø ved UiT.  

Konklusjon 
BA i medieproduksjon anbefales videreført.  
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Det forutsettes at SUV i løpet av høsten 2017 får programmet til ny vurdering. Fakultetet må 
fremlegge konkrete tiltak for hvordan studiet skal imøtese problemstillingene knyttet til høyt frafall, 
lav gjennomføring og styrking av fagmiljøet.  

 

Northern Studies – bachelor 
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

90 11 - 92 81,2 11 40,5 4,3 

 
Situasjonsbeskrivelse 
BA i Northern Studies ble opprettet i 2010 ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Antall studenter som 
har startet på programmet har variert fra en topp høsten 2010 med 185 møtte, til kun 11 i 2016. 
Høsten 2015 var det 90 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på bachelor, 
inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. I 2015 ble det avlagt 40,5 60-
studiepoengsenheter av studenter på programmet. Frafallet er meget høyt. For de som startet i 2010, 
2011 og 2012, er frafallet 81,2 %. I absolutte tall startet det 383 studenter i denne perioden, etter sju 
semestre er 311 falt fra, og 42 har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. Antall studenter som har 
gått ut med en kvalifikasjon på programmet siden oppstart til høsten 2016 er 92.   

Vurderinger 
Northern Studies er et nettbasert studium som inngår i UiTs UArctic-portefølje. Studiet er tematisk 
tilpasset UiTs profil og innenfor de strategiske satsingene. Inntil 90 studiepoeng på BA i Northern 
studies kan tas online. Videre er det lagt til rette for at studentene innpasser inntil 60 studiepoeng fra 
andre institusjoner, og samarbeidet med institusjoner i Russland og ellers i UArctic er i stor grad 
basert på at dette gjøres.  

Studiet har relativt god rekruttering. Frafallet er imidlertid alarmerende høyt og studiet har langt 
svakere studiepoengproduksjon enn forventet. UiT har også mottatt både administrative og faglige 
bekymringsmeldinger vedrørende dette studietilbudet. I 2014 ble det påpekt flere administrative 
forhold ved studietilbudet som ikke var i henhold til UiTs og sektorens krav og regelverk. Det ble 
gjort en revisjon for å rette opp disse manglene slik at studieprogrammet kunne lyses ut for nytt 
opptak. Det ble imidlertid også stilt spørsmål ved om programmet tilfredsstiller NOKUTs krav til 
akkreditering av studietilbud, og det ble ansett som nødvendig å gjennomføre en faglig evaluering av 
studiet. Dette er ikke gjennomført per dags dato.  

Til tross for god rekruttering mener SUV at det er indikasjoner på forhold knyttet til studiekvalitet 
som er kritisk for programmet. Det anbefales derfor at opptaket til BA i Northern Studies utsettes 
fram til det er gjennomført en ekstern faglig evaluering av programmet. Evalueringen vil være 
avgjørende i det videre arbeidet med studiet. Det forutsettes at saken legges fram for SUV for ny 
vurdering etter at evalueringen og en eventuell revisjon av programmet er gjennomført. 
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Konklusjon 
Det anbefales at opptaket på BA i Northern utsettes i påvente av at det gjennomføres en ekstern faglig 
evaluering av programmet. Det forutsettes at programmet legges fram for SUV på nytt etter endt 
evaluering for vurdering av fremtidig utlysning. 

 

Religionsvitenskap – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

14 7 6 49 73,3 21,9 10,5 3,8 

 
Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har det aldri vært over 11 førsteprioritetssøkere til programmet. Høsten 2015 
var det kun 14 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på bachelor, inkludert 
studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Det lave studenttallet gjenspeiles også i 
studiepoengproduksjonen. Kun 10,5 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 
2015. Frafallet er også svært høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 73,3 %. I 
absolutte tall startet det 15 studenter i denne perioden, etter sju semester er 11 falt fra, og fire har 
oppnådd en kvalifikasjon på programmet. I perioden 2006 til høsten 2016 er det kun 49 studenter som 
har oppnådd en kvalifikasjon fra programmet. 

Studiebarometeret viser data kun på studieprogramnivå og det er ikke mulig å hente ut resultater for 
den enkelte studieretning. Studiebarometerdata kan derfor ikke legges til grunn for vurdering av de 
enkelte studieretningene tilhørende BA i religionsvitenskap. 

