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Forsknings-, utdannings- og forskerutdanningsmelding for 2012 - 
planer 2013 

 

Vi viser til brev fra universitetsledelsen datert 13. desember 2012 (mottatt 3. januar 2013) om 

«innspill til rapport 2012 og planer 2013 og meldinger for 2012». 

 

I brevet informeres blant annet om arbeidet med UiBs forskingsmelding, forskerutdannings-

melding og utdanningsmelding, sak 12/13484 TOT, og om universitetsstyresak som skal 

behandles 14. februar.  

 

Fakultetene blir i ovennevnte brev blant annet bedt om å gi en foreløpig vurdering av 

resultater for 2012, med frist 15. januar. Fakultetets tilbakemelding finnes i ePhorte, sak 

12/13484-KRB. 

 

Som det framgår, legger universitetsledelsen opp til en forenkling av meldingsarbeidet for 

2012, og fakultetene er bedt om å utarbeide utdanningsmelding, forskerutdanningsmelding 

og forskingsmelding på totalt 12 sider.  

 

Referanse Dato 

2013/1718-KRB 01.02.2013 
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På denne bakgrunn legger fakultetet opp til å utforme en samlet melding for 2012, og vi vil 

anbefale instituttene å vurdere å gjøre det samme. Vi vil også anbefale instituttene å 

utarbeide meldinger som ikke overstiger 12 sider totalt. 

 

Meldingen(e) for fakultetet skal behandles i fakultetsstyret. Det som omhandler utdanning og 

forskerutdanning skal, som for tidligere år, behandles i forkant av henholdsvis studiestyret og 

forskerutdanningsutvalget. Vi minner om at instituttene sine meldinger skal behandles i 

instituttrådene.  

 

I fjor var fristen 15. april for fakultetene, mens den i år er 1. april (første påskedag). På grunn 

av påsken, legger fakultetsdirektøren opp til å oversende fakultetets melding til 

universitetsdirektøren senest fredag 22. mars, - da med forbehold om endelig godkjenning i 

fakultetsstyret i møte fredag 26. april. 

 

Instituttene trenger ikke følge en fast mal slik som tidligere år, men vedlegg 3 fra 

universitetsledelsen inneholder en del punkter som fakultetene bes om å besvare i sine 

meldinger. Kommenter gjerne på de punktene som oppfattes som hensiktsmessig for 

instituttet.  

 

Det vil ikke bli sendt ut statistikk (utdanning, forskerutdanning) slik som tidligere. Dersom 

noen av instituttene skulle ha ønske om utdanningsdata, kan studieseksjonen være 

behjelpelig å skaffe dette til veie fra Studieadministrativ avdeling. Ellers ber vi instituttene 

bruke tall fra DBH og Samordna opptak. Fakultetet vil bestille tallmateriale som er nødvendig 

for eget bruk. 

 

Instituttenes bes gjennom sine meldinger om å vurdere oppnådde resultater og utfordringer i 

forhold til strategiske planer og ambisjoner. Meldingene bør brukes som et strategisk 

virkemiddel primært for eget bruk, for analyse og som verktøy for forbedring av områder der 

resultatene kan bli bedre.  

 

Frist for å sende inn meldingene til fakultetet settes til fredag 8. mars. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Bjørn Åge Tømmerås 

fakultetsdirektør Kristin Bakken 

 assisterende fakultetsdirektør 
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Senter for klimadynamikk 

Senter for geobiologi 
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Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding for 2012-
planer 2013, Institutt for biologi 
 
Vi viser til brev fra MN-fakultetet datert 1.2.2013 om forsknings-, forskerutdannings- og 
utdanningsmelding for 2012.  
 
Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding for 2012 for Institutt for biologi ble 
behandlet og godkjent i instituttrådet 11.3.2013, og følger her vedlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anders Goksøyr 
Instituttleder Anne Fjellbirkeland 
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Forsknings- utdannings- og  forskerutdanningsmelding  for 2012 – planer 2013 

Viser til brev fra fakultetet datert 01.02.2013 der instituttet bes om å utarbeide meldinger. I brevet 

anbefaler fakultetet at instituttene utarbeider en samlet melding og institutt for biologi (BIO) har 

valgt å følge denne anbefalingen. 

Forskning 

Innledning 

Forskningsmeldingen må ses i sammenheng med kommentarer og forslag til instituttets 

budsjettforslag for 20131 samt med instituttets strategiplan for 2011- 20152. BIOs forskningsmelding 

må også ses i lys av strategiplanen til Det matematisk naturvitenskapelige fakultetet3 

BIO har siden etableringen hatt som overordnet målsetning å øke den vitenskapelige kvaliteten i 
vår forskning generelt, og i marin biologi spesielt. BIO har lykkes med flere større satsinger og er i dag 
partner i SFF4 geobiologi samt i 3 SFI-er4(koordinator for Lakselussenteret, deltakelse i CRISP og 
Michelsen-senteret) og i et NCoE4 (klimaendringseffekter på marine økosystemer og 
ressursøkonomi). BIO innehar en ERC Advanced Grant og koordinerer et EU finansiert infrastruktur 
program.  
 
Vi må forvente at en enda større andel av forskningsmidlene i framtiden må hentes fra eksterne 
kilder. Det blir spesielt viktig å lykkes innenfor EUs nye rammeprogram Horizon2020 som trer i kraft i 
2014, også fordi Forskningsrådet signaliserer at de i enda sterkere grad enn tidligere vil knytte egne 
prioriteringer opp mot rammeprogrammet.   
 
Vi vil fortsatt ha fokus på utfordringer skissert i BIOs strategiplan: 

• å tilrettelegge for at alle grupper strekker seg mot høyere vitenskapelig kvalitet og relevans i 
samarbeid med internasjonalt ledende forskningsmiljø 

• å bevare og videreutvikle de sterke fagmiljøene ved BIO 
• å tilrettelegge for nye samarbeidsrelasjoner og tverrfaglig aktivitet lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt 
• innenfor en generell vektlegging av fri og nysgjerrighetsdrevet forskning legge til rette for en 

styrking av translasjonell og innovasjonsrettet forskning 
• sikre en god ressurstilgang og ressursutnyttelse av både eksternt finansierte og 

bevilgningsfinansierte prosjekter og aktiviteter 
 

Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmelding for 2011 

I forskningsmeldingen 2011 ba fakultetet instituttet om å synliggjøre strategiarbeid ved å identifisere 

to hovedutfordringer som ville få spesiell oppmerksomhet i 2012. instituttet definerte 3 

1. Fiskehelse 
2. Geobiologi 
3. Marinbiologisk stasjon 

                                                           
1
 P:\Administrasjon\Adm ledergruppe\RådogUtvalg\Rådet\2013\Møte 31.01.13 

2
 https://www.uib.no/bio/om-instituttet/strategiplaner-strategidokumenter 

3
 http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/strategiplaner-strategidokumenter 

4
 SFF: Senter for fremragende forskning. SFI: Senter for forskningsbasert innovasjon, NCoE Nordic Center of 

Excellence 

file:///C:/Users/amnel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Adm%20ledergruppe/RådogUtvalg/Rådet/2013/Møte%2031.01.13
https://www.uib.no/bio/om-instituttet/strategiplaner-strategidokumenter
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/strategiplaner-strategidokumenter
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Punkt 1 og 2 har blitt fulgt opp i tråd med beskrivelsene i forskningsmeldingen for 2011 og dette 

arbeidet vil fortsette i 2013. BIO har arbeidet tett sammen med fakultetet for å få hevet 

finansieringskategorien for profesjonsstudiet i fiskehelse. Det jobbes også videre med å styrke den 

regionale satsingen på fiskehelse, med fiskehelsemiljøet ved BIO som en sentral aktør. Arbeidet med 

