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BAKGRUNN 

Hvert semester rapporterer utdanningsinstitusjonene til Database for statistikk om høgre utdanning 

(DBH) http://dbh.nsd.uib.no/. Oversiktene i DBH gir oss mulighet til å få en oversikt over egne 

resultater, og se på utviklingen over tid. De følgende tabellene gir en oversikt over gjennomføringstall 

på instituttnivå som har konsekvenser for økonomien til instituttene. Resultatdata fra 2018 får 

budsjettmessige konsekvenser for 2020.   

HOVEDFUNN 

➢ Søkertall i SO har gått ned, men antallet registrerte studenter har likevel gått opp 

➢ Studiepoengproduksjonen per student har økt 

➢ Prosentandel frafall har gått ned 

➢ Gjennomføring på master er svært bra 

➢ Vi har et stort forbedringspotensial når det kommer til internasjonalisering 

OPPTAKSTALL 

Det møtte totalt 715 studenter av de som ble tatt opp gjennom Samordna opptak høsten 2019, mot 

735 høsten 2018. Tatt i betraktning at R2 kravet trådte i kraft også for biologifagene høsten 2019, er 

ikke nedgangen så stor som fryktet. Likevel fyller vi ikke rammen vår på 843 plasser, noe som er 

gjenstand for bekymring, ikke bare på fakultetet, men også i universitetsstyret.  

 

Tabell 1: Tall fra samordna opptak 
 

Primærsøkere Tilbud Ja-svar Møtt 

Årstall 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Samordna 

opptak 
1235 1059 1240 1120 850 815 735 715 

 

Når det kommer til masteropptaket har vi en opptaksramme på 346 studenter, og det møtte 270 nye 

masterstudenter høsten 2019. Dette er 15 mer enn høsten 2018, men det mangler likevel 76 plasser 

for å fylle rammen. MN-fakultetet er ett av få fakultet som også har et suppleringsopptak. Her håper 

vi å ta opp tilstrekkelig mange studenter til å fylle opptaksrammen på masteropptaket slik som 

studieåret 2018/2019. MN-fakultetet tok opp nest flest masterstudenter høsten 2019 bak SV-

fakultetet. Vi har likevel fremdeles svært god søking til og gjennomføring på masternivå (se kapittel 

om gjennomføring).  

 

Tabell 2: Opptakstall fra masteropptak på høsten 
 

Høst 2017 Høst 2018  Høst 2019 Studieår 18/19 

Geofysisk institutt 30 30 25 17 

Institutt for 
biovitenskap 

45 70 70 77 

Institutt for fysikk og 
teknologi 

30 35 45 67 

http://dbh.nsd.uib.no/
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Geofysisk%20institutt&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=470
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20biologi&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=600
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20biologi&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=600
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20fysikk%20og%20teknologi&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=250
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20fysikk%20og%20teknologi&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=250
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Institutt for 
geovitenskap 

35 25 35 53 

Institutt for informatikk 65 60 65 45 

Kjemisk institutt 15 25 20 35 

Matematisk institutt 20 15 15 30 

Totalt 240 255 270 324 

REGISTRERTE STUDENTER 

Når det gjelder registrerte studenter, har MN-fakultetet høsten 2019 rapportert at det er 3300 

studenter registrert ved fakultetet. Det er 60 flere studenter enn høsten 2018. Legg merke til hvordan 

det er en nedgang i opptak til grunnstudier, men likevel en økning i totalt registrerte studenter fra 2018 

til 2019 ved fakultetet. Vi ser blant annet at det er en økning av studenter på 5-årig master og 

profesjonsstudier. Totalt har UiB gått fra 18 050 studenter i 2018 til 18 465 studenter i 2019. Alle 

fakultetene har en liten økning i antall registrerte studenter bortsett fra Det psykologiske fakultet. 

Figur 1 viser hvordan studentene fordeler seg på de ulike instituttene ved MN-fakultetet.  

MN-fakultetet har en del studieretter som er plassert direkte under fakultetet. Dette gjelder 

ansattstudierett, gjestestudenter på masternivå, årsstudium i naturvitenskapelige fag og noen få 

andre. MN-fakultetet er ikke representert som en egen enhet i diagrammet i figur 1. 

