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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 16. mars 2016 kl. 1015-1200 
Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 28. OKTOBER 2015  

 
Sak 16/1  

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM  

STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM 

Vedtakssak (Saksnr. 2015/9880)  

VEDLEGG:  

- Brev fra fakultetet  

- Forslag til studieplanendringer fra instuttene: Biologi, Fysikk og teknologi, Geofysikk, 
Geovitenskap, Informatikk, Kjemi, Matematikk, Molekylærbiologi  

 

SAK 16/2  

PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN 

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)  

VEDLEGG:  

- Oppfølging av programevalueringer - brev fra fakultetet  

- Status for programevalueringer - tilbakemeldinger fra instituttene  

 

SAK 16/3  

ENDRINGER I FAKULTETETS UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER   

Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)  
 

SAK 16/4  

RETNINGSLINJER FOR UTSATT INNLEVERING AV MASTEROPPGAVER VED KJEMISK INSTITUTT   

Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)  

VEDLEGG: Retningslinjer vedtatt i programstyret på Kjemisk institutt  

 

SAK 16/5 EVENTUELT  
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ORIENTERINGSSAKER  

1. Masteropptak vår 2016  

2. Ny undervisningsleder for BIO  

3. Utlysning av nye Sentre for fremragende utdanning  

4. bioCEED - Årsrapport 2015  

5. Studiebarometer 2015 - resultater UiB  

6. NOKUTs kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser:  

a. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen biologi (oktober 2015)  

b. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innenfor datafag (november 2015)  

c. Sluttrapport (november 2015)  

7. Forslag fra programstyret i geovitenskap om å endre reglementet for tidlig eksamen 

8. Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring (KD, NOKUT). Muntlig orientering  

9. Rapporteringstall. Muntlig orientering  

10. Sivilingeniørtittel. Muntlig orientering.  

11. Nye opptakskrav til realfagsstudier. Muntlig orientering.  

12. Utdanningspunkter i fakultetets nye strategi, og planer for oppfølging. Muntlig orientering.  

13. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering  

 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
sekretær 

MN/INSO 
Bergen, 14.3.16 

 

 
 

Kommende saker: 

- Utdanningsmelding for 2015 

- Programevalueringer 

- Antall studieplasser på masterprogram og studieretninger 
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Studiestyresak: 16/1  Saksnr.: 2015/9880 

Møte: 17. mars 2016   

 

 
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016.  

PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM 

 
Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar 2016 til alle institutt og minnet om den 
faste fristen 1. mars for innsending av små studieplanendringer for emner som undervises kommende 
høstsemester. Fakultetet har mottatt studieplanendringer fra samtlige institutt og Skolelaboratoriet i 
realfag. 
 
For å sikre informasjonsflyt ble det til fristen 1. mars også bedt om en orientering om pågående 
revisjon av studieprogram og planer om større endringer i emneporteføljen. 
 
 
Små studieplanendringer 
 
De små studieplanendringene er justeringer av emnebeskrivelser og undervisningstilbudet 
høst 2016. I tillegg kan instituttene foreslå enkelte større studieplanendringer når de er en 
konsekvens av studieplanendringer som ble vedtatt i høst, ved fristen 1.oktober. Større 
endringer som kommer studentene til gode kan også vurderes i forbindelser med små 
studieplanendringer. 
 
Det er flere små endringer i læringsutbytte, mål og innhold, vurderingsform osv. I saksforelegget er det 
trukket frem enkelte av de innsendte forslagene. 
 
 

1. SMÅ ENDRINGER PÅ EMNER 

 
Institutt for informatikk 
 
Instituttet foreslår å legge til krav om egen datamaskin på emnet INF109, under overskriften 
Obligatorisk undervisningsaktivitet. Det er instituttledelsen sitt mål at flest mulig studenter ved 
fakultetet skal kunne ta emnet. INF109 har vokst ut av datalabene på Høyteknologisenteret. Fra og 
med høst 2016 ønsker instituttet derfor å legge opp til at studentene i INF109 bruker sin egen 
datamaskin på emnet, men vi vil også ha en datalab tilgjengelig for de som ikke har egen maskin. 
Ønsker derfor å legge til følgende setning i emnebeskrivelsen: «Vi gjør oppmerksom på at studentene 
må bruke egen datamaskin i undervisningen. Det vil være et begrenset antall datamaskiner tilgjengelig 
for de som ikke har egen maskin». 
 

Sekretærens kommentar 
Dette kravet kan legges til på emnet da det i studieforskriften til UiB nå er inkludert et eget 
punkt om krav til egen datamaskin. § 6.1.(6) Universitetet kan kreve at studenter skal ha 
tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. 
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Institutt for geovitenskap 

Instituttet foreslår å endre vurderingsform på to emner. 

GEOV112 
Vurderingssemester: 
Det er berre mogeleg å gjennomføre eksamen i semester med undervisning 
Obligatorisk undervisningsaktivitet: 
Studentane må være til stades på alle øvingane. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 
semester, inkludert det semesteret dei vart avlagd. 
Vurderingsform: 
Øvingar (30%), quiz (20%), 4 timar skriftleg eksamen (50%). Alle tre eksamensdelane må verte 
godkjend i same semester. 
 

Sekretærens kommentar 

Emnebeskrivelsen må oppdateres på følgende punkter:  

 Det må presiseres i emnebeskrivelsen dersom dette er en mappevurdering. 

 Obligatorisk aktivitet er godkjent i to semestre, samtidig som det kun er mulig å 

gjennomføre eksamen i semestre med undervisning. Den obligatoriske aktiviteten bør 

derfor være gyldig kun ett semester, eventuelt flere enn to dersom studentene som 

tar emnet på nytt ikke må gjennomføre øvelsene på nytt.  