å styrke marinbiologisk stasjon (MBS) har også blitt vektlagt og her kan det spesielt nevnes at EIA fra 

og med 2013 vil overta en god del av driftsansvaret ved MBS. Instituttet har også på ny sendt inn 

søknad til Forskningsrådets infrastruktur program der det søkes om midler til å oppgradere 

mesokosmeanlegget på Espegrend. I søknaden er den pågående prosessen med å integrere 

stasjonen i ESFRI nettverket EMBRC5  framhevet og BIO har som ambisjon å fortsette denne 

prosessen i samarbeid med SARS senteret i tiden framover med tanke på å kunne knytte stasjonen 

tettere til BIOs våtlabber og andre labber som skal inkluderes i EMBRC. Det har i 2012 vært foretatt 

en rekke kartlegginger av marinbiologiske stasjoner både nasjonalt og i Europa der BIO har blitt 

invitert til å delta. Det er tydelig at stasjonens aktive rolle i EU prosjektet MESOAQUA har vært viktig i 

forhold til å plassere stasjonen på det europeiske infrastrukturkartet.     

Mesokosmesenteret forventes å være et viktig grunnlag for fortsatt suksess overfor EU og NFR i 

mange kommende søknader. Flere av BIO sine forskere er dessuten involvert i Senter for 

klimadynamikk der disse fasilitetene inngår som et viktig element, og Frede Thingstads ERC Advanced 

Grant-prosjekt baserer seg i stor grad på et velfungerende mesokosmesenter. Det henvises for øvrig 

til instituttets langtidsbudsjett for flere detaljer om nødvendige opprustninger6 

Omtale av prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og 
næringsliv om forskning 
BIO har et tett samarbeid med forskningsinstitutt i Bergensområdet som UNI, 
Havforskningsinstituttet og NIFES, og vil også framover prioritere forskningssamarbeid med regionale 
forskningsinstitusjoner og næringsliv. Instituttet vil arbeide aktivt for å tilrettelegge for samarbeid 
med næringsliv og vil bruke ressursene som finnes i forskningsadministrativ avdeling og BTO for å 
kunne utarbeide avtaler med industri som ivaretar begge parters interesser på en god måte. Det Et 
godt forskningssamarbeidsrelasjoner med næringsliv, spesielt lokalt, er viktig også med tanke på at 
næringslivet blir svært viktigere prosjektpartnere i EUs nye ramme program Horizon2020. 
 
Det siste året har Teoretisk økologi-gruppen ved BIO arbeidet med utvikling av felles 
forskningsstrategi med økosystemmodelleringsgruppen ved Havforskningsinstituttet, og også trukket 
inn tilgrensende faggrupper med GFI (Corinna Schrum), Mat Inst (Jarle Berntsen) og NERSC. Flere 
andre forskningsgrupper ved BIO er også involvert i samarbeidet. BIO ser dette som et lovende tilløp 
til en felles forskningsenhet på tvers av institutt- og institusjonsgrenser i Bergen. Samarbeidet viser 
langsiktige positive effekter for instituttet av organisert samarbeid med Uni Research og det peker nå 
fremover mot et forskningssenter innen marin økosystemdynamikk som kan inkludere mange av 
institusjonene i Bergen marine forskningsklynge. 
 
Kort omtale av arbeid med å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging 

Vi har fortsatt internt på BIO tiltak som ble iverksatt i 2011 med å styrke rollen som 

forskningsgruppeleder og har blant annet innarbeidet 1/2 –årlige gruppeledermøter som fast rutine. 

                                                           
5
 http://www.embrc.eu/ 

6
 http://biologi.uib.no/BIOINFO/BIOinfoArkiv.php 

http://www.embrc.eu/
http://biologi.uib.no/BIOINFO/BIOinfoArkiv.php
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BIO ser det også som viktig å benytte mulighetene som nå er gitt av fakultetet og andre i forhold til å 

kurse yngre forskere i forskningsledelse. 

Omtale av tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte) 

BIO vil i 2013 iverksette tiltak som kan styrke interne tverrfaglige aktiviteter. BIO vil i mars arrangere 

en felles forskerdag der formålet er å få i gang mer samarbeid på tvers av BIOs forskergrupper. 

Instituttet vil også utlyse internt såkornsmidler der et av kravene vil være at prosjektene har 

samarbeidsparter fra ulike forskergrupper ved BIO. 

Omtale av tiltak som kan styrke publisering, særlig på nivå II 

Publikasjonsindikatoren tar utgangspunkt i antall publiseringspoeng og ikke i antall publikasjoner. 

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansierings-

modellen for universiteter og høgskoler. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjons-

nivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er 

tilknyttet enheten.  

Forskning av høy kvalitet og relevans er en forutsetning for gode publikasjoner og tilrettelegging 

omtalt i innledning av meldingen, blir viktige i forhold til å heve nivået av publikasjoner på nivå II. I 

2008 publiserte BIOs forskere for første gang mer enn 200 artikler og har siden, med unntak av 

bunnåret 2009, ligget jevnt på ca 220 artikler. Antall vitenskapelige årsverk ved instituttet har i 

samme periode vært stabilt på 53-54 årsverk og dette tilsier at instituttets forskere publiserer i 

gjennomsnitt litt over 4 publikasjoner per årsverk. Antall stipendiat/postdoktor årsverk har i samme 

periode gått ned. Dette har ikke påvirket publikasjonsfrekvensen, men det gjenstår å se om dette får 

effekt i årene som kommer. 

 

Internasjonal forskning inne biologien medfører ofte at det blir lange forfatterlister på 

publikasjonene. Dette slår ikke gunstig ut i forhold til publikasjonspoeng, men BIO anser 

medforfatterskap som en viktig og nødvendig konsekvens av internasjonal forskning og anser derfor 

ikke publikasjonspoeng som en nyttig indikator for kvalitet på instituttets publikasjoner. Dette blir 

tydelig for 2011 da BIO hadde et høyere antall publikasjoner på nivå II enn noen gang uten at 

publikasjonspoeng ble løftet tilsvarende (Tabell I). Instituttet har valgt å bruker JIF faktor som 

indikasjon på kvalitet og som grunnlag for tildeling av publikasjonspenger til de ulike 

forskningsgruppene. Høy JIF faktor er et av kriteriene som brukes når man skal vurdere om et 

tidsskrift skal plasseres på nivå I eller nivå II. Disse vurderingene gjøres kontinuerlig i de ulike 

fagrådene som er innspillingsinstans for UHR. BIO vil fortsette å være proaktiv gjennom biofagrådet 

for å sikre at nivå II listen til enhver tid inneholder de høyest rangerte tidsskriftene. 

 

Tabell I: Publikasjonsdata for Institutt for biologi i perioden 2005 - 20127 

ÅR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20128 

Totalt antall publikasjoner 149 171 190 219 178 217 214 ca 220 

                                                           
7
 Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) http://dbh.nsd.uib.no/index.action (gjelder ikke 2012 tall) 

8
 Cristin, foreløpige NVI-tall. Inkluderer ikke bokkapitler 

http://dbh.nsd.uib.no/index.action


4 

 

Totalt antall publikasjonspoeng 89 109 99 103 71 108 97 ? 