Vurderinger 
Teologi og religionsvitenskap ble opprettet ved UiT i 1995 og institusjonen er alene i landsdelen om å 
tilby utdanninger i fagene. Tallene ovenfor er hentet ut fra programmet som helhet. Programmet har 
imidlertid to studieretninger, en i religionsvitenskap og en i teologi. Studieretningen i 
religionsvitenskap tilbys dessuten både som egen studieretning og som fag 217 i lektorutdanningen for 
trinn 8-13. Totalt tar 14 studenter religionsvitenskap som studieretning i lektorutdanningen og 38 
studenter tar det som fag 2. Religionsvitenskap er også et viktig fag i grunnskolelærerutdanningene. I 
den nye rammeplanen for grunnskolelærerutdanningene som trer i kraft fra 2017, er KRLE18 kommet 
inn som obligatorisk fag. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved HSL-fak har ansvar for all 
undervisning i grunnskolelærerutdanningen, og SUV har ikke kjennskap til at dette i utgangspunktet 
påvirker ressursene knyttet til studieprogrammet i religionsvitenskap.  

Alle de fire tradisjonelle breddeuniversitetene tilbyr religionsvitenskap. Studietilbudet har ved UiT en 
klar nordlig profil i studiet og skiller seg således fra de andre utdanningene i landet. Det fremkom i 

                                                      
17 Lektorutdanning trinn 8-13 består blant annet av fordypning i to disiplinfag. Fag 1 er studieretningsfag og tas 
til masternivå, fag 2 utgjør 60 studiepoeng på lavere grads nivå. 
18 Skolefaget kristendom, religion, livssyn og etikk 
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SUVs behandling at UiT har et sterkt forskningsmiljø i religionsvitenskap med en tydelig nordnorsk 
profil. Fagmiljøet er både produktivt og aktivt og publiserer godt over gjennomsnittet ved UiT. 

Utfordringen til studiet er at det har alarmerende få studenter, kritisk høyt frafall og lav 
kandidatproduksjon. Masterutdanningen har hatt en økning inneværende år, hvis man regner med 
lektorstudentene, men har over år hatt svært lav rekruttering. Under gjennomgangen av 
studieporteføljen i 2010 ble masterprogrammet anbefalt videreført av HSL-fak under forutsetning av 
at rekrutteringen måtte bedres. Fagmiljøet ble også oppfordret til å se på mulighet for utveksling av 
ressurser med ILP og lærerutdanningene. Det fremkom ikke under SUVs behandling at det er blitt 
gjort særlige tiltak på noen av områdene.  

Selv om tallene i seg selv taler for at programmet ikke er bærekraftig har SUV sett det som nødvendig 
å behandle alle fag som per dags dato inngår i lektorutdanningen på samme måte. Realfagene i 
lektorutdanningen har tilsvarende problemstilling som religionsvitenskap og det er nødvendig at disse 
fagene likebehandles. SUV vurderer at det per dags dato er for uoversiktlige konsekvenser av en 
umiddelbar nedleggelse av program som har emner som inngår i flere andre program, og spesielt i 
lektorutdanningen som har en særskilt posisjon i forhold til å utdanne relevant arbeidskraft til 
landsdelen. Tallene viser imidlertid at studiet i religionsvitenskap slik det fremstår i dag ikke er 
bærekraftig, og det er høyst nødvendig at det settes inn tiltak for å forbedre situasjonen. SUV 
anbefaler derfor at studieretningen i religionsvitenskap videreføres under den forutsetning at SUV i 
løpet av høsten 2017 får saken til behandling på nytt med konkrete tiltak fra fakultetet på hvordan 
studiet skal imøtese problemstillingene knyttet til det lave studenttallet og det høye frafallet. 

Konklusjon 
Studieretningen i religionsvitenskap på BA i religionsvitenskap anbefales videreført inntil videre.  

Det forutsettes at SUV i løpet av høsten 2017 får programmet til ny vurdering. Fakultetet må 
fremlegge konkrete tiltak for hvordan studiet skal imøtese problemstillingene knyttet til det lave 
studenttallet og det høye frafallet. 