 Emnebeskrivelsen må oppdateres med opplysninger om alle deler må være bestått for 

å bestå emnet, eller om det er mulig å bestå med stryk på enkelte deler.  

 

GEOV254 
Endring av vurderings/eksamensform fra skriftlig eksamen til mappeevaluering. 
Mappeevaluering vil innebære følgende: 
Skriftlig innlevering av 12 obligatoriske øvelser etter hver enkelt forelesning (20 % av endelig 
karakter). Muntlig presentasjon av én av de 12 obligatoriske øvelser (20 % av endelig karakter). 
Individuell skriftlig lekse/oppdrag til innlevering (40 % av endelig karakter). 
Muntlig samtale om skriftlig lekse/oppdrag og annet kursinnhold (20 % av endelig karakter). 

 

Sekretærens kommentar 

Emnebeskrivelsen må oppdateres med følgende opplysninger: 

 Om det kun vil være vurdering i undervisningssemestre. 

 Om alle deler må være bestått for å bestå emnet, eller om det er mulig å bestå med 

stryk på enkelte deler.  

Instituttet bør utarbeide klare retningslinjer for hvordan fravær fra obligatoriske aktiviteter og 

vurderingsdeler skal håndteres. Fakultet gjør oppmerksom på at det på nåværende tidspunkt 

er uavklart hvordan klage på karakterfastsetting på emner med flere deler og mappevurdering 

skal håndteres. Problemstillingen er meldt videre til UiB sentralt som vil følge det opp videre 

via Utdanningsutvalget.  
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Skolelab i Realfag 

Endre emnenavn på emnene NAT621, 622, 623, 624.  

 

2. STORE STUDIEPLANENDRINGER 

 
Institutt for biologi 
Nedlegging av emne BIO204A Etikk og velferd hos akvatiske organismar. Nedleggingen innebærer også 
endring i studieplaner for Profesjonsstudium i fiskehelse, Bachelorprogram i bærekraftig havbruk, 
Integrert masterprogram i sjømat og havbruk og Masterprogram i biologi – havbruksbiologi. Emnet 
BIO204A ble opprettet som et supplement til Forsøksdyrelærekursa (LAS 201 6 sp og LAS 203 2sp.) på 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, blant annet for å tilpasse forsøksdyrlærekursene til en 10 
studiepoengs pakke som skulle inngå i aktuelle studieprogram ved BIO. Etter revisjon ved MOF høsten 
2015 ble LAS-emnene endret til en 10 studiepoengs pakke av LAS 301(6 sp) og LAS303 (4 sp.), og det er 
ikke lenger studieplanmessige behov for BIO 204A.  
 

Sekretærens kommentar: 

Nedlegging av emner er en stor studieplanendring. Instituttet må melde dette inn til store 

studieplanendringer høst 17. Fakultetet forstår at emnet i praksis allerede er lagt ned ettersom 

det allerede er erstattet av andre emner, men nedleggingen kan likevel ikke formelt vedtas før 

høst 17.  

 

Matematisk institutt 

Instituttet ønsker å endre krav til obligatoriske emner på bachelorprogrammet i statistikk. I dag er 
både STAT210 og STAT220 strengt obligatoriske i bachelorgraden, men instituttet ønsker å myke dette 
opp med flere valg.  Bakgrunnen for endringen er at kravene da harmonerer bedre med 
opptakskravene til master i statistikk, og at det gir studentene økt fleksibilitet til å for eksempel reise 
på utveksling.  
 

Sekretærens kommentar: 

Endring av studieplan og studieløp er en stor studieplanendring. Instituttet må melde dette inn 

til store studieplanendringer høst 17. Dersom instituttet ønsker å gjøre unntak og tilpasninger 

ved opptak til master, som er i studentens favør, er det mulig selv om selve endringen i 

bachelorprogrammet ikke er vedtatt.  

 
Geofysisk institutt 
På masterprogrammet i meteorologi og oseanografi, studieretning Kjemisk oseanografi ønskes 
følgende endring: GEOF236 er nå opptakskrav og programstyret ønsker å fjernes følgende setning: 
Emnet GEOF236 må takast i løpet av bachelor eller mastergraden og erstatte den med I tillegg må 
emnet GEOF236 eller tilsvarande vere gjennomført og bestått for å kvalifisere til opptak til 
studieretninga kjemisk oseanografi. 
 
For studieretning Meteorologi ønsker instituttet å tydeliggjøre hva som er opptakskrav og foreslår 
derfor å endre formuleringene under overskriften opptakskrav. 
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Sekretærens kommentar: 

Endring av opptakskrav til master der dette er en skjerping av opptakskravene er en stor 

studieplanendring. Instituttet må melde dette inn til store studieplanendringer høst 17.  

 

 
3. ENDRINGER I UNDERVISNINGSTILBUDET HØST 2016 

Ingen endringer meldt inn. 
 

4. ENDRING I FARGEKODE PÅ EMNER 

Ingen endringer meldt inn. 
 

5. STUDIELØP VED UNIS 

Institutt for biologi og Geofysisk institutt har meldt inn endringer i anbefalt studieløp for studenter 
som ønsker et studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Studiestyret tar til etterretning forslagene til små endringer i emnebeskrivelser som 
programstyrene har fremmet. 

2. Studiestyret ber instituttene som har meldt inn store studieplanendringer om å melde dette 
inn til fristen for store studieplanendringer 1. oktober. 