% andel publikasjoner på nivå II 19,5 22,2 19,5 19,2 12,4 17,1 24,3 ca 25 

 

Faglige prioriteringer og planer knyttet til ekstern finansiert forskning, de viktigste eksterne 

finansieringskildene og ressurser som settes inn for å styrke ekstern finansiering 

BIO hadde en øke i aktivitet finansiert av forskningsrådet i 2012 i forhold til 2011. Det er imidlertid 

viktig å merke seg at denne økningen ikke bare var forårsaket av økt aktivitet men også skyltes at 

man i 2011 av regnskapstekniske grunner, flyttet penger fra posten «annen oppdrags- og 

bidragsforskning» til posten «forskning  finansiert av forskningsrådet». Årsaken til at aktivitet 

innenfor Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt i 2012 var lavere enn i 2011 skyldes dermed ikke 

nedgang i aktivitet innenfor annen bidrags- og oppdragsforskning slik som tallene tilsier, men at 

instituttet hadde nedgang i aktivitet innenfor forskning finansiert av forskningsrådet. Det ble i 

fjorårets melding påpekt at instituttet var avhengig av å hente inn nye prosjekt i løpet av 2012 for å 

opprettholde aktivitet på 2011 nivå i årene som kommer. Budsjett tallene for 2013 tilsier at vi har 

lyktes med dette. Instituttet sendte i 2012 inn rundt 60 søknader til forskningsrådet i fjor til 15 ulike 

program. Hittil har 12 prosjekt mottatt bevilgning. Resultatet for 7 søknader er enda ikke kjent.  

Tabell II: Resultatindikator for eksternfinansiert aktivitet perioden 2011 - 2013 

Resultatindikatorer 
Resultat 

2011 

Resultat 

2012 

Budsjett 

2013 

Omfang av forskning finansiert av forskningsrådet 33 800 000 45 000 000 54 800 000 

Omfang forskning finansiert av EU 9 500 000 7 300 000 2 000 000 

Annen oppdrags- og  bidragsaktivitet 20 200 000 11 900 000 17 500 000 

 

Mange av de tildelte prosjektene går inn i portefølgen til SFF Senter for geobiologi og SFI Lakselus. 

Dette tyder på at det å lykkes i konkurransen om store prosjektbevilgninger har positive 

ringvirkninger for moderinstituttet i forhold til framtidige prosjektportefølge.  

BIO har ikke lykkes like godt med EU søknader i 2012, og siden flere av instituttets pågående EU 

prosjekt ble avsluttet i 2012, vil EU finansiert aktivitet gå ned i 2013. BIO fikk i 2012 2 nye ERA-net 

prosjekt, med siden disse blir finansiert gjennom NFR, vil de ikke bli kategorisert som EU aktivitet i 

økonomisystemet (og i tabell II). Det må også nevnes at en av BIO sine PhDer lykkes med sin søknad 

til PEOPLE programmet i EU og dermed får mulighet til å reise ut i 2013 som postdoktor med Marie 

Curie stipend. Det blir viktig å få gjennomslag i EU i 2013. Hittil i år har BIO sendt inn 6 EU søknader 

og en ERA-net søknad. 

BIO har prioritert å ansette en forskningskoordinator som ekstra ressurs for å styrke ekstern 

finansiering. 
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Kort omtale av store nye prosjekter, spesielt om SFF og ERC og eller andre viktige tildelinger 

nasjonalt eller internasjonalt 

BIO fikk i 2012 tildelt 2 prosjekter gjennom forskningsrådets Fripro program. To tredjedeler av de 

søknadene som ble sendt fra instituttet til NFR i 2012 ble sendt til Fripro. Det er viktig for instituttet å 

lykkes her og det er derfor gledelig at vi i løpet av 2011 og 2012 har fått tildelt 5 prosjekt gjennom 

dette programmet (2 gjennom fellesløftet). Prosjektlederne er fordelt i fire av BIOs forskningsgrupper 

og to av prosjektlederne er kvinner.  

Ett av de nye ERA-net prosjektene som BIO fikk inn i 2012, blir koordinert og administrert av BIO. 

Koordinator er kvinne. Prosjektet er et konsortium av syv ulike partnere fra fem land, og prosjektets 

hovedmål er å studere invasive algers påvirkning på lokal biodiversitet under ulike klimatiske forhold. 

Oppfølging av fagevaluering fra 2012 

BIO har avsatt 150.000 i såkornmidler, der 100 000 budsjetteres i 2013 og 50 000 i 2014, i tråd med 

anbefalingene fra Biofagevalueringen. Disse foreslås utlyst som et insitament til faglig samarbeid 

etter BIOs felles fagdag 7. mars. Samarbeidet skal i første omgang munne ut i søknad om eksternt 

finansierte forskningsprosjekt 

BIO har også gjennom Biofagrådet hatt en aktiv rolle som pådriver for Forskningsrådet i forhold til å 

følge opp anbefalinger fra biofagevalueringen, og BIOs instituttleder sitter i det nasjonale 

oppfølgingsutvalget oppnevnt av forskningsrådet.  

 

Forskerutdanning 

 

Resultatindikatorer:  

 2012 

Måltall 

2012 

Resultat 

2013 

Måltall 

Antall disputaser 23 18 20 

Antall aktive ph.d-kandidater* 108 107 106 

Nye doktorgradsavtaler 19 22 19 

Tilsatte i departementsfinansierte stipendiatstillinger 31,5 32 32 

Tilsatte i Forskningsråds- og andre eksternfinansierte stipendiatstillinger 9 7 6 

Gjennomstrømming for disputerte ph.d-kandidater 3,8 4,2 4.0 
 

*Omfatter også kandidater med arbeidsplass ved eksterne institusjoner og som jobber deltid med ph.d. graden. 

 

Disputaser 
Institutt for biologi hadde i 2012 18 disputaser. Antall disputaser er lavere enn forventet i forhold til 
BIOs måltall for 2012 som var 23. 
Vi forventer derfor at antall disputaser i innværende år vil øke og BIOs måltall for disputaser i 2013 er 
20 disputaser.  
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Opptak 2012 og registrerte aktive kandidater 
Opptak 2012 er 22 kandidater, som er mer enn forventet. Tallene i tabellene er basert på antall 
søknader som er godkjent for opptak i forskerutdanningsutvalget i 2012.  
Antall aktive kandidater er 107 (pr. høst 2012). 1 kandidat bekreftet i 2012 avbrudd av sin 
forskerutdanning. 
 
Stipendiater finansiert av grunnbevilgningen. 
Instituttet har 32 stipendiatstillinger finansiert via universitetsbudsjettet. De fleste stillinger innen 
denne kategorien har i de siste årene blitt brukt i egenandeler/startpakker eller i 
samarbeidsprosjekter med eksterne institusjoner eller bedrifter.  
Vi forventer at antall stillinger i kategorien i 2013 vil holde seg på omtrent samme nivå som tidligere.  
 
Ansatte stipendiater finansiert av forskningsrådet og andre ekstern finansierte stipendiatstillinger 
Ved utgangen av året var 7 stipendiater ved BIO ansatt i stillinger med hovedfinansiering fra 
forskningsrådet. Siden 2010 har vi hatt en nedgang på 40% i denne kategorien stipendiatstillinger. 
Vi forventer en ytterligere reduksjon av antall stipendiatstillinger finansiert av forskningsrådet, da 
BIO i søknader om ekstern finansiering har prioritert postdoc- og forskningsstillinger på bekostning av 
stipendiatstillinger. 
BIO har ikke hatt stipendiater finansiert av EU prosjekter i 2012.  
 
