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Oppdaterte studietilbud

• Kontinuerlig evolusjon – ikke store reformer 

• Betydelige endringer skjer innenfor den enkelte disiplin 

• Flere tverrfaglige tilbud 

• Løsere studieplan gir rom for utveksling/prosjektoppgaver/praksis 

• Studentene etterspør bærekraft/klima/miljø (og litt energi…) 

• Honours-tillegg for de mest motiverte



Oppdaterte studietilbud

Eksempel 1: Nye, tverrfaglige studier er populære – opptakskrav 2021

Studieretninger UiO Ordinær 
kvote

Kvote 
1.gangsvitnemål

Medisin 69,5 62,0
Psykologi 67,8 60,8
Odontologi 67,0 59,0
Honours-programmet, realfag 66,3 62,8
Filosofi, politikk og økonomi 65,0 59,8
Honours-programmet, samfunnsvitenskap 63,6 60,0
Jus 63,5 56,5



Oppdaterte studietilbud

Eksempel 2: UiO-søkertall masterprogram 2019 

• Geofag: 

181 kvalifiserte søkere til totalt 66 plasser 

• Helt nytt masterprogram (pilot) på Fornybare energisystemer: 

134 kvalifiserte søkere til 10 plasser



Oppdaterte studietilbud

Eksempel 3: NorRen PhD-sommerskole 

• ~30 stipendiater fra hele landet 

• Svært ulike fagfelt, men felles 

interesse for bærekraftig energi! 

• “I would highly recommend this 

course to anyone doing a PhD in the 

energy field!” – deltaker 2021



Kompetanse og kapasitet

• Generell vs spesialisert kompetanse 

• Hva er universitetenes ansvar? 

• Et solid fundament - disiplinært 

og/eller tverrfaglig 

• Spesialisering på master/PhD-nivå 

• Generiske ferdigheter: Digitalt, 

bærekraft, formidling etc. 



Kompetanse og kapasitet

• Langt mer bekymret for kapasitet – dvs. antall studenter 

• Olje & gass vs fornybart? 

• Fornybart vs fornybart? («kannibalisering») 

• Energi vs andre sektorer? («lekkasje») 

• Også bekymret for utdannings/veiledningskapasitet - dvs. antall ansatte



Kompetanse og kapasitet

Eksempel 4: Batterifabrikk 

• 150 PhD 

• 300  Master    

• 600  Bachelor        

• 1500 Fagarbeidere       

• 300  Uten formell fagkomp

Illustrasjon: FREYR



Et bærekraftig utdanningsøkosystem

• Universitetenes «forretningsmodell»: 

• Studiepoeng og grader (bachelor, master, PhD) 

• Eksternfinansierte prosjekter (PhD, postdoc) 

• ??? (etter- og videreutdanning)



Et bærekraftig utdanningsøkosystem

• «Livslang læring»: Allerede betydelige tilbud 

• Spesielt innen profesjonsstudiene 

• Men også mange andre små og store tilbud 

• Forventning om mer! 

• Men må ikke gå ut over dagens studenter 

• … eller forskningstiden 

• Utfordringene er delvis ressurser (både folk og kroner), delvis regler



Et bærekraftig utdanningsøkosystem

Eksempel 5: Godt samarbeid mellom industri og akademia!