 
 

ORIENTERING TIL STUDIESTYRET:  
PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM 
For å sikre informasjonsflyten mellom instituttene og Studiestyret er det til fristen 1. mars bedt om at 
studiestyret orienteres om pågående revisjon av studieprogram og planer om større endringer i 
emneporteføljen. Behov for nye emner i fagmiljø utenfor eget institutt kan også fremmes. 
 
Institutt for biologi 
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag ble eksternevaluert i desember 2015. Institutt og 
programstyrer behandler nå evalueringsrapporten, og instituttet regner med at dette vil føre til større 
studieplanendringer på programmet. 
 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Fakultetet planlegger å opprette av tre nye 5-årige integrerte sivilingeniørprogram med oppstart høst 
2017. Det har vært gjort et grunnlagsarbeid det siste året med tanke på etablering av nye 
sivilingeniørprogram i energi, havromsteknologi og medisinsk teknologi. Programmene skal etableres 
ved en intern flytting av studieplasser ved fakultetet, der studieplassene flyttes fra programmer med 
stor nedgang i søkertall det siste året, til de nye programmene.  
 
 
Matematisk institutt 

Grunnet nye nasjonale retningslinjer blir det fra høsten 2017 krav om mastergrad for å komme inn på 

PPU. Dette vil påvirke masterprogrammet i Skolerettet matematikk (under både ren og anvendt 
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matematikk), da det ikke lenger vil være mulig å ta opp til disse retningene uten at de allerede har en 

mastergrad, eventuelt at de allerede har PPU. Høst 2016 blir siste gang instituttet kan ta noen opp til 

skolerettet matematikk. Det kan heller ikke lyses ut vår 2017 da de som tradisjonelt blir tatt opp til 

skolerettet matematikk om våren tar PPU-delen om høsten, og de får ikke ta PPU høst 2017.  

 

 

Bergen 14.03.16, MN/BIG 

 
 
VEDLEGG:  
- Brev fra fakultetet 
- Forslag til studieplanendringer fra instituttene og Skolelaboratoriet 
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Studiestyresak: 16/2  Saksnr.: 2014/1420 

Møte: 17. mars 2016   

 

 
PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN 

 
Studiestyret har i 2014 vedtatt en tidsplan for gjennomføring av programevalueringer (sak 14/1420-
14). Instituttene kunne selv velge formen for programevalueringene og når i løpet av perioden 2014-
2017 de ønsket å gjennomføre evalueringen. Fristen for innlevering av evalueringsrapporter er 1. mars 
etter evalueringsåret.  
 
I følge kvalitetssikringssystemet for utdanning ved UiB skal det minst hvert 5. år gjennomføres en mer 
omfattende programevaluering1. I utdanningsmeldingen for 2015 blir fakultetet blant annet bedt om å 
redegjøre for gjennomførte programevalueringer i 2015 og planer for 2016. 
 
Fakultetet sendte i februar et brev til instituttene med en påminnelse om innleveringsfristen 1. mars 
eller, dersom rapporten ikke ville være klar til fristen, om en kort redegjørelse om status for 
evalueringen med forslag til ny innleveringsfrist innen utgangen av 2016. 
 
Fem program leverte programevaluering i 2015 (studiestyresakene 15/2 og 15/12). 
Evalueringsrapportene for BSc og MSc geovitenskap skal foreligge til dette studiestyremøtet. Syv 
program har bedt om utsatt innlevering innen utgangen av 2016. Fem program har bedt om ny 
innleveringsfrist 1. mars 2017. 
 
Alle studieprogrammene ved fakultetet skal ha gjennomført og behandlet sine programevalueringer 
innen siste frist for denne perioden, som er 1. mars 2018. Evalueringene vil danne grunnlag for en 
samlet fakultetsrapport i slutten av evalueringsperioden. 
 
Saksforelegget er delt opp i: 
Del 1: Status for programevalueringene 
Del 2: Oppdatert plan for programevalueringer 2014-2017 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret tar instituttenes redegjørelser for forsinket innlevering av programevalueringer til 
etterretning. Oppdatert plan for programevalueringer for perioden 2014-2017 er vedtatt som 
fremlagt. Alle programevalueringer i denne perioden skal være gjennomført innen utgangen av 2017 
og rapportene levert innen fristen 1. mars 2018. Fakultetets studieseksjon vil følge opp planen og be 
instituttene om statusmeldinger underveis. 
 
Bergen 14. mars 2016  
MN/INSO 
 
VEDLEGG:  
- Tilbakemeldingene fra instituttene 

  

                                                 
1
 http://www.uib.no/studiekvalitet/77937/handbok-kvalitetssikring-av-universitetsstudia  

http://www.uib.no/studiekvalitet/77937/handbok-kvalitetssikring-av-universitetsstudia
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DEL 1: STATUS FOR PROGRAMEVALUERINGENE 
 
1) Programevalueringer som ble levert i 2015  

 BSc Datavitenskap 

 BSc Datateknologi  

 BSc Kjemi 

 MSc Kjemi 

 MSc Nanovitenskap 

 
Evalueringsrapportene er behandlet i Studiestyret og lagt i studiekvalitetsbasen, hvor de er 
tilgjengelige for både ansatte og studenter. 

 
 
2) Programevalueringer som hadde frist 1. mars 2015, men som ikke er levert: 

Fakultetet har bedt om innlevering av rapport innen 1. mars 2016 eller en kort redegjørelse om 
status for evalueringen med forslag til ny og siste innleveringsfrist innen utgangen av 2016. 