Instituttet har tatt opp 4 nærings-ph.d.-kandidater i 2012. Disse har krav om minst 1 års residentplikt 
ved BIO (eller ved samarbeidsinstitusjoner som Havforskningsinstituttet (HI) og Nasjonalt institutt for 
ernæring- og sjømatforskning (NIFES). 
I tillegg har vi i 2012 hatt 4 stipendiater finansiert med utdanningsstipend, 2 fra Tibetnettverket, 1 
med finansiering fra HEC, samt 1 stipendiat som har hatt ph.d.-stipend fra hjemlandet. 3 av disse har 
nå fullført sitt studie. 
  
Tilsatte i eksternt finansierte stipendiatstillinger ved samarbeidsinstitusjoner 
Omtrent 50%  av instituttets aktive ph.d. kandidater er ansatt og finansiert med prosjekter ved 
eksterne samarbeidsinstitusjoner, spesielt HI og NIFES. Av de 21 ph.d. kandidatene som ble tatt opp i 
2012 har 9 arbeidsplass og finansiering ved eksterne institusjoner. 
 
Gjennomstrømming for disputerte ph.d-kandidater 

Gjennomsnittlig tidsbruk for kandidater som ble uteksaminert er 4,2 studieår, Dette tallet er basert 

på tall fra DBH og representerer en økning på 0,1 år i forhold til 2011.  

 
Forskerskoler 
BIO har valgt å videreføre sitt medlemskap i Molecular and Computational Biology Research School 
(MCB) og har 11 ph.d. kandidater tilknyttet skolen. I tillegg er 13 kandidater tilknyttet andre 
forskerskoler.  
Over 70 % av instituttets kandidater er ikke tilknyttet noen forskerskole. For å kunne gi disse et tilbud 
om forskerutdanningskurs har instituttet i 2013 avsatt 50.000,- til instituttinterne kurs i «tranferrable 
skills» ved BIO. 
 
 
Midtveisevaluering og årsrapportering 
Instituttet har gjennomført midtveisevaluering av 16 kandidater 2012. Vi har et inntrykk av at 
ordningen er vellykket og at både veiledere og kandidater oppfatter ordningen positivt. 
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På bakgrunn av evalueringene er det gjort flere justeringer i enkeltkandidaters prosjekter og 
veiledningskonstellasjoner. Instituttets ansatte legger ned en stor innsats i disse evalueringene ved at 
evalueringspanelene består av 3 medlemmer, i tillegg til innsats fra veiledere og kandidater. 
Kandidatenes årsrapportering er et nyttig supplement til midtveisevalueringen, selv om den nok ikke 
føles like viktig for kandidater og veiledere som midtveisevaluering. Årsrapportene blir gjennomgått 
av forskerutdanningsutvalget og det gis tilbakemelding til enkeltkandidater i enkeltsaker. I tillegg gis 
det tilbud om oppfølgingssamtale til kandidater som er misfornøyd med sin egen studiesituasjon. 

 

Utdanningsmelding 2012  

Utdanningsleiing og omorganisering av programstyre og undervising 

Instituttet har dei siste åra gjort endringar i 

studietilbodet for å heve kvaliteten. Ny struktur på 

bachelorgradene med tilhøyrande revisjon og 

endring av grunnemna er allereie gjennomført, og 

revisjon av mastertilbodet med tilhøyrande 

revisjon av den totale emneporteføljen på 200- og 

300-nivå er pågåande.   

Vi har erfart, og fått tilbakemeldingar på, at det er behov for betre koordinering, organisering og leiing 

av undervisinga ved instituttet.  Etter revisjonen av bachelorprogramma har vi sett behov for å få ei 

tydelegare ramme rundt arbeidet med emneundervisinga på 200- og 300-tallsnivå.  

God organisering og leiing av undervisinga vil vere ei styrke i forhold til en søknad om Senter for 

framifrå utdanning frå BIO. Oppnemning av ein undervisingsleiar vil og vere eit viktig bidrag til 

framdrift i søknadsprosessen. 

Tiltak: 

1. Undervisingsleiar (nestleiar/stedfortreder) 

Øyvind Fiksen er utnemnd som BIO sin undervisingsleiar for for perioden 01.01.-31.12.2013. 

Undervisingsleiaren er instituttleiar sin utnemnde leiar for undervising- og utdanningssaker ved 

instituttet, og inngår i instituttet si leiargruppe (nestleiarfunksjon). Undervisingsleiaren er leiar av 

Programstyret, og representerer instituttet i fakultetet sitt Studiestyre. Vervet som undervisingsleiar 

utgjer undervisingsplikta til den som er utnemnd.  

2. Undervisingsgrupper 

Alle emne, studieprogram og undervisarar ved instituttet skal høyre til ei undervisingsgruppe som har 

ansvar for ei viss tematisk emneportefølje. Gruppene går på tvers av forskingsgrupper. Gruppene sitt 

ansvar omfattar både ei kontinuerleg utvikling av innhaldet i dei enkelte kurs, i tillegg til å sjå på 

samanhengar mellom kurs horisontalt og vertikalt i studieprogramma. Kvar gruppe har en leiar som sit 

i Programstyret.  

BIO arbeider no med oppretting av undervisingsgruppene. Talet på undervisingsgrupper blir mellom 3 

og 5, og samansetjing og tal på grupper vil bli evaluert og ev. endra undervegs.  

Det første oppdraget undervisingsgruppene vil ha er ein grundig gjennomgang av emneporteføljen, 

med tanke på både utvikling, effektivisering og nye studieretningar på master. 
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3. Programstyret 

I den nye modellen vil Programstyret bli mindre, og representantane vil vere leiarane av 

undervisingsgruppene, i tillegg til studentrepresentantar. Undervisingsleiar er leiar for Programstyret. 

Eit nytt mandat for Programstyre er vedtatt av Instituttrådet, og er sendt til godkjenning hos 

Studiestyret. 

Bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag er tverrfagleg og involverer fleire institutt og fakultet. 

Dette studieprogrammet vil framleis ha eti eige programstyre, som rapporterer til Programstyret ved 

BIO. 

Revisjon av masterutdanning 

BIO har vedtatt å omorganisere masterutdanninga til eit masterprogram i biologi med 6 

studieretningar. Dette inneber at 4 masterprogram blir nedlagt, og fagområda blir vidareført som 

studieretningar, eller temaområde innan studieretningar, under masterprogrammet i biologi. 

Fullstendig skildring av studieretningane, inkludert læringsutbyttebeskrivelse og studieplan, vil bli 

sendt inn med dei større studieplanendringane hausten 2013.  

Masterprogram i biologi: 

- Studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi  

- Studieretning marinbiologi 

- Studieretning fiskeribiologi og forvaltning 

- Studieretning havbruksbiologi 

- Studieretning i mikrobiologi og geobiologi 

- Studieretning X (foreløpig namnlaus). 

o Forskningstema for denne  studieretningen er bl.a. fysiologi, anatomi og marin 

molekylærbiologi, miljøtoksikologi, ernæring. Stikkord: vekst, form, funksjon og utvikling 

(organismens indre miljø). 