 

Romfysikk – femårig master (sivilingeniør) 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2009-
2011 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

40 13 - 9 84 2,8 25,8 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert mellom seks i 2013 til 16 
i 2014. Høsten 2015 var det kun 40 registrerte studenter på hele programmet, altså alle fem kullene på 
integrert master, inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv. Høsten 2016 
møtte det 13 nye studenter til programmet. Det lave studenttallet gjenspeiles i 
studiepoengproduksjonen. Kun 25,8 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 
2015. Frafallet er også svært høyt. For de som startet i 2009, 2010 og 2011, er frafallet 84,2 %. I 
absolutte tall startet det 19 studenter i denne perioden, etter 11 semester er 16 falt fra, én har oppnådd 
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en kvalifikasjon på programmet, og to er fortsatt aktive studenter på programmet. I perioden 2006 til 
høsten 2016 er det kun 9 studenter som har oppnådd en kvalifikasjon fra programmet. 

Vurderinger 
Sivilingeniørprogrammet i romfysikk tiltrekker seg relativt mange søkere, men på grunn av det høye 
frafallet er studenttallet lavt og det er svært få studenter som fullfører. Frafallet er størst i første 
studieår, noe som kan skyldes at romfysikk er for lite synlig, særlig i begynnelsen av programmet. 

På grunn av programmets dårlige resultater ble det gjennomført en ekstern evaluering i 2015/2016. 
Rapporten fra den eksterne komiteen gir konkrete forslag til tiltak for å redusere frafallet og øke 
kandidatproduksjonen. Fagmiljøet er godt i gang med oppfølgingen av evalueringen og arbeider nå 
med å iverksette tiltakene. Fagmiljøet er dessuten nylig forsterket gjennom to nye tilsettinger. Dette 
har tilført fagmiljøet fornyet og økt kompetanse og er med på å heve kvaliteten og fornye 
studieprogrammet. 

Forskningsmiljøet i romfysikk er et strategisk satsningsområde for Institutt for fysikk og teknologi 
ved NT-fak, og studieprogrammet i romfysikk står sentralt i denne satsingen. UiT har en ledende rolle 
i EISCAT_3D anlegget som bygges i Skibotn og utnyttingen av infrastrukturen i prosjektet vil kreve 
tilgang på studenter. Der vil sivilingeniørprogrammet i romfysikk spille en viktig rolle og prosjektet 
vil gi studentene muligheter for relevante teknologiske og vitenskapelige oppgaver. 

Med bakgrunn i arbeidet som fagmiljøet har påbegynt for å heve studiekvalitetene gjennom fornying 
av programmet og tiltak som skal forebygge frafall og øke gjennomføringen, anbefaler SUV at 
sivilingeniørprogrammet i romfysikk videreføres. Det forutsettes at SUV får programmet til ny 
vurdering i løpet av 2018 basert på status for og resultater fra det arbeidet som nå er påbegynt. SUV 
anbefaler også at NT-fak og IVT-fak i fellesskap ser på mulige samarbeid mellom fagmiljøene i 
romfysikk og satellitteknologi, både med hensyn til områder de utfyller hverandre og eventuell 
overlapp.  

Konklusjon 
Femårig master i romfysikk (sivilingeniør) anbefales videreført.  

Det forutsettes at SUV får programmet til ny vurdering i løpet av høsten 2018. Fakultetet må da 
beskrive status for og resultater fra arbeidet som nå er påbegynt. 

 

Språk og litteratur: russisk, nordisk og spansk – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

68 31 14 245 - - 97,1 4,3 

 
Situasjonsbeskrivelse 
Programmet har studieretninger innenfor: engelsk, finsk, fransk, allmenn litteraturvitenskap, nordisk, 
russisk, samisk, spansk og tysk. Det er ikke mulig å bryte ned søkertallene på studieretninger, men i 
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perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert mellom 48 i 2013 til 29 i 
2014. Høsten 2016 møtte 31 nye studenter til programmet.  

Antall studenter som starter på Russisk varierer mellom én til fem i perioden 2011-2016. På Nordisk 
varierer antall studenter som starter mellom seks i 2014 til fire i 2016. Antall studenter som har startet 
på Spansk variere mellom seks i 2015 til én i 2016. Det gjøres oppmerksom på at det her kan hefte feil 
ved tallene da det forutsetter rett registrering av studieretning FS. 

Det er ikke beregnet frafall for de ulike studieretningene, frafallet på programmet er forholdsvis høyt. 
For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 61, 7 %. I absolutte tall startet det 115 studenter i 
denne perioden, etter sju semester er 71 falt fra, og 36 har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. I 
perioden 2006 til høsten 2016 er det 245 studenter som har oppnådd en kvalifikasjon fra programmet. 
Dette er det høyeste antallet av alle program omtalt i denne rapporten.  

