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Sak 64/22:  Studietilbud 2023-2024 
 
I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-7 Studentopptak, er det styret selv 
som regulerer adgangen til det enkelte studium innenfor de rammer som gis av 
departementet.  
 
Styret skal ta stilling til hvilke studier som skal utlyses for studieåret 2023-2024. 
Studiene blir markedsført gjennom blant annet samordna opptak og NIHs 
studiebrosjyre og nettsider, og materialet for markedsføringen må ferdigstilles i 
desember.  
 
Studieutvalget og styret vil i mai bli forelagt sak om fastsetting av opptaksrammer for 
studiene. Da har vi oversikt over søkertall til hvert enkelt studium. Dersom det viser 
seg at enkelte studier har svært dårlige søkertall i forhold til tidligere, kan høgskolen 
velge at det ikke tas opp studenter til disse studiene.  
 
Administrerende direktør foreslår at studietilbud utlyses for studieåret 2023-2024 i 
tråd med tabellen nedenfor. Det kan komme mindre justeringer i opptaksrammen på 
noen studier.  
 
 

Studietilbud Antall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heltid 

 
 
Utlyst samordna 
opptak 

Bachelor i friluftsliv (BAFL) 40 
Bachelor i trening, helse og prestasjon 
(BATHP) 

80 

Bachelor i sport management (BASPM) 35 
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi 
(BATI)  

35 

5-årig lærerutdanning i kroppsøving og 
idrettsfag for 1.-13. trinn (LKI) 

40 

1-årig studium i idrett og samfunn 35 
   
 
 
 
 
Utlyst gjennom 
egne 
markedsførings-
tiltak 

Innpassing av 2. året av bachelorprogram 40  
3-årig lærerutdanning i praktiske og estetiske 
fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag 

20 

1-årig studium i idrett, kultur og 
utviklingssamarbeid (IKU) 

15 

1-årig påbyggingsstudium i fysisk aktivitet og 
funksjonshemming (FAF)  

24 

1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 40 
2-årig master i idrettsfysiologi og 
bevegelseslære 

30 

2-årig masterstudium idrettsmedisin 20 
2-årig masterstudium i idrett og 
samfunnsvitenskap 

75 



2-årig European Master in Health and 
Physical Activity (EMA)  

5 

  Master i idrettsfysioterapi (MAIF) 20 
 

 
 

Deltid 

 
 
Utlyst gjennom 
egne 
markedsførings-
tiltak 

NIH PT årsstudium, IIM ca 80 
Kroppsøving del 1, 30 stp, ILF ca 35 
Kroppsøving del 2, 30 stp, ILF ca 15  
Friluftsliv del 2, ILF ca 24 
Videreutdanning kroppsøving, nettstudier, ILF ca 60 
Veiledningspedagogikk 30 stp, ILF ca 20 
Sport management (eng), nettstudier, IIS ca 100 
Idrettsledelse (no), nettstudier, IIS ca 150 
Trening og kreft, IIM ca 70 

    
 
 
Det er økning på utlysning av studietilbud fra tidligere år på heltidsstudiene, og særlig 
på deltidsstudiene der en for kommende studieår lyser ut 554 plasser, mot 450 i 
2022. 
 
Alle studier lyses ut med forbehold om tilstrekkelig søking og at det ikke skjer 
vesentlige endringer i høgskolens ressurssituasjon.  
 
For kroppsøving deltid 2, er det sendt en søknad til HK-dir medio oktober 2022. Ved 
innvilget søknad vil en kunne øke studenttallet fra 15 til 35 ved det studiet. Det er 
forventet svar i løpet av november på denne søknaden.  
 
Enkelte av deltidsstudiene har andre søknads- og oppstartstidspunkt enn de 
ordinære studiene, og vil ikke bli utlyst gjennom NIHs studiebrosjyre. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret slutter seg til studieutlysning 2023-2024 i samsvar med fremlagt forslag. 
 
 
 
 