Ei foreløpig skildring: 

Vi viser til innsendte Mindre studieplanendringar for hausten 2013, og vidare planar (2012/10402-

ODF) for meir detaljar om masterretningane. 

For å styrke vårt samarbeid med UNIS ønskjer BIO at det på dei studieretningane der det er relevant 

blir lagt inn høve til å ta masterprosjektet på UNIS dersom slike er tilgjengelege.  

Følgjande studieprogram vil bli lagt ned: 

- Masterprogram i marinbiologi, med tilhøyrande studieretningar marin biodiversitet, akvatisk 

økologi og fiskebiologi 

- Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning 

- Masterprogram i havbruksbiologi 

- Masterprogram i ernæring hos akvatiske organismar i oppdrett 

-  
Ei av utfordringane med å organisere all masterutdanning under eit program er synleggjering av dei 

ulike fagområda – særleg dei som ikkje blir framheva med ein eigen studieretningstittel. Det er derfor 

svært viktig at skildringa av dei ulike programma er gode og viser heile breidda av vårt mastertilbod. 

Visninga på utdanningsnettsider ved UiB er ikkje optimal, og det er få gode løysingar for vise utvida 

informasjon innan dei publiserte programskildringane. BIO vil derfor satse på å lage nettsider som 
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skal komplementere dei eksisterande utdanningssidene. Desse sidene vil fokusere på tema (t.d. 

miljøtoksikologi, ernæring, klima mm.) 

SFU-arbeidet 

Instituttet har som mål å få et Senter for framifrå utdanning, og jobbar med søknaden som skal inn til 

12. mai 2013. BIO fikk støtte gjennom PEK til utviklingsarbeid mot ein SFU søknad, og rapport til 

PEK kan finnast i Studiekvalitetsdatabasen. Presentasjon av SFU-prosjektet ved BIO holdt på 

Kvalitetsseminaret ved UiB i desember er vedlagt rapporten. Rapporten og presentasjonen 

oppsummerer arbeidet gjort i 2012. https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=3889.  

Hausten 2012 tilsette BIO Tove Gabrielsen frå UNIS i ein førsteamanuensis II-stilling. Tove 

Gabrielsen er medlem i arbeidsgruppa for SFU ved UNIS, og tilsettinga er med på å styrke det gode 

samarbeidet med UNIS både i forhold til SFU-søknad og anna utdanningssamarbeid. 

Programevaluering 

Studiestyret oppnevnte i desember dei føreslåtte medlemma til BIO sitt Rågjevande utval for 

utdanning. Det rådgjevande utvalet er satt saman av professorar i biologi frå Umeå universitet, 

Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. Utvalet skal gjere ei ekstern vurdering av vårt 

utdanningstilbod og er ei erstatning for programsensorordninga ved BIO. BIO har invitert utvalet til 

instituttet i april/mai for å bli kjent med oss og vår utdanning. Vi ønskjer i første omgang at utvalet 

skal sjå på fagleg kvalitet, fagleg relevans og heilskapen i utdanningstilbodet. Dei skal og sjå på 

utfordringar og forbetringspotensiale i vår utdanning og undervising, særleg i forhold til våre mål om 

framifrå utdanning og satsing på felt- og labundervising og eit godt læringsmiljø for studentane.  

I løpet av haustsemesteret vil vi invitere utvalet tilbake til BIO for å presentere sin rapport. 

BIO arbeider framleis med gode rutiner for emneevaluering og oppfølging av desse. Mykje godt 

evaluerings- og utviklingsarbeid blir gjort på emna våre, men det er lite av dette som er tilstrekkeleg 

dokumentert og lasta opp i Studiekvalitetsbasen. Studieadministrasjonen jobbar no med å samle 

dokumentasjon å publisere denne i Studiekvalitetsbasen.  

Erfaringar med ny studieplan for bachelorgradene 

Hausten 2011 starta BIO opp med nye studieplanar for bachelorgradene. Eit av måla med ny 

studieplan var å redusere frafallet – særleg i løpet av første studieår. Vi ser at frafallet frå 

bachelorgradene framleis er høgare enn vi kunne ønske, og at det er flest som fell frå mellom 1. og 2. 

semester, og mellom 2. og 3. semester. Mange av studentane våre følger ikkje den tilrådde 

studieplanen, og det er i denne gruppa vi ser det største frafallet. Blant studentane som følgjer tilrådd 

studieplan er gjennomføringa bra og frafallet lågare.  

Av 73 studentar møtte til studiestart på bachelorprogram i biologi hausten 2011. Tala tek ikkje omsyn 

til studentar som har kome til på overgang frå andre program i perioden frå hausten 2011.  

Våren 2013 er 44 (61.1%)  av desse studentane framleis aktive på programmet og følger studieplanen. 

Frafallet mellom første og andre semester er på 22.2% (8% overgang til andre program). Mellom 

andre og tredje semester er frafallet på 23.6% (10% overgang til andre program).  Det er kun ein 

student i 2011-kullet som har slutta på programmet mellom tredje og fjerde semester (overgang). 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=3889
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Totalt er frafallet frå programmet i 2011-kullet per i dag på 47,2%, men dersom ein ikkje reknar 

overgang til andre program som frafall er talet 26,4%.  Tilsvarande tal  frå tidlegare kull (frå 

fakultetet) ligg på rundt 30-35% (overgang ikkje rekna som frafall).  

Figuren under viser studenttal på BIO-emna i følge studieplanen frå hausten 2011- våren 2013, fordelt 

på studieprogram. Tala for BIO100-102 er fullførte eksamenar, medan tala for BIO103-104 er 

vurderingsmeldte studentar. Merk at BIO104 ikkje inngår i studieplanen for profesjonsstudiet i 

fiskehelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når våren 2013 er over har det første kullet med ny studieplan fullført dei nye emna. Vi vil invitere eit 

utval studentar med på evaluering av heilskapen i studieplanen (inkl. støttefaga), og vil óg sjå nærmare 

på gjennomføring, frafall og resultat. Ei av undervisingsgruppene vi no skal opprette vil ha særleg 

ansvar for grunnemna, og oppfølging av evalueringane av desse. Studentevalueringane av BIO101 og 

BIO102 var i all hovudsak positive, men har og gitt oss eit godt utgangspunkt for å forbetre både det 

praktiske opplegget og det faglege innhaldet. 

Ex.phil i 2. semester 

BIO er svært nøgd med å ha ex.phil i 2. semester. Etter litt problem med koordinering av timeplanar 

våren 2012, er det gjort forbetringar i planlegginga og opplegget fungerer godt saman med andre 

emne. Vi meiner framleis at den faglege koplinga mellom BIO100 og Ex.phil er viktig, men er 

informert om at undervisarane på ex.phil ikkje er nøgd med slik dette fungerte våren 2012. Faglig 

koordinator for ex.phil gjennomførte en evaluering av opplegget med ex.phil i vårsemesteret 2012. 

Utdrag fra konklusjonen: 

Selv om enkelte ambisjoner ved prøveprosjektet ikke kan sies å ha vært oppfylt, ser vi ingen vesentlig 

grunn til at det ikke fortsatt skal tilbys seminarundervisning ved MNSEM også i vårsemesteret. 

