
Studietilbud med under 20 studieplasser 

Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) – studieplasser i 2013 

Høgskolen i Bergen – 4 studietilbud under 20 studieplasser 

Avdeling for lærerutdanning 

Drama         19 

Grunnskolelærerutdanning 1-7, med mat og helse   12 

Grunnskolelærerutdaninng 1-7, med musikk    16 

Grunnskolelærerutdanning 5-10, med mat og helse   12 

Høgskolen i Buskerud (nå Høgskolen i Buskerud og Vestfold) 

Totalt 10 studium under 20 plasser 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

Bachelor i dynamisk webdesign      10 

Bachelor i IT og informajonssystemer     15 

Bachelor i markedsføring      15 

Siviløkonom integrert 5 årig studium, Hønefoss    10 

Siviløkonom integrert 5 årig studium, kongsberg   10 

Årsstudium i bedriftsøkonomi, Hønefoss    10 

Årstudium i bedriftsøkonomi, Kongsberg    10 

Årsstudium i event og sport management    10 

Årsstudium i event og sport management, deltid   10 

Årsstudium i informasjonsteknologi     10 

Høgskolen i Finnmark (Nå en del av det arktiske universitet – Universitetet i Tromsø) 

1 studietilbud med under 20 studieplasser 

Institutt for økonomi og reiselivsfag/programområde for media 

Medieproduksjon, 1-årig      10 

Høgskolen i Gjøvik - 9 studietilbud med mindre enn 20 studieplasser 

Avdeling for informatikk og medieteknikk 

Bachelor i drift av nettverk og datasystemer    15 

Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi    15 

Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse 

Bachelor i geomatikk       15 



Bachelor i ingeniørfag Elkraft      5 

Bachelor i ingeniørfag – maskin – fleksibel    10 

Årsstudium i building smart – intelligent modellering   15 

Årsstudium i GIS       10 

Årsstudium i landmåling      10 

Årsstudium teknologi og ledelse     10 

Høgskolen i Harstad - 1 studium med mindre enn 20 studieplasser 

Institutt for økonomi og samfunnsfag 

Revisjon        15 

Høgskolen i Hedmark – 17 studietilbud med mindre enn 20 studieplasser 

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag 

Bachelor i skogbruk       15 

Bachelor i agronomi       10 

Bachelor i anvendt økologi      15 

Årsstudium i agronomi       10 

Årsstudium i landbruksteknikk      10 

Årsstudium i naturveiledning      10 

Årstudium i vilt- og fiskeforvaltning     10 

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 

Lektorutdanning i engelsk      15 

Lektorutdanning i norsk      15 

Årsstudium i musikk       10 

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag 

Bachelor i digital medieproduksjon     15 

Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling    15 

Bachelor i Music Management      15 

Bachelor i serviceledelse og markedsføring    15 

Årsstudium i bedriftsøkonomi      10 

Årsstudium i innovasjon og entreprenørskap    10 

Årsstudium i organisasjon og ledelse     10 

 



Høgskolen i Lillehammer – 2 fag med mindre enn 20 studieplasser 

Avdeling for TV-fag 

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon     16 

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse    9 

Høgskolen i Narvik – 4 fag med mindre enn 20 studieplasser 

Avdeling for teknologi 

Bachelor i ingeniørfag – fornybar energi    10 

Nettbasert bachelor i ingeniørfag – datateknikk    15 

Nettbasert elektro 1. år       10 

Nettbasert fornybar energi      5 

Høgskolen i Nesna – 7 fag med mindre enn 20 studieplasser 

Institutt for informatikk 

Informasjonssystemer årsstudium     10 

Institutt for lærerutdanning 

Engelsk         10 

Kreativt musikkarbeid, årsstudium     10 

Kunst og håndverk, årsstudium      10 

Naturfag – årsstudium       10 

Produksjon for scene og sal      10 

Samfunnsfag, årsstudium      10  

Høgskolen i Nord-Trøndelag – 4 studier med mindre enn 20 studieplasser 

Avdeling for landbruk og informasjonsteknologi 

Naturforvaltning bachelorstudium     10 

Avdeling for lærerutdanning 

Friluftsliv, årsstudium       15 

Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse 

Bedriftsøkonomi, årsstudium      10 

Revisjon, bachelorstudium      10 

Høgskolen i Oslo og Akershus 19 fag med under 20 studieplasser 

Fakultet for helsefag – institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag 