 

Figur 1: Registrerte studenter per institutt 
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https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20geovitenskap&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=420
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20geovitenskap&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=420
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20informatikk&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=220
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Kjemisk%20institutt&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=260
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall!8!semester&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&formel=422&index=5&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Matematisk%20institutt&param=arstall=2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1!9!nivakode=M2!9!insttype=11!9!instkode=1120!9!fakkode=260!9!semester=3!9!ufakkode=210
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KANDIDATER 

 

Foto: Tor Brødreskift, masterseremonien 2019 

 

Videre presenteres kandidatproduksjonen til det enkelte studieprogram. Kandidatproduksjon inngår 

som et parameter i undervisningskomponenten i finansieringssystemet for høyere utdanning. 

Årsstudiene gir ikke oppnådde grader, så her vil vi se på bachelor- og mastergradene.  

 

Tabell 3: Kandidatproduksjon på bachelornivå  
2016 2017 2018 Vår 2019 

BA i biologi 40 35 45 45 

BA i bærekraftig havbruk 0 10 10 0 

BA i geofysikk 0 0 0 0 

BA i fysikk 20 15 25 20 

BA i geovitenskap 55 65 60 35 

BA i informatikk: bioinformatikk 0 0 5 0 

BA i informatikk: datasikkerhet 0 0 5 10 

BA i informatikk: datateknologi 25 40 20 20 

BA i informatikk: datavitenskap 10 5 5 10 

BA i informatikk-matematikk-økonomi 5 0 0 5 

BA i kjemi 10 20 20 10 

BA i klima, atmosfære- og havfysikk1 10 15 10 5 

BA i matematikk 5 5 5 5 

BA i matematikk for industri og teknologi 0 15 10 5 

BA i matematiske fag 5 5 0 0 

BA i miljø- og ressursfag, 10 15 10 10 

BA i molekylærbiologi 20 30 25 20 

BA i nanoteknologi 15 10 15 5 

BA i petroleum- og prosessteknologi 35 20 30 10 

BA i statistikk 0 0 5 5 

Sum 275 310 315 225 

 
1 For en enklere oversikt har vi samlet kandidatproduksjonen fra BA i meteorologi og oseanografi sammen med 

BA i klima, atmosfære og havfysikk. 
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Totalt hadde vi en gledelig økning i antall kandidater på bachelornivå ved fakultetet fra 275 i 2016 til 

315 i 2018. Så langt i 2019 har vi 225 kandidater fra fakultetet, dette er forventet å øke med rundt 90 

kandidater ved semesterets slutt.  

 

Tabell 4: Kandidatproduksjon på masternivå  
2017 2018 Vår 2019 

Master i energi 10 25 15 

Master i meteorologi og oseanografi 5 10 5 

Master i biologi 30 35 35 

Master i molekylærbiologi 5 10 5 

Master i fysikk 30 30 10 

Master i havteknologi 0 0 5 

Master i petroleumsteknologi 25 10 5 

Master i prosessteknologi 15 15 5 

Master i geovitenskap 50 45 35 

Felles Master i programutvikling 20 25 30 

Master i informatikk 15 15 15 

Master i kjemi 15 10 15 

Master i nanovitenskap 5 5 0 

Master i anvendt og beregningsorientert 
matematikk 5 15 15 

Master i matematikk 5 5 5 

Master i statistikk 5 10 5 

Master i fiskehelse 15 10 10 

Master i lektorprogram i nat. og mat. 20 15 20 

Totalt 260 280 225 

 
Når det kommer til kandidatproduksjonen på masterstudiene, hadde vi en økning fra 2017 til 2018 på 

20 kandidater. Så langt i 2019 har vi en masterkandidatproduksjon på 225, og det er forventet en 

økning på rundt 80 kandidater mot semesterets slutt. 