Studentene var om lag like fornøyd i vår som de er på høsten, og eksamensresultatene står heller ikke 

tilbake for høstsemesteret. Videre lar de to hovedproblemene vi har påpekt seg løse med relativt enkle 

grep. Timeplanproblemet mener vi å ha kontroll på allerede. Vi har ikke fått signaler om at 

studieplaner vil endres for de programmene som var representert ved vårens ex.phil.-MN. Derfor er 

det rimelig at vi forandrer på våropplegget slik at det igjen blir mer i tråd med det mer almene 
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opplegget vi kjører på høsten (hvilket også er fornuftig i et ressursperspektiv). Vi finner det lite 

fruktbart både faglig og pedagogisk å anlegge et ”biologi-perspektiv” på ex.phil. alldentid dette 

dermed forfordeler såpass mange av studentene som følger det. Grepene for å selvstendig- og 

ansvarliggjøre studentene i større grad er også i tråd med en større omstruktureringsprosess for 

ex.phil. som FoF allerede er i gang med. Slik vil vi dermed også kunne kjøre et pilotprosjekt allerede 

V13 ved ex.phil.-MN. 

Bakgrunnen for konklusjonane er at så mange som 22 % av studentane tilhøyrer andre program enn 

BIO-programma, og såleis ikkje har BIO100 i studieplanen. Den biologiske vinklinga blir då 

vanskelegare. FoF meiner og at studentane i liten grad hadde med seg den faglege kunnskapen frå 

BIO100 som var forventa. 

Vi har fått ei orientering frå FoF om endringane i opplegget for våren 2013, som er ein pilot av ei 

større omlegging av ex.phil-undervisinga. Undervisingsopplegget er endra (td. er alfa- og betadelane 

slått saman), og studentane skal skrive ei større seminaroppgåve i staden for to mindre. Vinklinga er 

meir lik MN-varianten enn våren 2012 (mindre direkte biologifokus), men studentane har høve til å 

velje spørsmålsstillingar innan biologien til seminaroppgåva. 

Vi vil og nemne at vi gjer endringar i BIO100 (jmf. mindre studieplanendringar for hausten 2013, 

saksnr. 2012/10402-26), med meir undervegsvurdering av studentane for å sikre at dei får det 

naudsynte læringsutbyttet. 

Opptakstal og opptaksrammer 

Søkartala til bachelorgradene i biologi og havbruksbiologi varierer frå år til år med ein nedgang i 2012 

etter ein oppgang i 2011. Vårt mål er betre søkartal for 2013, og vi ønskjer ikkje endringar i 

opptaksrammene for bachelorprogramma. 

Profesjonsstudiet i fiskehelse har ei positiv utvikling i søkartal, og har dei siste to åra tatt opp fleire 

studentar enn det som ligg i opptaksramma. Vi har og dei siste par åra uteksaminert fleire enn talet på 

studieplassar i opptaksramma, sjå nedanfor. Dersom ei fullfinansiering av studieplassane i fiskehelse 

blir aktuelt, ser vi for oss ei auke opptaksrammene for dette studieprogrammet. Dette er imidlertid kun 

mogleg dersom finansieringskategorien blir endra. 

 

Opptak gjennom Samordna opptak 2008-2012 (bachelor og profesjonnstudium). Data fra Samordna opptak og 

DBH. 
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Plasser 1.pri Plasser 1.pri plasser 1.pri 

Biologi 75 88 85 650 101 100 85 670 116 91 85 653 82 81 

Fiskehelse 10 15 10 89 13 7 10 111 31 14 10 122 25 16 

Havbruksbiologi 15 11 15 193 19 17 15 177 21 15 15 188 15 13 

Miljø- og 

ressursfag 
24 30 14 405 28 27 14 460 42 30 24 414 39 

25 
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Søkar- og opptakstal til masterprogramma har variert mykje sidan 2008. Dei siste to åra har søkartala 

vore høge og vi har teke opp fleire studentar til mastergrad. Vi vil behalde ei opptaksramme på 55.  

Studieprogram 
2008 2009 2010 2011 2012 

Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt 

Masterprogram i biologi 19 22 10 11 28 

Masterprogram i ernæring 3 5 9 5 3 

Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning 3 11 3 5 5 

Masterprogram i havbruksbiologi 7 9 6 9 1 

Masterprogram i marinbiologi 5 11 6 12 11 

Sum 37 58 34 42 48 

 

Studiepoengproduksjon 

BIO ser ein nedgang i studiepoengproduksjonen. Dette er ikkje utventa sett i samanheng med nye 

studieplanar. Medan t.d. den gamle studieplanen for bachelor i biologi hadde 7 grunnemne i biologi, 

har den nye 5.  2012 var det første året då ingen av grunnemna frå gammal studieplan vart undervist, 

medan to av emne i ny studieplan ikkje hadde starta opp (BIO103 og BIO104 starta våren 2013). 

 

Dersom vi ser på studiepoengproduksjon knytta til utdanningsplanen og ikkje til stad, ser vi at 

bachelorstudentane på biologi og havbruk ikkje har særleg dårlegare studiepoengproduksjon enn 

tidlegare, slik det kan sjå ut dersom ein ser kun på studiepoengproduksjon av BIO-emne. 

 

Studiepoengproduksjon, Institutt for biologi 
  

 
2012 2011 2010 

 
Totalt per stud Totalt per stud Totalt 

per 
stud 

Totalt 16236   19017   17929   

Vår  8876 17.58 9258 18,67 10735 20,68 

Høst 7359 15.14 9759 18,17 7194 17,13 

 
Studieproduksjon - studieprogram - utdanningsplan 

 

         2012   2011     

Program BA-BIO BA-HAV BA-BIO BA-HAV     

Snitt 25,67 24,545 26,09 24,63     

Vår  27,9 23,28 27,01 26,52     

Høst 23,43 25,81 25,17 22,74     

 

Ferdige kandidatar 

 
2008 2009 2010 2011 2012* 

Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt 

Bachelorprogram i biologi 29 35 28 33 46 

Bachelorprogram i havbruksbiologi 7 6 5 4 3 

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag 3 - - - - 
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Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, natvit - 1 2 2 6 

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfvit - - 2 5 2 

Sum bachelor 39 42 37 44 57 

Profesjonsstudiet i fiskehelse 6 10 7 12 12 

Master i biologi  14 16 23 17 16 

Master i marinbiologi 12 16 7 8 9 

Master i havbruksbiologi 4 4 7 6 10 

Master i fiskeribiologi og forvaltning 10 2 6 8 4 

Ernæring 3 7 5 1 4 

Andre 10 3 4 4 

 Sum master 53 48 52 44 43 

Sum uteksaminerte  98 100 96 100 112 

Andre omfatter nedlagte studieprogram og lektorutdanning. 

NB! Ferdige kandiater på bachelor: ikke gode registreringsrutiner før 2011. Tall ferdig bachelor for 2012 er kun 

vår. 

 

Gjennomføringa på master er god, og på profesjonsstudiet i fiskehelse er den svært god. 

Produksjonen av uteksaminerte masterkandidatar er stabil og varierer i takt med opptakstala.  