Bachelorstudium i ortopediingeniørfag     12 



Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier  

Institutt for grunnskole og faglærerutdanning 

Kroppsøving og idrett, årsstudium      16 

Institutt for yrkesfaglærerutdanning 

Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikkk   10 

Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag   15 

Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag   15 

Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag     10 

Yrkesfaglærerutdanning i helse og oppvekstfag, deltid   15 

Yrkesfaglærerutdanning i helse og oppvekstfag, heltid   15 

Yrkesfaglærerutdanning i medier og kommunikasjon   15 

Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel    15 

Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell prod.   10 

Fakultet for samfunnsfag 

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 

Årsstudium i arkiv- og dokumentbehandling    12 

Årsstudium i bibliotek og informasjonsvitenskap   10 

Institutt for journalistikk og mediefag 

Bachelorstudium i fotojournalistikk     12 

Årsstudium i medier og kommunikasjon    10 

Fakultet for teknologi, kunst og design 

Institutt for estetiske fag 

Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon   12 

Kunst og design 1 årsstudium tekstil     15 

Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon    16 

Årsstudium i kunst og design      16 

Høgskolen i Sogn og Fjordane – 7 fag med mindre enn 20 studieplasser 

Avdeling for ingeniør- og naturfag 

Ingeniørfag – elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium  15 

Naturfagleg årsstudium       10 

Avdeling for samfunnsfag 



Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie 

Vernepleie bachelorstudium, deltid     13 

Institutt for samfunnsvitskap 

Historie, bachelorstudium      15 

Sosiologi, ungdomssosiologi, bachelorstudium    15 

Institutt for økonomi og administrasjon 

Bedriftsøkonomi, årsstudium      10 

Reiseliv, årsstudium       10 

Høgskolen i Sør-Trøndelag – 0 fag med mindre enn 20 studieplasser 

Høgskolen i Telemark – 20 fag med mindre enn 20 studieplasser 

Fakultet for allmenvitenskapelige fag 

Institutt for kultur- humanistiske fag 

Bachelorstudium historiske fag      13 

Bachelorstudium i litteratur og språk     12 

Norsk årsstudium       16 

Spansk halvårsstudium       18 

Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 

Bachelorstudium i forurensing og miljø     15 

Natur og miljø, årsstudium      15 

Institutt for økonomi og informatikk 

Bachelorstudium i informatikk      10 

Kandidatstudium i økonomi og administrasjon    15 

Årsstudium i informasjonsbehandling     10 

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 

Institutt for folkekultur 

Bachelorstudium i folkekunst      15 

Bachelorsutdium i folkemusikk      10 

Folkekunst årsstudium – tre, metall, tekstil    10 

Folkemusikk, årsstudium      10 

Institutt for forming og formgiving 

Bachelorstudium i visuelle kunstfag og design    15 



Kunst og håndverk, årsstudium      10 

Leire-, kunst og design, 1. årsstudium     10 

Tegning – bilde årsstudium      17 

Tre med metall – Kunst, håndverk og design 1    10 

Institutt for pedagogikk 

Spesialpedagogikk grunnutdanning     10  

Fakultet for teknologiske fag 

Institutt for prosess-, energi- og miljøteknikk 

Plan og infrastruktur, 3-årig ingeniørutdanning – bachelor  18 

Høgskolen i Vestfold – 3 fag med under 20 studieplasser 

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 

Engelsk årstudium       10 

Matematikk årsstudium      10 

Norsk årsstudium       10 

Høgskolen i Volda – 10 fag med under 20 studieplasser 

Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning 

Bachelorgradsstudium i religion og språk    10 

Matkultur og helse, årsstudium      12 

Avdeling for kulturfag 

Bachelorgrad i drama/teater      12 

Drama/teater årsstudium      8 

Kunst og håndverk årsstudium      12 

Mediekunnskap årsstudium      10 

Musikk årsstudium       15 

Avdeling for mediefag 

Bachelorgradsstudium i animasjon     10 

Avdeling for samfunnsfag og historie 

Bachelorgradsstudium i planlegging og administrasjon   15 

Samfunnsvitskap (årsstudium)      10  

Høgskolen i Østfold – 6 fag med under 20 studieplasser 

Avdeling for informasjonsteknologi 



Informasjonsteknologi, årsstudium     15 

Avdeling for lærerutdanning 

Kunst og håndverk, årsstudium      13 

Matematikk, årsstudium      10 

Naturfag årsstudium       10 

Religion, livssyn og etikk, årsstudium     15 

Samfunnsfag, årsstudium      10 

Høgskolen i Ålesund – 4 fag med under 20 studieplasser 

Avdeling for biologiske fag 

Bachelor i bioteknologi       10 

Avdeling for maritim teknologi og operasjoner 

Bachelor i ingeniørfag – skipsdesign     15 

Bachelor i shipping management     10 

Shippingledelse        10 

Høgskolen Stord/Haugesund -  3 fag med under 20 studieplasser 

Avdeling for lærerutdanning og kulturfag 

Bachelor, 3-årig faglærerutdanning i musikk    16 

Kunst og håndverk, årsstudium      16 

Musikk årsenhet       15 

Samisk Høgskole – 2 av 3 studieretninger med under 20 plasser 

Avdeling for duodji, nærings og naturvitenskap    12 

Avdeling for samfunnsvitenskap     15 

 