 

MSc energi per kull  Leveres 31. mars  

BSc Biologi Ber om ny frist 15. juni 2016 Ønsker å inkludere resultater 

fra bioCEED lærerprosjekter 

som leveres i mars 

BSc Bærekraftig havbruk  Programmet er lagt ned Foreslår internevaluering av 

nytt program (integrert master i 

havbruk og sjømat) etter ca 2 år 

 
 
3) Programevalueringer som har frist 1. mars 2016: 

Fakultetet har bedt om innlevering av rapport innen 1. mars 2016 eller en kort redegjørelse om 
status for evalueringen med forslag til ny innleveringsfrist innen utgangen av 2016. 

 

MSc energi per kull Leveres 31. mars De planlagte rapportene per 

kull blir slått sammen til én 

rapport pga få uteksaminerte 

studenter 

BSc Miljø- og ressursfag Leverer i løpet av vår 2016 Programsensor har gjort en 

evaluering som skal følges opp 

av en studentevaluering 

MSc Biologi Ber om ny frist 15. juni 2016 Internevaluering under 

utarbeidelse 

MSc Fiskehelse Ber om ny frist 15. juni 2016 Internevaluering under 

utarbeidelse 

BSc Geovitenskap Leveres 15. mars Under utarbeidelse 

MSc Geovitenskap Leveres 15. mars Under utarbeidelse 

BSc Informatikk-matematikk-

økonomi  

Ber om ny frist 1. mars 2017 Manglet et aktivt program-

styre, men er operativ igjen 

fra 2015 

MSc Informatikk Ber om ny frist 1. mars 2017 Planlagt evaluering i 2016 

MSc Programutvikling Ber om ny frist 30. juni 2016 Evaluering starter med besøk 

av programsensor 9.3. 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?
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BSc Nanoteknologi Ber om ny frist 1. oktober 

2016 

Skal gjennomføre 

fokusgruppesamtaler og 

programstyrets 

egenevaluering våren 2016 

Erfaringsbasert master i 

undervisning 

Ber om ny frist 1. mars 2017 Først nå er det mer omfang av 

ferdige kandidater og mer 

erfaring å bygge på 

Lektor med matematikk Ber om ny frist 20. juni 2016 Forsinket pga mange andre 

store oppgaver – læringslab, 

ny rammeplan, PPU deltid, 

samarbeid med HiB 

BSc Molekylærbiologi Ber om ny frist 1. mars 2017 Manglet programsensor 

MSc Molekylærbiologi Ber om ny frist 1. mars 2017 Manglet programsensor 

 
 
4) Programevalueringer som skal gjennomføres i 2016 med frist 1. mars 2017: 

 BSc Meteorologi og oseanografi  

 MSc Meteorologi og oseanografi, studieretning meteorologi 

 BSc Fysikk  

 BSc Petroleum- og prosessteknologi 

 BSc Matematikk 

 BSc Matematikk for teknologi 

 BSc Statistikk 

 MSc Aktuar 

 MSc Anvendt og beregningsorientert matematikk 

 MSc Matematikk 

 MSc Statistikk 

 
 
5) Programevalueringer som skal gjennomføres i 2017 med frist 1. mars 2018: 

 MSc Meteorologi og oseanografi (utenom studieretning meteorologi) 

 MSc Fysikk 

 MSc Petroleumsteknologi 

 MSc Prosessteknologi 
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DEL 2: OPPDATERT PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER 2014-2017 
 

Innleveringsfrist Program 

2015 - ferdig BSc Datavitenskap 

 BSc Datateknologi  

 BSc Kjemi 

 MSc Kjemi 

 MSc Nanovitenskap 

2016  

15. mars BSc Geovitenskap 

15. mars MSc Geovitenskap 

15. juni MSc Biologi 

15. juni MSc Fiskehelse 

20. juni Lektor med matematikk 

30. juni MSc Programutvikling 

I løpet av vårsemester BSc Miljø- og ressursfag 

1. oktober BSc Nanoteknologi 

  

1. mars 2017 BSc Informatikk-matematikk-økonomi  

 MSc Informatikk 

 BSc Molekylærbiologi 

 MSc Molekylærbiologi 

 BSc Meteorologi og oseanografi 

 MSc Meteorologi og oseanografi, studieretning meteorologi 

 BSc Fysikk  
 BSc Petroleum- og prosessteknologi 

 BSc Matematikk 

 BSc Matematikk for teknologi 

 BSc Statistikk 

 MSc Aktuar 

 MSc Anvendt og beregnings-orientert matematikk 

 MSc Matematikk 

 MSc Statistikk 

 Erfaringsbasert master i undervisning 

  

1. mars 2018 MSc Meteorologi og oseanografi (utenom meteorologi) 

 MSc Fysikk 

 MSc Petroleumsteknologi 

 MSc Prosessteknologi 

 

 



UNIVERSITETET I BERGEN 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2016\17.3.16\Sak_16_3_Endring utfyllende regler - MA-

opptak kun med BA.docx 
 

Studiestyresak: 16/3 
 Saksnr.: 2010/3834 

Møte: 17. mars 2016   

 

 

ENDRING I FAKULTETETS UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER – 

OPPTAKSKRAV TIL MASTERPROGRAM 

 

Fakultetets studieseksjon foreslår å stryke en unntaksregel fra fakultetets utfyllende regler. 

Unntaksregelen gjelder ved opptak til masterprogram: 

 

§ 3 (6) Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng for 

en fullført bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program for 

en bachelorgrad ved UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter 

oppstart av masterstudiet. 
 

 

BAKGRUNN: 

 

Unntaksregelen i fakultetets utfyllende regler, 6. avsnitt, ble vedtatt i 2003 (se vedlegg) og er 

ment for å imøtekomme studenter som er kommet litt skjevt ut med å oppfylle kravene i 

utdanningsplanen innen normert tid, for eksempel på grunn av et utvekslingsopphold. Regelen 

skal kunne anvendes spesielt for studenter som ellers fyller alle opptakskrav og som viser god 

progresjon i bachelorstudiet. Unntaksregelen gjelder kun studenter på et bachelorprogram på 

UiB, fordi det kun er for egne studenter vi kan vurdere om det er realistisk å ta de manglende 

10 studiepoeng i løpet av det første året på masterstudiet i tillegg til masteremnene.  