Talla viser dårleg gjennomføring på bachelorkandidatane. Noko av dette kan skuldast at 

registreringsrutinane på fullførte bachelorgrader ikkje har vore veldig gode, og at enkelte 

oppnådde grader ikkje blir rapportert som ferdige kandidatar. Likevel viser tala at vi har låg 

gjennomføringsgrad på bachelorgradene. Tala frå 2012 er meir positive for bachelorgraden i 

biologi, sjølv om noko av dette kan vere betre registreringsrutiner.  
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FORSKNINGSMELDING FOR KJEMISK INSTITUTT 2012 
 
Forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er organisert i de åtte forskningsgrupper 
Kjemometri og analytisk kjemi, Kjemididaktikk/lærerutdanning, Nanomodellering og teoretisk 
kjemi, Naturstoffkjemi og farmakognosi, NMR-spektroskopi, Organisk syntese og 
legemiddelkjemi, Petroleum og kolloidkjemi, og Uorganisk nanokjemi og katalyse som totalt 
sett synliggjør bredden i instituttets aktivitet. I instituttets strategi er utpekt tre tematiske 
satsningsområder; 
 
                             • Molekylær biovitenskap 
                             • Nanovitenskap 
                             • Petroleum, naturgass og biodrivstoff. 
 
Satsninger                                                                                                                                                                                                                                 
Den strategiske satsningen som instituttet har gjort innen nanovitenskap/heterogen katalyse 
med en betydelig modernisering av fagområdet uorganisk kjemi, har vært meget vellykket, 
noe som også kommer til uttrykk i fagevalueringen. Oppbyggingen av et nytt laboratorium 
innen gassadsorpsjon er nå realisert og aktiviteten til forskningsgruppen innen uorganisk 
nanokjemi og katalyse forventes å øke betydelig i tiden framover når i tillegg flere 
stipendiater og post.doc.- stillinger blir besatt, både eksternt og internt finansiert. Det er 
imidlertid en utfordring å rekruttere kandidater spesielt til stipendiatstillingene.  
 
Kjemisk institutts strategi er å styrke sin marine profil og sette økt fokus på marin 
bioprospektering spesielt gjennom samarbeid mellom forskningsgruppene innen 
naturstoffkjemi/farmakognosi og organisk syntese/legemiddelkjemi. Videre er instituttet 
engasjert og bidrar i fakultetets satsning innen området samt aktiv/iniativtager i nasjonalt 
nettverk/samarbeid som har innhentet flere NFR-tildelinger. Dette vil medføre økt aktivitet 
innen organisk syntese og marin bioprospektering for instituttet framover. 
                                 
Kjemisk institutt har forskningsaktivitet i hovedsak knyttet til problemstillinger innen området 
økt oljeutvinning (EOR). I tråd med fjorårets planer ansettes nå en førsteamanuensis i 
forskningsgruppen i petroleum og kolloidkjemi fra 1. april. Omfanget på aktiviteten framover 
vil avhengig av utfallet av NFR-utlysning «Senter for økt utvinning» og utviklingen i 
samarbeidet med UniCIPR.  Foruten denne forskningsaktiviteten har instituttet også aktivitet 
mot andre deler av energiområdet slik som fornybar energi/biodrivstoff og instituttet vil i 
løpet av kort tid styrke denne aktiviteten med en prof.II-stilling innen biodrivstoff. 

 
Oppsummert er instituttet engasjert i flere av fakultetets strategiske satsninger (nano, marin 
bioprospektering, energi). En utfordring når det gjelder slike tematiske forskningssatsninger 
er å få aktiviteter som går på tvers av institutter/fakulteter til å fungere slik at aktiviteten blir 
synlig og slagkraftig ikke minst i forhold til å hente inn ekstern finansiering. Her har 
fakultetet et ansvar som også er uttrykt i dets strategiplan, men som nok krever en tydelig og 
målrettet oppfølging. 
 
Samarbeid og publisering 
Instituttet samarbeider nasjonalt mot andre universiteter og forskningsinstitutt samt 
internasjonalt spesielt mot Europa og USA. Når det gjelder publikasjoner var 37,8 % av disse 
på nivå II i 2011 og dermed det høyeste av fakultetets institutter.  Blant det vitenskapelige 
personale er det en stor bevissthet rundt nivåinndeling av publikasjoner.  
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Finansieringskilder og utfordringer  
Når det gjelder eksterne finansieringskilder er NFR hovedkilde for innhenting av prosjekter, 
men også finansiering gjennom VISTA og Akademia-avtalen har vært og er av betydning.  
 
En stor del av forskningsaktivitet ved instituttet er av eksperimentell karakter noe som krever 
kontinuerlig oppgradering og vedlikehold av laboratorier. Videre er det stort behov for 
nyanskaffelser av vitenskapelig utstyr. Gjennom NFR’s nye praksis når det gjelder 
utstyrsinvesteringer som kreves i prosjekt, må instituttet nå bidra med egen utstyrsinvestering 
for å kunne delta i konkurransen om å hente inn eksterne prosjekter. Det er klart en (for) stor 
utfordring å løfte slike investeringer for instituttet alene.  
 
For instituttet er det viktig å øke ekstern finansiering for å kunne drive/opprettholde 
forskningsaktivitet. Imidlertid er de siste års økning av overhead trukket fra sentralt nivå 
negativt for instituttet og spesielt slår dette uheldig ut for NFR-post.doc-stillinger der det 
knapt er penger igjen til å dekke utgiftene lokalt.   
 
Videre er den meget lave innvilgelsesprosenten på frie forskningsprosjekter i NFR et 
betydelig problem selv om instituttet prøver å være på banen i store tematiske programmene 
som bla GASSMAKS, PETROMAKS, NANO2021, BIOTEK2021. Vi vil igjen minne om 
uttalelsen angående frie NFR-forskningsprosjekter i den internasjonale fagevaluerings-
rapporten ”Basic Chemistry research in Norway” (2009). ”At this low success rate, peer 
review and similar mechanisms break down. The consequence for some branches of chemistry 
is quite severe, and meaningful research in some mainstream directions of enquiry is not 
possible. A recommendation would be to increase substantially funds for untargeted mode 
applications.” 
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Innledning 
 
Vi viser til fakultetets bestilling for forskerutdanningsmelding for 2012 (2013/1718-KRB, 01.02.13). 
Under følger forskerutdanningsmeldingen for Kjemisk institutt for 2012, godkjent i Instituttrådet 
05.03.13. 
 
Tiltak gjennomført i 2012 for å sikre ph.d.-løpet og sikre oppfølging av den enkelte kandidat 
 
Midtveispresentasjon 
Kjemisk institutt har gjennomført 8 midtveispresentasjoner (MVP) i 2012. Det er gode erfaringer med 
MVP ved instituttet. Det er en god måte for FU å holde kontakt med kandidat og veiledere på. 
Eventuelle hindringer for god progresjon blir fanget opp og fulgt opp. Kandidatene har også uttrykt 
tilfredshet med MVP som et oppfølgingstiltak og sågar etterspurt MVP. Det er forventet at 8 
kandidater skal ha MVP i 2013. 
 
Vi vil evaluere MVP-ordningen blant kandidater som har gjennomført MVP i 2011 og 2012 og deres 
hovedveiledere. Hensikten er å forbedre ordningen slik at den i størst mulig grad ivaretar formålet om 
å sikre best mulig progresjon for kandidatene.  
 
Instituttet har til nå ikke rapportert gjennomførte MVP til fakultetet og vi etterlyser en rutine for 
registrering og innberetning av gjennomførte MVP til fakultetet.  
 
Semesterregistrering 
Instituttet har en gjennomgang av kandidatenes studierettstatus hvert halvår i forbindelse med 
halvårsregistrering i studentweb. Kandidatene følges opp i henhold til fakultetets rutiner. 
 