Studiebarometeret viser data kun på studieprogramnivå og det er ikke mulig å hente ut resultater for 
den enkelte studieretning. Studiebarometerdata kan derfor ikke legges til grunn for vurderingen av de 
enkelte studieretningene tilhørende BA i språk og litteratur. 

Vurderinger 
Studieretningen i russisk har over tid hatt lav rekruttering. SUV ser det likevel som vanskelig å skulle 
legge ned studieretningen. UiT har utstrakt samarbeid med Russland noe som er en viktig del av det 
strategiske arbeidet ved UiT. Det pågår også et arbeid med å avklare hvem som skal ha nasjonalt 
ansvar for russisk i sektoren. I påvente av en slik beslutning, samt basert på vårt utstrakte 
Russlandssamarbeid, ser SUV det som naturlig at UiT inntil videre beholder studieretningen i russisk.  

Studieretningen i nordisk har noe bedre rekruttering enn de ovenstående studietilbudene, men det er 
fortsatt kritisk lavt. Nordisk tilbys også både som egen studieretning og som fag 219 i 
lektorutdanningen for trinn 8-13. Til tross for dårlig rekruttering, har SUV sett det som nødvendig å 
behandle alle fag som per dags dato inngår i lektorutdanningen på samme måte. Andre fag i 
lektorutdanningen har tilsvarende problemstilling som nordisk og det er nødvendig at disse fagene 
likebehandles. SUV vurderer at det per dags dato er for uoversiktlige konsekvenser av en umiddelbar 
nedleggelse av program som har emner som inngår i flere andre program, og spesielt i 
lektorutdanningen som har en særskilt posisjon i forhold til å utdanne relevant arbeidskraft til 
landsdelen.  

Det kan også trekkes fram at det i framtiden vil være mangel på norsklærere i skolen. Det er derfor 
høyst nødvendig at settes inn tiltak for å øke rekrutteringen til dette faget. SUV anbefaler derfor at det 
utarbeides tiltak for hvordan studiet skal jobbe med rekrutteringsutfordringer, både i disiplinstudiet og 
i lektorutdanningen. Det anbefales derfor at saken også følges opp av Forvaltningsutvalget for 
lektorutdanningen.  

Studieretningen i spansk ble opprettet i 2008, og er i så måte relativt nytt med et ungt fagmiljø. 
Spansk tilbys også som egen studieretning og som fag 220 i lektorutdanningen for trinn 8-13. Studiet 
har tidligere hatt en relativt god rekruttering med ca ti studenter i snitt hvert år, og det er ifølge FS 27 
studenter som har oppnådd kvalifikasjon i denne studieretningen. Studenttallet har imidlertid de siste 

                                                      
19 Lektorutdanning trinn 8-13 består blant annet av fordypning i to disiplinfag. Fag 1 er studieretningsfag og tas 
til masternivå, fag 2 utgjør 60 studiepoeng på lavere grads nivå. 
20 Lektorutdanning trinn 8-13 består blant annet av fordypning i to disiplinfag. Fag 1 er studieretningsfag og tas 
til masternivå, fag 2 utgjør 60 studiepoeng på lavere grads nivå. 
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årene gått ned, og det er med dagens situasjon utfordrende å se hvordan et læringsmiljø skal kunne 
opprettholdes med så få studenter.  

Tatt i betraktning at studiet i spansk er en del av lektorutdanningen, at fagmiljøet er relativt nytt og 
studiet tidligere har hatt tilstrekkelig tilfang av studenter ser SUV det som ønskelig å avvente 
situasjonen før det tas en eventuell beslutning om nedleggelse. Det kom under SUVs behandling av 
saken også fram at fagmiljøet har startet et samarbeid med NTNU, og det er ønskelig at videre 
konklusjoner for studiet avventes for å nærmere kunne vurdere utbytte og framtid for slike nasjonale 
samarbeid. SUV ønsker derfor at studieretningen skal legges fram på nytt for utvalget høsten 2018 for 
ny vurdering.  

SUV vurderer videre at BA programmet i språk og litteratur har uforholdsmessig mange 
studieretninger. Studieretningene har i all hovedsak ulikt innhold og det kan være vanskelig å se at 
studentene som går ut av studiet har det samme læringsutbyttet. Videre er det utfordrende å følge 
utviklingen på det enkelte studietilbudet med en slik organisering. SUV anbefaler derfor at 
studieretningene omgjøres til egne program.  

