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Prosjektforslag Masteropptak
Bakgrunn
Opptak til 1-2-årige masterprogrammer foregår i dag på hvert enkelt lærested. Hvert lærested
har etablert egne rutiner, frister og arbeidsprosesser og til tross for at feltet som helhet har
svært mye til felles på tvers av lærestedene, er det ingen samordning av opptaket.
Det mangler gode data for søknader til masterutdanninger på sektornivå, noe som fører til
risiko for at studieplasser ikke fylles, og til redusert mulighet til strategisk styring av
studietilbudet. Ressursbruken er uforholdsmessig stor sett i forhold til antall studenter man
ender opp med å tilby plass, og det gjøres mye dobbeltarbeid på lærestedene ved at de
samme søkerne behandles flere steder.
Det har vært tatt ulike initiativer til en samordning i sektoren i løpet av de siste årene, og
prosjektforslaget bygger på tidligere utredning og forslag til modell fra Universitets- og
høgskolerådet (UHR).
Prosjektet skal levere en nasjonal modell for søkere til masterutdanninger i Norge fra og med
høsten 2022. Det skal lages en søkeportal som er tilpasset dagens behov, og en
saksbehandlingsapplikasjon som forenkler saksbehandlingen av søknader om opptak. Det skal
lages forslag til ny nasjonal forskrift om opptak til masterprogrammer, og utredes en modell
for en nasjonal koordineringsenhet for vurdering av utenlandsk utdanning.
Prosjektet har oppstart 1.4.2020, og skal levere 1.9.2022. Totalkostnaden for prosjektet er
estimert til 25 mill. kroner inkl. mva. for perioden 2020 til 2022.
Prosjekteier er Studie-BOTT (studiedirektørene ved UiB, UiO, UiT og NTNU). Det vil bli lagt opp
til en bred involvering av UH-sektoren for øvrig, som representanter i styringsgruppen,
referansegrupper og i selve prosjektorganisasjonen.
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Vurdering
En nasjonal samordning av masteropptak vil bidra til en kvalitetssikret opptaksprosess som
sikrer søkerne mest mulig likebehandling og transparens i saksbehandlingen. Det vil også føre
til effektiv saksbehandling og mindre dobbeltarbeid for lærestedene.
Dagens opptakssystem er spesiallaget for opptak til grunnutdanningene ved universiteter og
høgskoler, og kan ikke benyttes til andre opptak. Det gamle systemet har store svakheter,
personavhengighet, høy teknisk gjeld og er sårbart. Det er dermed behov for et nytt
opptakssystem.
Unit utvikler nå et nytt opptakssystem for fagskoler som skal settes i produksjon i 2020, på
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette systemet vil ligge i bunn som grunnlag for
videreutvikling for masteropptak og på sikt også andre opptak til høyere utdanning.
Leveransene til fagskoleopptaket er kun minimumsversjoner, som må utvides betraktelig og
tilrettelegges for å kunne håndtere et mye mer komplekst nasjonalt masteropptak.
Tiltaket er beskrevet i handlingsplanen for digitaliseringsstrategien under satsing U6
«Modernisere prosesser og løsninger tilrettelagt for samordnet masteropptak, opptak til
videreutdanning og andre fellesopptak.»
Saken er behandlet i fagutvalg for utdanning med en anbefaling om at dette vedtaket fremmes
for Digitaliseringsstyret.

Forslag til vedtak
Digitaliseringsstyret vedtar at Nasjonalt masteropptak etableres som et prosjekt for å utvikle
og implementere en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger for opptak til
1-2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler fra høsten 2022. Prosjektet
eies av Studie-BOTT, men det understrekes at prosjektet må sørge for bred involvering i
sektoren.
Vedtaket forutsetter at prosjektbeskrivelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, og at
resultatet av den ikke avdekker stor risiko ved gjennomføring.
Vedlegg
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