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Studieadministrativ avdeling

NUS-kodeverket og flerfaglige studieprogram

Bakgrunn 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ble denne våren oppmerksom på at 
plasseringen i NUS-kodeverket for tre av deres programmer (BASV-IKT, BASV-INFO og 
BASV-KOGNI) medfører uheldige begrensninger i søk på bl.a. utdanning.no, 
studiebarometeret og på UiBs egen nettside med oversikt over studietilbud. Programmene er 
plassert i fagfelt «Samfunnsfag og juridiske fag», faggruppe «Medie- og informasjonsfag» og 
utdanningsgruppe «Media og kommunikasjon». I søk på f.eks. utdanning.no vil disse 
programmene dukke opp i søk hvis studentene velger «Media» som interessefelt, men ikke 
ved å velge «Data». Instituttet ønsker å beholde kodingen til samfunnsfag, siden disse 
programmene er samfunnsfaglig orientert, men ønsker samtidig å knyttes til faggruppen 
«Informasjons- og datateknologifag» for å komme opp i søk sammen med sammenlignbare 
programmer ved blant annet det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. 

Fakultetets håndtering av saken

Fakultetet sendte en forespørsel til Statistisk sentralbyrå 28. april om å opprette en ny 
faggruppe «Informasjons- og datateknologifag», kategorisert under fagfelt «Samfunnsfag og 
juridiske fag». SSB avviste søknaden med følgende konklusjon: «Dette vil innebære ulik 
koding av data på dette tilbudet før og etter en eventuell endring, noe som er lite ønskelig 
sett i statistikkfaglig sammenheng. En slik ny faggruppe vil derfor ikke bli opprettet».

Fakultetet tok videre kontakt med utviklingsleder på utdanning.no, Trond Håvard Hanssen,
og systemansvarlig på studiebarometeret, Pål Bakken, med forespørsel om tekniske 
løsninger for å komme instituttets ønsker i møte. De ansvarlige på studiebarometeret ønsket 
å drøfte saken internt. Utviklingsleder på utdanning.no kjente til problematikken og hadde 
mulighet til å legge inn et ekstra NUS-kodesett til de aktuelle programmene slik at 
programmene nå vil komme opp i to søk, både «Data» og «Media». Problemet er at denne 
løsningen kun vil vare til neste import av NUS-koder fra utdanningsinstitusjonene. Den beste 
løsningen han kunne se på dette var om FS kan ha to, eller flere felt for NUS-koder, der ett
er det primære (for blant annet ssb), mens de andre feltene kan brukes av nettsider som 
studiebarometeret og utdanning.no, som støtter bruk av flere NUS-koder.  
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Videre behandling

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ser ikke at det er en varig løsning at UiB må be om å 
få lagt inn et ekstra NUS-kodesett hver gang det importeres NUS-koder fra de ulike 
utdanningsinstitusjonene. Vi ber derfor SA om å følge opp løsningen skissert av 
utviklingsleder, Trond Håvard Hanssen, på utdanning.no. En løsning med flere parallelle 
NUS-kodesett i FS vil være gunstig for alle tilsvarende flerfaglige programmer som kan 
knyttes til flere fagfelt, og vil gjøre programmene mer tilgjengelige for potensielle studenter 
på sidene til studiebarometeret og utdanning.no. 

Vennlig hilsen

Ingrid Christensen
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