 

Erfaringen viser imidlertid at mange av studentene som får opptak på dette grunnlaget, sliter 

med å komme i mål med bachelorgraden, mens de allerede er masterstudenter. Samtidig krever 

det mye administrativ oppfølging og ressurser for å passe på at studenten avslutter 

bachelorgraden, eller for å avslutte masterstudieretten dersom studenten ikke blir ferdig med 

bachelorgraden. 

 

Studenter som ønsker å søke om masteropptak, men som kun mangler ett emne eller én 

eksamen (10 studiepoeng) for en avsluttet bachelorgrad, har gode muligheter innenfor vårt 

reglement til å gjøre seg ferdig uten å miste mer tid. Studentene kan ta emner på masternivå 

parallelt med det manglende bacheloremnet og får innpasset eventuelle masteremner etter 

opptak til master, med en eventuell avkortning av masterstudiet. Mellom avsluttet bachelorgrad 

og masteropptak kan studenten ta masteremner på poststudierett. 

 

Det skal derfor ikke være nødvendig å opprettholde denne unntaksregelen. Å stryke 

unntaksregelen er en realitetsendring, men den er i samsvar med forskrift og praksis ved andre 

fakulteter og institusjoner. Uten unntaksregelen vil informasjon til søkere være klarere, fordi vi 

ikke trenger å gjøre forskjell mellom interne og eksterne søkere. Administrasjon og behandling 

av interne og eksterne søkere vil være enklere og mer rettferdig.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtok at følgende regel som gjelder ved opptak til masterprogram strykes fra 

fakultetets utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.: 

 

§ 3 (6) Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng for en 

fullført bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program for en 

bachelorgrad ved UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter oppstart av 

masterstudiet. 

 

Regelendringen gjelder f.o.m. masteropptak til høstsemesteret 2016. 

 

 

Bergen 22. februar 2016  

MN/INSO 
 

 

 

 

VEDLEGG: FORSKRIFT OG REGLER 

 

I forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen står det om 

opptak til masterprogram: 

 

§ 4.1.1 Om opptak og opptaksbehandling til masterprogram 

 

(2) De alminnelige opptakskravene for masterprogram er: 

• bachelorgrad eller tilsvarende (herunder cand.mag.-grad) 

• en fagenhet og en spesialisering på til sammen minst 80 studiepoeng 

• andre faglige krav som måtte være fastsatt i studieplanen for det aktuelle masterstudiet, 

så som krav om selvstendig arbeid i bachelorgraden eller annet opptaksgrunnlag 

 

I de utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet står det 

om opptakskrav til masterprogram: 

 

§ 3. Opptak til masterstudiet  

 

(4. avsnitt) For å bli tatt opp til et masterstudium må studenten ha oppnådd bachelorgrad 

eller tilsvarende avsluttet grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang. En faglig 

fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang må inngå i graden eller i 

utdanningsløpet. 

 

(6. avsnitt) Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng 

for en fullført bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program 

for en bachelorgrad ved UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter 

oppstart av masterstudiet. 
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Studiestyresak: 16/4  Saksnr.: 2010/3834 

Møte: 17. mars 2016   

 

 
RETNINGSLINJER FOR UTSATT INNLEVERING AV MASTEROPPGAVER VED KJEMISK 

INSTITUTT 

 

 
Utsatt innlevering av masteroppgaver er regulert i § 11 i de Utfyllende regler for gradsstudier 
ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
 
Programstyret ved Kjemisk institutt mener at fakultetets utfyllende regler er formulert for 
strenge når det gjelder sykdom, og at de blant annet ikke tar høyde for problemer som kan 
oppstå i forbindelse med laboratoriearbeid innen kjemisk forskning. Programstyret har derfor 
laget retningslinjer for behandling av søknader om utsatt innlevering av masteroppgaver 
basert på erfaringer og med tanke på best mulig tilpasning til masteroppgaver i kjemi. 
Retningslinjene skal presisere når og på hvilket grunnlag studenten kan søke om utsatt 
innlevering, og de skal forenkle saksbehandlingen (vedlegg).  
 
Utfyllende regler fra instituttene må godkjennes av studiestyret.  
 
Studieseksjonen vil ved fremtidige revisjoner av de utfyllende regler for gradsstudier, vurdere 
hvorvidt utfyllende regler fra instituttene kan innarbeides som generelle regler for hele 
fakultetet. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret godkjenner retningslinjer for behandling av søknader om utsatt innlevering av 
masteroppgaver ved Kjemisk institutt. 
 

 
 
Bergen 4. mars 2016  
MN/INSO 
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Retningslinjer for behandling av søknader om utsatt innlevering av
masteroppgaver ved Kjemisk Institutt. 

Tillegg til "Utfyllende regler for gradsstudier Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet" (vedtatt
18.06.03, revidert 13.09.12)

http://www.uib.no/matnat/58067/utfyllende-regler-gradsstudier-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet

1) Det er ikke behov for veileders signatur ved søknad om utsatt innlevering  på grunn av 
sykdom eller andre private forhold som gir rett til fri i arbeidslivet. Disse søknadene 
behandles av instituttets administrasjon uten veileders involvering. Søknader begrunnet i 
sykdom skal være dokumentert med sykemelding.

