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Gjennomgang av studieporteføljen - oversendelse av
datagrunnlag
Bakgrunn:
UiTs studieprogramportefølje er omfattende og har vokst som følge av fusjonene og etablering av
flere nye program. I Forskning- og utdanningsmeldingen for 2013 fremkommer det også at UiT er
den institusjonene med nest høyest antall emner per UFF-årsverk av alle de norske universitetene.
Videre viser den demografiske utviklingen i Nord-Norge de neste tiårene, at vårt fremtidige
rekrutteringsgrunnlaget er usikkert (SSB sine framskrivninger). En reduksjon i antall studietilbud
er derfor nødvendig.
I forbindelse med gjennomgangen av studieporteføljen i 2015 fikk fakultetene i oppdrag å
gjennomgå og 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 det 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 at UiT
skulle foreta en ny intern gjennomgang av porteføljen. Styret begrunnet dette med at utviklingen
av studieporteføljen først og fremst er et faglig ledelsesansvar og at dekanene må ta ansvar for å
få ned antall studietilbud ved UiT. Styret var også klar på at dersom ikke UiT nå lykkes med en
vesentlig reduksjon i antall program så vil det nedsettes et ekstern utvalg som skal gå igjennom
studieporteføljen. Styret fattet dermed følgende vedtak:
1.
2.

Styret ber rektor nedsette en arbeidsgruppe sammensatt av dekaner, til å
gjennomgå studieprogramporteføljen.
Universitetsdirektøren gis, i samråd med rektor, fullmakt til å utarbeide et mandat
og mål for arbeidet, i tråd med styrets diskusjon.

Universitetsledelsen og dekanene har videre bestemt at Strategisk utdanningsutvalg skal foreta
gjennomgangen av studieprogramporteføljen og utvalget er gitt følgende mandat:
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«Strategisk utdanningsutvalg 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. Strategisk utdanningsutvalg skal komme med
konkrete forslag til reduksjon av studietilbudet. Strategisk utdanningsutvalg kan også foreslå
nedleggelser av hele fagområder. Forslagene skal begrunnes.»
Prosess
Styret forutsetter 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 og at
det må gjøres et intensivt arbeid med korte frister. For å gjøre prosessen håndterbar innenfor dette
tidsrommet har universitetsdirektøren bestemt at gjennomgangen i første omgang kun skal
omfatte UiTs grunnutdanninger, altså bachelorprogrammene og de 5-årige integrerte
masterprogrammene. Universitetsdirektøren har utarbeidet følgende fremdriftsplan:
4. august: Oversendelse av datagrunnlag til fakultetene for kontroll og eventuelle kommentarer
14. september: Frist for tilbakemelding fra fakultetene
5-8 oktober: Strategisk utdanningsutvalg gjennomgår programmene og foreslår hvilke program
som skal legges ned.
Medio oktober: Forslagene til nedleggelse legges frem for utvidet ledermøte, og sendes ut på
høring internt ved UiT.
November: Universitetsstyret behandler studieporteføljen for studieåret 2017/18.
Datagrunnlaget
På bakgrunn av mandatet som Strategisk utdanningsutvalg har fått har universitetsdirektøren
utarbeidet et datagrunnlag for hvert enkelt studieprogram. I datagrunnlaget inngår tall i perioden
2011-2015 på følgende parameter; antall 1. prioritetssøkere, antall budsjetterte studieplasser og
antall studenter tatt opp i perioden; gjennomsnittlig karakterpoeng for studenter tatt opp; antall
registrerte studenter på hele studieprogrammet; antall studiepoeng per student; frafallsprosenten;
andel fullførte; og strykprosenten. En nærmere beskrivelse av datagrunnlaget finner dere i de
fakultetsvise rapportene. Merk at det på grunn av kapasitetshensyn ikke er utarbeidet komplett
datagrunnlag for alle studieprogram. For eksempel er det ikke komplett datagrunnlag for
studieprogram hvor Regjeringen har vedtatt kandidatmåltall. For studier ved tidligere Høgskolen i
Narvik har det ikke vært mulig å fremskaffe data på grunn av ulike rutiner for registrering av
studentdata i FS.
Tilbakemeldinger fra fakultetene
Universitetsdirektøren ber om at fakultetene går gjennom rapportene og gir tilbakemelding på
eventuelle feil, mangler eller andre forhold de ønsker å kommentere. Universitetsdirektøren ber
spesielt om at fakultetene informerer om relevante pågående prosjekter som kan ha betydning for
gjennomgangen av studieporteføljen og vurderingen av det enkelte studieprogram. Frist for
tilbakemelding er 14. september 2016.
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