 

 Tabell 5: Kandidatproduksjon på ph.d.-nivå 
 

2017 2018 Vår 2019 

Det humanistiske fakultet 23 20 13 

Det juridiske fakultet 5 2 5 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

72 80 41 

Det medisinske fakultet 82 85 52 

Det psykologiske fakultet 19 17 10 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21 21 18 

Fakultet for Kunst, Musikk og Design 0 1 0 

Totalt 222 226 139 
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Når det gjelder kandidatproduksjon på ph.d.-nivå har vi sett en jevn økning de siste årene. Tabell 5 

viser en oversikt over produksjonen til alle fakultetene for å synliggjøre det store omfanget MN-

fakultetet har. Det er forventet at kandidatproduksjonen på ph.d.-nivå for 2019 vil øke med rundt 30 

ved semesterets slutt. 

 

STUDIEPOENGPRODUKSJON 

Denne delen av rapporten ser på studiepoengproduksjon fordelt på institutt og per student. Våren 

2019 var det en økning i fakultetets produksjon på både grunnstudiene og masterstudiene i forhold til 

våren 2017 og 2018. Når departementet tildeler midler for studiepoengproduksjon til institusjonene, 

gjøres dette basert på hvor mange årsenheter som produseres. 

STUDIEPOENGPRODUKSJON PER INSTITUTT 

Diagrammene under (figur 2 og 3) viser antall årsenheter (60 studiepoengsenheter) hvert institutt 

produserte på grunnstudier og masternivå vår 17, vår 18 og vår 19. Det er institutt for biovitenskap 

som har høyest produksjon av årsenheter på bachelornivå våren 2019, fulgt av matematisk institutt. 

Matematisk institutt sin store produksjon skyldes at dette instituttet har emner som er obligatorisk i 

graden for de andre fagmiljøene. Det er forventet at produksjonen øker med rundt 650 årsenheter 

totalt på bachelornivå ved semesterets slutt. 

 

Figur 2: Studiepoengproduksjon per institutt på bachelornivå vårsemesteret 
 

Diagrammet i figur 3 på neste side viser at det også på masternivå er institutt for biovitenskap som 
har høyest produksjon av årsenheter våren 2019. Dette var også tilfellet våren 2018, begge årene 
fulgt av matematisk institutt. Det er forventet at produksjonen øker med rundt 350 årsenheter totalt 
på masternivå ved semesterets slutt. 
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Figur 3: Studiepoengproduksjon per institutt på masternivå vårsemesteret. 

 

STUDIEPOENGPRODUKSJON PER STUDENT 

Studiepoengproduksjonen pr student har gått opp ved fakultetet fra 21,7 våren 2018 til 23,04 våren 

2019. Dette tallet er basert på produksjon på både bachelor og masternivå, og dette er en relativt stor 

økning fra ett semester til et annet, som vi bør si oss svært fornøyd med. Diagrammet i figur 4 viser 

Studiepoengproduksjon per student vårsemester -17, -18 og -19, for høyere og lavere grad. 

 

Figur 4: Studiepoengproduksjon per student vårsemester -17, -18 og -19 

 

Diagrammet i figur 4 viser at det er institutt for geovitenskap som har høyest produksjon per student, 
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student. Her kan det ligge store variasjoner mellom bachelor og master. De instituttene som har stor 

andel av stryk og dårlige karakterer, vil ofte se en lav studiepoengproduksjon pr student, både fordi 

stryk gir 0 i uttelling, men også fordi studentene bruker mye tid på å ta opp igjen eksamen. 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en del studieretter som er registrert direkte på 

fakultetsnivå, blant annet gjestestudenter, naturfag i skolen og årsstudium som produserer lavere enn 

de regulære programmene. Disse trekker ned snittet til fakultetet. Dersom man får opp tallet på 

avlagte studiepoeng pr student, vil det gi store økonomiske gevinster.  

INTERNASJONALISERING  

Antall utvekslingsstudenter er også en parameter i finansieringsmodellen. Det er en prioritet for 

universitetsledelsen at Universitetet i Bergen skal være et internasjonalt fakultet. Ifølge handlingsplan 

for internasjonalisering, skal minst 40 prosent av studentene som avlegger en grad ved UiB ha hatt et 

utvekslingsopphold i utlandet som del av gradsutdanningen. Vårt fakultet er ikke i nærheten av det 

målet. Spesielt har vi utfordringer med å få studenter til å reise ut. Dette skyldes flere faktorer, men få 

avtaler og lite plass til utveksling i studieprogrammene bidrar til forklaringen. Dette er noe av det vi 

jobber med å få tilrettelagt gjennom et utviklingssemester i regi av arbeidet med generiske ferdigheter.  