Begrunnelse: Helseopplysninger og andre private opplysninger skal i utgangspunktet behandles 
konfidensielt og de har normalt ingen relevans for veileder. I mange tilfeller vil veileder være 
referanseperson for studenter som søker arbeid etter endt utdanning eller de vil være involvert i 
vurderinger i forbindelse med opptak til Ph.D stillinger. I slike tilfeller kan det være uheldig at 
veileder er kjent med studenters sykdomshistorikk.

2) Det kan søkes om utsatt innlevering på bakgrunn av at instituttet (eller samarbeidspartner)
ikke i tilstrekkelig grad har stilt til rådighet de ressurser som kreves for å gjennomføre 
mastergradsprosjektet slik det er beskrevet i den godkjente prosjektbeskrivelsen.

Begrunnelse: De fleste former for kjemisk forskning krever tilgang til spesiell infrastruktur. Det er 
ikke uvanlig at f.eks. instrumentering er utilgjengelig i lengre perioder på grunn av tekniske 
problemer. Når instituttet har godtatt en mastergradsavtale eller en prosjektbeskrivelse som krever 
tilgang til spesielle ressurser er det også instituttets ansvar at disse er tilgjengelige. Eventuelle 
mangler på dette området bør i minst mulig grad ramme studentene. 

3) Det kan søkes om utsatt innlevering på bakgrunn av justeringer som gjøres i prosjektet på 
grunn av helse miljø og sikkerhet (HMS).

Begrunnelse: Mange former for kjemisk arbeid krever spesielle hensyn til HMS. I noen tilfeller må 
det gjøres spesielle tilpasninger, f.eks. ved graviditeter og allergier. Dersom det vurderes som mer 
hensiktsmessig å gi en utsatt frist enn permisjon eller ny oppgave bør det være åpning for det.

4) Det kan søkes om utsatt innlevering på bakgrunn av at veileder er utilgjengelig i lengre 
perioder forut for innleveringsfristen. 

Begrunnelse: Det er undertegnet en kontrakt mellom student og veileder som sier at studentene har 
krav på tilstrekkelig veiledning. Det er rimelig at veileder er tilgjengelig i perioden før 
innleveringsfristen. I likhet med studenter kan veiledere bli utsatt for sykdom og andre uforutsette 
hendelser - og de har rettigheter som arbeidstakere som i noen tilfeller kan komme i konflikt med 
forpliktelsene som veiledere. Dersom det er konflikt mellom veileders rettigheter som arbeidstaker 
og studentens rett til veiledning bør det være mulig å utsette innleveringsfristen.
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5) Det kan fattes vedtak om at det gis utsatt innleveringsfrist til grupper av studenter i stedet 
for at det søkes individuelt, f.eks. ved svikt i kritisk infrastruktur. En slik avgjørelse tas av 
instituttleder i samråd med programstyret.

Begrunnelse: I noen tilfeller vil svikt i infrastruktur ramme hele eller deler av instituttet, f.eks. 
langvarig svikt i avtrekksviftene, som vi har opplevd. For å få raskere og lettere saksgang bør det i 
slike tilfeller være mulig å fatte et generelt vedtak som gjelder alle eller en gruppe av studenter.

6) I henhold til fakultetets regler skal søknad om utsatt innlevering leveres senest 1 måned før 
oppsatt innleveringsfrist. Søknader på bakgrunn av uforutsette hendelser som har oppstått 
senere enn en måned innleveringsfristen kan leveres senere, men en må påregne en 
behandlingstid på minst en uke. For forhold omtalt i punkt 2 og 3 vil en normalt ikke 
akseptere søknader levert senere enn 1 måned før fristen.

Begrunnelse: Fakultetets regler sier at søknad om utsatt innlevering leveres senest 1 måned før 
innleveringsfrist. Få studenter har en oppgave som er klar til levering ved det tidspunktet, og 
regelen kan slå uheldig og urettferdig ut for studenter som f.eks. rammes av sykdom den siste 
måneden før fristen. Det bør derfor være åpent for å gjøre unntak fra fristen på 1 måned. 
Laboratoriearbeid vil normalt være avsluttet innen en måned før oppgavens innlevering. Derfor 
settes fristen til 1 måned for forhold omtalt i pkt. 2 og 3.

7) Søknader om utsatt innlevering, med unntak av de som er nevnt i pkt. 1 og pkt. 5, 
behandles normalt av programstyrets leder eller dens stedfortreder.

Begrunnelse: Fakultetets regler sier at programstyret innvilger eller avslår søknader. På grunn av 
tidsfrister vil det i praksis være vanskelig å behandle alle saker om forlengelse på programstyrets 
møter. Mange av sakene om utsettelse vil også inneholde private opplysninger som vil gjøre dem 
unntatt offentlighet. For å redusere administrasjonen og styrke personvernet ønskes det at 
avgjørelsen tas av programstyrets leder eller dens stedfortreder.