Konklusjon 
Studieretningen i russisk på BA i språk og litteratur anbefales videreført i påvente av avklaring rundt 
nasjonalt ansvar. Saken fremlegges SUV når dette er avklart, eventuelt senest høsten 2018. 

Studieretningen i nordisk på BA i språk og litteratur anbefales videreført. Studietilbudet legges fram 
for ny vurdering i SUV høsten 2018. 

Studieretningen i spansk på BA i språk og litteratur anbefales videreført. Studietilbudet legges fram 
for ny vurdering i SUV høsten 2018.  

SUV anbefaler at studieretningene på BA i språk og litteratur omgjøres til egne studieprogram. 
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Program som anbefales videreført uten merknader 
 

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

24 26 7 53 41,4 52,1 19,3 For få svar 

 
Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert mellom seks i 2014 til 17 
i 2016. Høsten 2015 var det kun 24 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre kullene på 
bachelor, inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv, men høsten 2016 
startet det hele 26 nye studenter på programmet. Studenttallet gjenspeiles også i 
studiepoengproduksjonen, 19,3 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 2015. 
Frafallet på programmet er lavt i forhold til andre programmer omtalt i denne rapporten. For de som 
startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 41,43 %. I absolutte tall startet det 29 studenter i denne 
perioden, etter sju semestre er 12 falt fra, og 14 har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. I 
perioden 2006 til høsten 2016 er det kun 53 studenter som har oppnådd en kvalifikasjon fra 
programmet. 

Vurderinger 
BA i samfunnsplanlegging har de siste årene hatt få registrerte studenter, men har høsten 2016 hatt en 
reell oppsving i studenttall. Det er et forholdsvis lavt frafall på studiet, og en relativt høy andel 
studenter som fullfører på normert tid. Erfaringsvis er disse kandidatene etterspurt og de får relevant 
arbeid. Det fremkom også i SUVs behandling av programmet at det er gjennomført ett godt arbeid 
med oppfølging av studenter og bedring av studiekvaliteten. 

Med bakgrunn i ovenstående forhold anbefaler SUV at studiet videreføres uten ytterlige merknader.  

Konklusjon 
BA i samfunnsplanlegging anbefales videreført uten ytterligere oppfølging. 

 

Sosialantropologi – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

39 22 5 144 42,7 38,1 29,5 For få svar 
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Situasjonsbeskrivelse 
I perioden 2012-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet variert fra 26 søkere i 2012 til 
16 søkere i 2016. Høsten 2015 var det 39 registrerte studenter på hele programmet, altså alle tre 
kullene på bachelor, inkludert studenter som er forsinket men fortsatt registrert som aktiv på 
programmet. Høsten 2016 startet det 22 nye studenter på programmet. Studenttallet gjenspeiles også i 
studiepoengproduksjonen. 29,5 60-studiepoengsenheter ble avlagt av studenter på programmet i 2015. 
Frafallet fra programmet er lavt i forhold til andre programmer omtalt i denne rapporten. For de som 
startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 42,7 %. I absolutte tall startet det 96 studenter i denne 
perioden, etter sju semestre er 41 falt fra og 43 har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. I 
perioden 2006 til 2016 er det 144 studenter som har oppnådd en kvalifikasjon på programmet. Dette 
er det nest høyeste antallet av alle program omtalt i denne rapporten.  

Vurderinger 
Dette studiet har høyere studenttall og lavere frafall enn mange av de andre programmene som har 
vært vurdert i denne runden. Studiet har hatt relativt stabile søkertall, og flere av emnene gjenbrukes 
som valgemner i andre studieprogram. Det har imidlertid vært en nedgang i antall studenter de senere 
år. I 2011 var det 77 registrerte studenter på programmet som helhet, mens det i 2015 var 39.  

Det totale bildet av programmet er likevel tilfredsstillende og SUV anbefaler at BA i sosialantropologi 
videreføres. Det anses ikke som nødvendig at programmet fremlegges SUV på nytt, men det anbefales 
at programmet holdes under oppsyn av fakultetet med tanke på nedgang i studenttall de siste årene.  

Konklusjon 
BA i sosialantropologi anbefales videreført uten ytterligere oppfølging. 