 

Tabell 6: Oversikt over ut- og innvekslingsstudenter våren -17. -18 og -19 
 

Vår 2017 Vår 2018 Vår 2019 

Utveksling 70 90 50 

Innveksling 110 100 105 

Totalt 180 190 155 

 

GJENNOMFØRING 

Verktøyet for utdanningsstøtte, Tableau, gir et bilde av hvordan ett årskull gjennomfører, og det gir 

oversikter helt ned på programnivå. Gjennomføringstallene i Tableau tar derimot ikke høyde for at en 

del studenter søker overgang til andre programmer.  
 

Her blir gjennomføringsevnen på grunnstudier og masterstudier presentert på fakultetsnivå. I snitt på 

de startårene for bachelorgrad som er listet i tabell 7, er prosentandelen frafall på rundt 50% per 

november 2019. Det siste kullet har en del aktive studenter igjen. Som vi ser er andelen frafall 

nedadgående, noe som betyr at flere gjennomfører.  

 

Tabell 7: Oversikt over gjennomføring og frafall på bachelorprogram ved MN-fakultetet to år tilbake. 

Startår 
Antall 

startede 
Ant. Kvalifikasjoner 

november 2019 
Ant. Frafall 

november 19 
%-andel 
frafall 

%-andel aktive 
høst 19 

2014 610 271 329 53,93 1,64 

2015 614 284 296 48,21 5,54 

2016 589 193 275 46,69 21,22 

 

https://mitt.uib.no/courses/9257/pages/datavarehuset-star-og-tableau
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Når det kommer til statistikken for 5-årige masterprogram og profesjonsstudier har det de tre siste 

årene vært et frafall på rundt 30%. Flere nye 5-årige masterprogram har blitt innført ved MN-fakultetet 

i løpet av de siste fem årene, men det er kun et fåtall studenter som har fullført disse per november 

2019 som «fast track»-studenter da de hadde tatt emner ved fakultetet tidligere.  

 

Tabell 8: Oversikt over gjennomføring og frafall på 5-årige masterprogram og profesjonsstudier ved 

MN-fakultetet to år tilbake. 

Startår 
Antall 

startede 
Ant. Kvalifikasjoner 

november 2019 
Ant. Frafall 

november 19 
%-andel 
frafall 

%-andel aktive 
høst 19 

2012 40 28 11 27,5 2,5 

2013 40 21 11 27,5 20 

2014 60 30 21 35 15 

 

Det ser likevel ut til at det er bedre gjennomføringsgrad på de 5-årige løpene enn på 

bachelorprogrammene. Dette kan ha mange årsaker, bl.a. at studentene er sikrere på studievalget sitt, 

at de er mer motiverte, at de har bedre kulltilhørighet eller at de har investert mer og dermed er mer 

dedikerte til studieprogrammet.  

 

 

Tabell 9: Oversikt over gjennomføring og frafall på masterprogram ved MN-fakultetet to år tilbake. 

Startår 
Antall 

startede 
Ant. Kvalifikasjoner 

november 2019 
Ant. Frafall 

november 19 
%-andel 
frafall 

%-andel aktive 
høst 19 

2015 225 194 28 12,44 1,33 

2016 233 197 43 18,45 5,15 

2017 236 174 27 11,44 19,49 

 

Gjennomføringsstatistikken på masternivå er svært bra. Av de som startet høsten 2015 er det en 

gjennomføringsprosent på 86,2% på fakultetsnivå. Til sammenligning er det tilsvarende tallet på SV-

fakultetet 79.66%, på HF er det 67,11% og på medisinsk fakultet er det 61,45%. Dette betyr at når 

studenter først har søkt seg inn på master har de klare ambisjoner om å fullføre.  

 

 

06.11.2019/MEBI/INC 

 

Helge K. Dahle 

dekan 

 