Vedtatt i programstyret, Kjemisk institutt, 17. februar 2016
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Masteropptak våren 2016 (pr 26. februar)

Kun lokalt/norsk opptak (tallene i parentes er studenter med ekstern bachelorgrad)

Masteropptak Masteropptak Masteropptak Søkere Søkere Søkere

V16 (Ekstern) V15 (Ekstern) V14 (Ekstern) V16 V15 V14

BIO: Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi 1 3 (1) 1 2 5

BIO: Biologi - Geobiologi 2

BIO: Biologi - Mikrobiologi 2 (2) 1 4 4 7

BIO: Biologi - Miljøtoksikologi 2 (1) 2 7

BIO: Ernæring - marint (nedlagt 2014) 1

BIO: Utviklingsbiologi og fysiologi 1 1

BIO: Fiskeribiologi og forvaltning 1 (1) 1 3 (2) 1 3 2

BIO: Havbruksbiologi 2 (1) 1 1 4

BIO: Marinbiologi 1 3 1 (1) 2 8 9

SUM BIOLOGI 4 (1) 6 (2) 13 (6) 10 20 36

FYSIKK: Akustikk 1

FYSIKK: Målevitenskap og instrumentering 3 (3) 2 (2) 2 (2) 3 6 5

FYSIKK: Kjernefysikk 1 2 (2) 2

FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi 1 1 1

FYSIKK: Mikroelektronikk 6 (5) 2 (2) 1 (1) 8 7 3

FYSIKK: Optikk og atomfysikk 1 3 (1) 2 3

FYSIKK: Partikkelfysikk 1 2 1

FYSIKK: Romfysikk 1 1 1

FYSIKK: Teoretisk fysikk 1 2 2 2 1

SUM FYSIKK 13 (8) 8 (6) 8 (4) 22 16 14

Petroleumsteknologi – reservoarfysikk 3 2 1 8 10 4

Petroleumsteknologi – reservoargeologi 1 1 5 4 2

Petroleumsteknologi – reservoarkjemi 1 1 3

Petroleumsteknologi – reservoarmekanikk 1 (1) 1 2 3 2

Petroleumsteknologi – reservoargeofysikk 3 1

SUM PETROLEUMSTEKNOLOGI 6 (1) 3 2 16 23 9

Prosessteknologi – flerfasesystem 2 3 (3) 2 (2) 10 8 1

Prosessteknologi – kjemometri 1 1 2 1

Prosessteknologi – separasjon 2 (2) 1 (1) 4 1 2

Prosessteknologi – sikkerhetsteknologi 3 (3) 3 (2) 6 13 11

SUM PROSESSTEKNOLOGI 4 (2) 7 (6) 6 (5) 21 24 15

SUM ENERGI ikke utlyst ikke utlyst ikke utlyst ikke utlyst ikke utlyst ikke utlyst

MET/OSEAN: Fysisk oseanografi 1

MET/OSEAN: Kjemisk oseanografi 1 1 1 1

MET/OSEAN: Klimadynamikk

MET/OSEAN: Meteorologi 1 (1) 2 1 1 5 2

SUM METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 1 (1) 3 2 2 6 3

GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi 2 3 6 3

GEOVITENSKAP: Geodynamikk 4 (1) 2 1 6 5 2

GEOVITENSKAP: Kvartær og paleoklima 2 2 15 11 5

GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk 1 1 4 5 5 6

GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag 9 6 10 (1) 22 22 21

SUM GEOVITENSKAP 18 (1) 12 17 (1) 54 46 34

INFORMATIKK: Algoritmer 3 (1) 4 (3) 1 3 6

INFORMATIKK: Bioinformatikk 2 (1) 2 1

INFORMATIKK: Optimering 1 (1) 1 (1) 3 4 1

INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon 3 (1) 3 2 (2) 6 6 9

INFORMATIKK: Visualisering 1 (1)

SUM INFORMATIKK 5 (2) 7 (2) 8 (7) 12 13 17

SUM PROGRAMUTVIKLING 4 (2) 5 (1) 7 (4) 11 10 17

SUM KJEMI 4 (2) 3 (2) 3 (2) 5 7 3

SUM NANOVITENSKAP 1 3 0 1 3

MATEMATIKK: Anvendt/beregning. matematikk 9 (5) 3 (2) 6 (5) 9 7 3

MATEMATIKK: Algebra/algebraisk geometri 2

MATEMATIKK: Matematisk analyse 1 1 1

MATEMATIKK: Statistikk – dataanalyse 1 (1) 4 3 2

MATEMATIKK: Statistikk – finansteori/forsikring 1 1 (1) 2 3 3

MATEMATIKK: Statistikk – matematisk statistikk 1 (1) 1

Søknadsalternativ



MATEMATIKK: Topologi 1 1

MATEMATIKK: Skolerettet matematikk 1

SUM MATEMATIKK 12 (7) 4 (2) 7 (6) 19 14 11

SUM MOLEKYLÆRBIOLOGI 2 7 (3) 3 3 13 8

Totalt : 74 (27) 68 (24) 76 (35) 176 195 167

Opptaksrammer og opptak

Institutt Ramme 15/16 Opptak H15/V16 Opptak H14/V15 Opptak H13/V14 Opptak H15 Opptak V16

Geofysisk institutt 17 25 38 27 24 1

Institutt for biologi 55 35 41 58 31 4

Institutt for fysikk og teknologi 60 82 55 59 59 23

Institutt for geovitenskap 53 60 57 71 42 18

Institutt for informatikk 45 40 45 47 31 9

Kjemisk institutt 35 20 23 40 15 5

Matematisk institutt 30 26 18 16 14 12

Molekylærbiologisk institutt 22 13 22 19 11 2

Totalt 317 301 299 337 227 74

Opptak våren 2016 74 totalt 10 HiB 2 Iran

1 HiSF 1 Argentina

27 Ekstern utd. 1 HiV 1 Danmark

1 NVH 1 Eritrea

13 Utenlandsk 1 UiA 1 Mexico

14 Norsk ekstern 1 Moldova

1 Nepal

1 Nigeria

1 Pakistan

1 Sveits

1 Tyskland

1 USA



Innmelding av til sak til Studiestyret: 
Programstyret ved GEO ønsker at Studiestyret ved MN-fakultetet vurderer endring av reglement for 
tidligeksamener. 
 
