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Nedleggelse av adjunktutdanning i matematikk og naturfag
I forbindelse med høring til ny nasjonal rammeplan for lærerutdanningen, trinn 8-13 (sak 11/
11995 og 12/11070-MN) er det foreslått fra departementet at adjunktutdanningen legges ned
med virkning fra høsten 2013. Et slikt vedtak i departementet vil først skje på nyåret, men vil
få konsekvenser for utlysing i Samordna Opptak. Vedtaket vil komme for sent til at fakultetet
kan legge ned programmet etter ordinær behandling, da nedleggelsen skal skje med virkning
fra opptaket høst 2013. Sterke signaler tyder på at programmet blir nedlagt, og fakultetet
ønsker da ikke å lyse ut programmet gjennom Samordna Opptak for høsten 2013 med
ytterligere forpliktelse 4 år frem i tid.
Adjunktprogrammet har hatt relativ liten studenttilstrømning de siste årene, mens for det
integrerte lektorprogrammet har vi sett en øking i studentmassen. Det har, uavhengig av
denne høringen, tidligere vært vurdert å legge ned adjunktutdanningen ved fakultetet.
Ved en nedleggelse ønsker fakultetet å flytte de 10 studieplassene fra det integrerte
adjunktprogrammet til det integrerte lektorprogrammet. Antall studieplasser på det integrerte
lektorprogrammet øker da fra 20 til 30 plasser.
Både emner og annen undervisning blir gitt parallelt i de to programmene, en flytting av
studieplassene vil derfor være uproblematisk med tanke på ressursbruk.
Forslaget har vært behandlet i Lærerutdanningsutvalget, Studiestyret og Fakultetsstyret for å
vurdere hvorvidt det er ønskelig at programmet legges ned.
Lærerutdanningsutvalget vedtok enstemmig å anbefale at adjunktutdanningen blir nedlagt.
Saken ble så videre behandlet av Studiestyret og Fakultetsstyret, som har gjort følgende
vedtak:
«Fakultetsstyret vedtar, etter anbefaling fra Lærerutdanningsutvalget og Studiestyret, å legge
ned det integrerte adjunktprogrammet fra og med høsten 2013. Studenter som allerede er
tatt opp på adjunktutdanningen gis mulighet til å fullføre programmet».
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Fakultetet ber derfor om at det integrerte adjunktprogrammet blir nedlagt, med den
konsekvens at programmet ikke blir lyst ut gjennom Samordna Opptak for høsten 2013.
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