 

Språk og litteratur, studieretning engelsk, finsk og samisk – bachelor 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

Registrert 
H-2015 

Møtt  
H-
2016 

Møtt 
master 
H-2016 

Antall 
kval. 
2006-dd 

Frafall 
2010-
2012 

Andel 
fullført 
normert tid 
2008-2012 

Ant. 60- 
studiep.enh. 
2015 

Studiebar. 
2015 

68 31 14 245 - - 97,1 4,3 

 
Situasjonsbeskrivelse 
Programmet har studieretninger innenfor: engelsk, finsk, fransk, allmenn litteraturvitenskap, nordisk, 
russisk, samisk, spansk og tysk. I perioden 2011-2016 har antall førsteprioritetssøkere til programmet 
variert fra 48 søkere i 2013 til 29 søkere i 2014. Høsten 2016 møtte 31 nye studenter til programmet. 
Det er ikke mulig å bryte ned søkertallene på studieretningsnivå. 

For engelsk varierer antall møtte i perioden 2012-2016 mellom 10 møtte studenter i 2012 til 12 i 2016. 
Finsk har ikke oppstart hvert år, men i 2014 startet det tre og i 2016 to. Samisk har heller ikke opptak 
hvert år, og det startet fire studenter i perioden 2012-2016. Det gjøres oppmerksom på at det her kan 
hefte feil ved tallene da det forutsetter rett registrering av studieretning i FS.  

Det er ikke beregnet frafall for de ulike studieretningene, men frafallet på programmet som helhet er 
forholdsvis høyt. For de som startet i 2010, 2011 og 2012, er frafallet 61, 7 %. I absolutte tall startet 



 

 
 

49 

det 115 studenter i denne perioden, etter sju semestre er 71 falt fra, og 36 har oppnådd en 
kvalifikasjon på programmet. I perioden 2006 til høsten 2016 er det 245 studenter som har oppnådd 
en kvalifikasjon fra programmet. Dette er det høyeste antallet av alle program omtalt i denne 
rapporten.  

Studiebarometeret viser data kun på studieprogramnivå og det er ikke mulig å hente ut resultater for 
den enkelte studieretning. Studiebarometerdata kan derfor ikke legges til grunn for vurderingen av de 
enkelte studieretningene tilhørende BA i språk og litteratur. 

Vurderinger 
Det store antallet studieretninger gjør det krevende å vurdere studiet under ett. Ved gjennomgang av 
de enkelte studieretningene har SUV vurdert at engelsk har et stabilt og tilstrekkelig antall studenter. 
Engelsk tilbys dessuten også som egen studieretning og som fag 221 i lektorutdanningen for trinn 8-
13. Studieretningen har over tid har rekruttert godt, og det er per dags dato 57 studenter som tar denne 
retningen.  

Når det gjelder studieretningene i samisk og finsk er UiT tildelt et nasjonalt ansvar og det vil ikke 
under noen omstendigheter være aktuelt å legge ned disse studieretningene. SUV vurderer det derfor 
slik at studieretningene i finsk og samisk videreføres uten merknader. Det er imidlertid nødvendig å 
poengtere at læringsmiljøet for studentene på disse retningene er kritisk lite. Det bør derfor vurderes 
samarbeidsformer innen undervisning med for eksempel Samisk høgskole, Universitetet i Umeå og 
Oulu for å imøtese disse utfordringene i større grad. 

SUV vurderer videre at BA programmet i språk og litteratur har uforholdsmessig mange 
studieretninger. Studieretningene har i all hovedsak ulikt innhold og det kan være vanskelig å se at 
studentene som går ut av studiet har det samme læringsutbyttet. Det er også utfordrende å følge 
utviklingen på det enkelte studiet med en slik organisering. SUV anbefaler derfor at studieretningene 
omgjøres til egne program.  

Konklusjon 
Studieretningen i engelsk på BA i språk og litteratur anbefales videreført uten ytterligere oppfølging.  

Studieretningen i finsk på BA i språk og litteratur anbefales videreført uten ytterligere oppfølging. 

Studieretningen i samisk på BA i språk og litteratur anbefales videreført uten ytterligere oppfølging. 

SUV anbefaler at studieretningene omgjøres til egne studieprogram. 

 

 

                                                      
21 Lektorutdanning trinn 8-13 består blant annet av fordypning i to disiplinfag. Fag 1 er studieretningsfag og tas 
til masternivå, fag 2 utgjør 60 studiepoeng på lavere grads nivå. 
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