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Fordeling av nye studieplasser i statsbudsjettet for 2011 
 
Viser til tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) 21. desember 2010, hvor UiO tildeles 
210 nye studieplasser i statsbudsjettet for 2011. Fakultetene har fremmet forslag til fordeling av 
studieplasser, og den anbefalte fordelingen tar utgangspunkt i disse samt kriterier lagt til grunn 
for forslagene.  
 
Øremerkede tildelinger 
105 av de nye studieplassene i statsbudsjettet 2011 er øremerket, og fordeles i tråd med KDs 
særlige føringer: 
 
Lærerutdanning 
 15 studieplasser tildeles praktisk-pedagogisk utdanning Teach first Norway. 
 15 studieplasser tildeles Lektorprogrammet, i tråd med KDs føringer og fordeles med: 

o 10 studiplasser på studieretning for kultur og samfunnsfag 
o 5 studieplasser på studieretning for nordisk 

 20 studieplasser tildeles masterprogrammet i spesialepedagogikk, studieretning for logopedi. 
 
Helse- og sosialfagsutdanninger 
 10 studieplasser tildeles profesjonsstudiet i psykologi 
 15 studieplasser tildeles det 5-årige masterprogrammet i klinisk ernæring 

 
Juss     
 30 studieplasser tildeles det 5-årige masterprogrammet i rettsvitenskap. 

     
Realfags- og teknologiutdanninger 
UiO er tildelt 40 studieplasser innen realfag i finansieringskategori D. Da UiO ikke har 
realfagsstudier i finanieringskategori D, omdefineres plassene til henholdsvis 

o 2 plasser i kategori B 
o 5 plasser i kategori C 
o 33 plasser i kategori E 

 
 2 studieplasser i kategori B tildeles det femårige masterprogrammet i farmasi 

 
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (MN) har fremmet forslag om 5 nye studieplasser til 
å opprette en ny studieretning i medisinsk teknologi på masterprogrammet i elektronikk og 
datateknologi. Studieretningen er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og springer ut av et 
samarbeid som er vokst frem via Universitetsalliansen Oslo. 
 
 5 studieplasser i kategori C tildeles studieretning i medisinsk teknologi  på 

masterprogrammet i elektronikk og datateknologi 
 33 studieplasser i kategori E fordeles på bachelorprogrammene ved MN1 

                                                   
1 Den endelige fordelingen på program kommer i egen sak etter at søkertallene foreligger i slutten av april, 
for å kunne se på hvilke program det finnes rekrutteringsgrunnlag til de nye studieplassene.   



                                      

 
 
 

 

 
 
 
Frie studieplasser 
UiO er videre tildelt 65 studieplasser på masternivå i kategori D.  
 
Senter for tverrfaglige kjønnsstudier (STK) har bedt om 10 studieplasser til opprettelsen av et 
nytt masterprogram i tverrfaglige kjønnsstudier. 
 10 studieplasser tildeles STK for opprettelse av masterprogram i tverrfaglige kjønnsstudier 

under forutsetning av at programplan godkjennes. 
 
Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) har fremmet ønske om 30 nye studieplasser for å 
opprette et nytt masterprogram i organisering, læring og arbeid. 
 30 studieplasser tildeles SV for opprettelse av masterprogram i organisering, læring og arbeid 

forutsatt at programplan godkjennes. 
 
Det teologiske fakultet ønsker nye studieplasser til masterprogrammet i religion og samfunn for å 
kunne utvide programmet med en ny studieretning. 
 10 studieplasser tildeles masterprogrammet i religion og samfunn 

 
Det medisinske fakultet (MED) ønsker nye studieplasser til et nytt erfaringsbasert masterprogram 
i avansert geriatrisk sykepleie 
 15 studieplasser tildeles MED for å opprette et erfaringsbasert masterprogram i avansert 

geriatrisk sykepleie under forutsetning av at programplan godkjennes. 
 
  
 
Forslag til vedtak:  
De nye studieplasser som UiO er tildelt i statsbudsjettet 2011, og tildelte midler til disse, fordeles 
i henhold til vedlagte tabell.  
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NYE STUDIEPLASSER 
STATSBUDSJETTET 2011 

    

     
     

Lærerutdanninger Kat B Kat C Kat D Kat E 
PPU- Teach first  15   
Lektorprogrammet (5-årig integrert lærerutdanning)   15  
Master i spesialpedagogikk (logopedi)   20  

     
Helse og sosialfagsutdanninger Kat B Kat C Kat D Kat E 
Psykologi, profesjonsutdanning 10    
Klinisk ernæring (5-årig master)    15*) 
*) Tildeles i kategori E, videreføres i kategori C på 
masternivå 
 

    

Juss Kat B Kat C Kat D Kat E 
Rettsvitenskap (5-årig master)    30 

     
Realfag Kat B Kat C Kat D Kat E 
Farmasi (5-årig master) 2    
Master i elektronikk og datateknologi, ny 
studieretning i medisinsk teknologi (samarbeid med 
HiO) 

 5   

Bachelorprogrammene på MN    33 
     

Frie studieplasser i kategori D Kat B Kat C Kat D Kat E 
STK- Master i tverrfaglige kjønnsstudier (ny)   10  
SV- Master i organisering, læring og arbeid (ny)   30  
TF- Master i religion og samfunn (utvidelse)   10  
MED- Erfaringsbasert master i avansert geriatrisk 
sykepleie (ny) 

  15  

     
     
     

     
     

     
 