Bakgrunn:  
Utdrag fra Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.11 Ny vurdering: 
«Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen i 
undervisningssemesteret, har rett til ett nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for 
vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret. Fraværsgrunnen skal dokumenteres som beskrevet i § 
6.10.2. Se § 6.10.3 for frister. Fakultetet kan gi utfyllende regler om søknadsprosedyren ved ny vurdering». 
 
Situasjonen per i dag: 
På alle institutter ved MN-fakultetet (UiB) kan alle som ønsker det ta eksamen på nytt i påfølgende semester 
– også kalt tidligeksamen1. UiO har den ordning at kun de som har gyldig fravær kan møte opp til utsatt 
eksamen i påfølgende semester. UiT har samme regel, men de har tillempet praksisen til også å gi dem som 
stryker en ny sjanse.  
 Ordningen ved MN/UiB var ment å forhindre at studenter melder seg opp i samme emne flere 
ganger, og dermed opptar plassen til en student med normal studieprogresjon, samt å gi studenter en rask 
mulighet til forbedre et svakt eksamensresultat uten at studieprogresjonen ble skadelidende.   
 Tall fra GEO (tabell 1) viser at det har vært en jevn økning i antall emner med tidligeksamen, til det 
dobbelte, fra 2011 til 2015. Antall kandidater som meldte seg opp til tidligeksamen økte også jevnt fra 2011 
til 2014. Det var imidlertid en mindre nedgang eller stabilisering i 2015, sammenlignet med de to foregående 
årene, og 2016 vil vise om dette representerer en stabilisering eller en reell nedgang. I praksis har ordningen 
med tidligeksamen skapt flere ulemper enn fordeler, som skissert i argumenter for endring under. 
 

 

 
År 

Tidligeksamen Klager 

Antall emner Antall oppmeldte %-oppmøte Antall emner Antall klager 

2011 23 226 77 14 25 

2012 25 315 87 16 27 

2013 29 346 78 18 29 

2014 29 370 80 22 55 

2015 30 332 77 30 91 

Tabell 1: Oversikt for perioden 2011-2015 over antall påmeldte studenter til tidligeksamen, oppmøte-prosent, antall 
emner der eksamensresultater ble klaget på og antall klager. Oversikten over klagesaker er ikke kun fra tidligeksamen, 
men fra både tidlig og ordinær eksamen de aktuelle årene. 
 
Argumenter for å endre dagens ordning:  

 Dagens ordning medfører at det brukes store ressurser blant undervisere og sensorer, både tidsmessig 
og økonomisk. I prinsippet kan en student ta eksamen i ett emne tre ganger, som så kan klages på. Totalt 
innebærer dette seks kommisjoner.  
o flere tar tidligeksamen (økning på 164 % (147 %) fra 2011 til 2014 (2015)) 
o stor økning i ønsker om begrunnelser  
o ekstrem økning i klagesaker, 360 % fra 2011 til 2015, og flere kommisjoner med ekstern sensor  
o større utgifter for instituttene og mye ekstraarbeid for forskerne 
o Mye ekstraarbeid for administrativt ansatte, på både institutt, fakultet, Studieadministrativ 

Avdeling og dokumentsenteret 
 

 Et stort antall av studentene uteblir fra ordinær undervisning i tiden rundt tidligeksamen. Dette 
saboterer undervisningen, og skaper i tillegg en ond sirkel der studentene tidlig kommer på etterskudd i 
de ordinære undervisningsemnene de følger.  

                                                           
1
 Utfyllende regler ved eksamen ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, § 1 Rett til ny eksamen 



 

 Vi ser fra statistikken at det de siste årene har etablert seg en kultur blant studentene, der de gjerne 
lenge før ordinær eksamen legger opp til å ta eksamen på nytt senere. Studentrepresentantene i PS/GEO 
bekrefter dette. Ved å begrense mulighetene for å ta eksamen igjen og igjen, vil studentene trolig 
investere større innsats i faget allerede fra starten.  

 

 En annen trend er at studenter melder seg opp innen fristen for oppmelding (1. feb./1. sep.) for så å 
trekke seg rett før trekkfristen (2 uker før). Andre studenter trekker seg ikke innen fristen, men møter 
heller ikke opp på eksamen. I begge tilfeller betyr det i praksis at tidligeksamener organiseres ut fra 
tidlige tall, at eksamensoppgaver lages på alle de innmeldte målformene, og at mye arbeid er gjort 
forgjeves dersom ingen møter opp (fortrinnsvis 200- og 300-tallsemner). 
 

 En av konsekvensene av å ta eksamen om og om igjen er at flere får bedre karakterer. Dette har hevet 
snittet for opptak til masterprogrammet slik at en stor andel studenter ikke kommer inn ved første 
forsøk. Disse tar da gjerne ett semester der de forbedrer karakterer samtidig som de tar ordinære emner 
som skal inngå i mastergraden. Mange får dermed redusert tid for gjennomføring av mastergraden. 
Redusert tid på mastergraden er ikke forenlig med det arbeidet som skal gjøres, spesielt ikke for felt- og 
laboratoriebaserte prosjekter, ei heller med den tiden studenten trenger til "modning" gjennom 
masterstudiet.  
 

 Forslaget om å endre dagens ordning på MN går ikke på tvers av UH-lovens krav, fordi det fortsatt vil 
tilbys ny eksamen innen 3 måneder for studenter med gyldig fravær. 

 

 Vi mener at dagens ordning ved MN ikke er forenlig med den sterke satsingen på kvalitet i undervisning 
og forskning som er understreket i UiBs strategiplan.  

 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret ved MN-fakultetet vedtar at dagens ordning med tilbud om tidlig eksamen til alle fjernes. 
Ordningen implementeres fra og med studieåret 2016/17. 
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