Oppfølging av årsrapportering 
Alle kandidater skal levere elektronisk årsrapport. Når instituttet får tilgang til rapportdatabasen, blir 
alle rapportene lest grundig og gjennomgått. Alle kandidater får et skriftlig svar på sin årsrapport med 
tilbud om individuell oppfølging. 
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Oppfølging av kandidater på overtid 
Alle kandidater må søke om forlenging av ph.d.-studieretten uten lønn når finansieringen utløper. På 
den måten har de status som aktiv kandidat og får administrativ oppfølging. Instituttet kan da bistå 
kandidatene slik at forutsetningene for å få gjennomført forskerutdanningen legges best mulig til rette 
for kandidatene. De må også semesterregistrere seg, selv om de ikke har lønn. Disse tiltakene fører til 
at instituttet er i jevnlig kontakt med kandidatene. Det er ekstra fokus på å følge opp kandidater som er 
på overtid og det iverksettes tiltak for oppfølging av dem enkeltvis. 

Gjennomførte disputaser 
I forskerutdanningsmeldingen for 2011 estimerte Kjemisk institutt 10 disputaser i 2012. Dette målet er 
nådd1, noe instituttet er godt tilfreds med. Det er antatt at det gjennomføres 9 disputaser ved Kjemisk 
institutt i 2013. 

To hovedfokus i tilknytning til forskerutdanningen ved Kjemisk institutt i 2013 
 
1) Gjennomstrømning og fokus på å redusere overtid i forskerutdanningsløpet 
Netto gjennomstrømningstid for kandidater ved Kjemisk institutt avlagt høsten 2012 er 3.1 år for 
andre finansieringskilder og 4.0 år for UiB-stipendiater. Tallene er hentet fra fakultetets tabeller 
publisert i Mi side. Dette er helt i tråd med normert i tid og instituttet er tilfreds dette. Det er stadig 
fokus på progresjon og gjennomføringstid i forskerutdanningen og de nye oppfølgingstiltakene som 
midtveispresentasjon, semesterregistrering og årsrapportering bidrar til tettere oppfølging av 
kandidatene, noe som også bedrer gjennomstrømningen. Det er ikke funnet gjennomstrømningstall i 
DBH for 2012 og dermed kan vi vanskelig kommentere total gjennomstrømningstid for ph.d.-
kandidater ved Kjemisk institutt i hele 2012.  Per i dag må kandidater som ikke blir ferdig innen 
utløpet av kontraktsperioden søke til instituttet om å få utvidet ph.d.-studieretten uten lønn hvor de 
også må angi et tidspunkt for innlevering av avhandlingen. På den måten har instituttet oversikt over 
forsinkete kandidater og kan stimulere og oppmuntre til ferdigstillelse av avhandlingen.  
 
Forlenging av ph.d.-studieretten uten lønn, som tidligere beskrevet, synliggjør kandidatenes faktiske 
gjennomføringstid og det kan påvirke de gjennomsnittlige gjennomstrømningstallene for instituttets 
kandidater. Kandidater som er langt på overtid kan påvirke gjennomstrømningen negativt, men det er 
instituttets vurdering at kandidaten skal søke om forlenging uten lønn for å opprettholde 
kommunikasjonen og oppfølgingen av kandidaten gjennom hele forskerutdanningsløpet.  
 
2) Øke rekrutteringen av norsk/skandinaviskspråklige ph.d.-kandidater 
Dette var det også fokus på i 2011. Kjemisk institutt har en utstrakt laboratorieundervisning hvor 
universitetsstipendiater spiller en avgjørende rolle i undervisningen i og med at kandidatene i stor grad 
driver denne undervisningen, både i laboratoriet og gjennom retting av journaler. Det viser seg 
vanskelig å rekruttere norsk- eller skandinaviskspråklige kandidater, noe som kan føre til en 
språkbarriere i tilknytning til undervisning i laboratorieemner som går på norsk. Dersom denne 
trenden fortsetter, kan vi komme i en situasjon hvor norskspråklige UiB-kandidater tar en større del av 
journalretting (frikjøpt fra sin stipendiatstilling) noe som vil kunne gå ut over den totale 
gjennomføringstiden til kandidatene det gjelder. 
 

                                                 
1 http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/doktorgrader/doktorgrad_kandidater_rapport.cfm?prognavn=x&viskode=0&nullvalue=-
&pageid=1&brukersort=to&kandtittel=x&finanskilde=x&studkode=x&kvalifikasjonskode=x&progkode=x&semester=x&
sti=ufakkode,progkode&insttype=11&arstall=2012&instkode=1120&finans=total&fakkode=260&ufakkode=x&beregning
=Totalt.antall&valgt_sti=Universiteter,Universitetet i Bergen,Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=insttype,instkode,fakkode,ufakkode,progkode&sti_valgt=insttype,instkode,f
akkode,ufakkode,progkode 
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Instituttet er klar over situasjonen på situasjonen og prøver å fange opp flinke masterstudenter med 
tanke på doktorgrad, i den grad det er ledige UiB-finansierte stipendiatstillinger ved instituttet. 

Antall aktive ph.d-kandidater 
Det ble tatt opp 10 nye ph.d.-kandidater ved Kjemisk institutt i 2012, tre NFR-finansierte, fire UiB- 
finansierte, to på kvoteordningen og en eksternfinansiert.  
 
Aktive ph.d.-kandidater er definert som antallet kandidater med en aktiv ph.d.-studierett i FS (rapport 
913.001 Kandidatopplysninger) tilknyttet Kjemisk institutt (12310) den 31. desember 2012. Det 
gjelder kandidater både med og uten finansiering da Kjemisk institutt praktiserer at kandidater som er 
på overtid må søke om forlenging av ph.d.-studieretten uten lønn. Ved utgangen av 2012 var det 33 
aktive kandidater. Det er forventet ni disputaser og det er gjort to nytilsettinger tidlig i 2013. Samtidig 
er det for øyeblikket to ledige UiB-stillinger og to ledige prosjektfinansierte stipendiatstillinger. 
Dersom alle stillingene blir besatt i løpet av året, blir rammen for aktive kandidater ved utgangen av 
2013 til sammen 30 kandidater slik det viser i oppstillingen under.  
 
Aktive kandidater 31.12.12:                        33 
- Forventete disputaser    2013                       9  
+ Allerede nytilsatte stipendiater  2013        2 
+ Ledige prosjektstillinger                             2 
+ Ledige UiB-stillinger                                  2 
Ramme for aktive kandidater 2013             30 
 

Sluttkommentar 
Kjemisk institutt ønsker å skape et best mulig nettverk rundt kandidatene og benytter de ovennevnte 
tiltakene som en ”åpen dør”-politikk for kandidater og veiledere ved instituttet. Førstelinjetjeneste er 
ph.d.-koordinator og ved behov aktiveres et utvidet støtteapparat bestående av 
instituttadministrasjonen og FU-leder. Midtveispresentasjon, semesterregistrering og årsrapportering 
begynner nå å bli etablerte aktiviteter for ph.d.-kandidatene på instituttet og vi har inntrykk av at 
tiltakene oppfattes som positive. I tillegg skal Kjemisk institutt arrangere sitt ph.d.-seminar 1. mars 
2013. Vårt inntrykk er at tiltakene har ført til tettere oppfølging av kandidater og veiledere. Kjemisk 
institutt vil søke å være i dialog med kandidater og veiledere om tiltak som kan bidra til at ph.d.-
utdanningen ved instituttet blir så god som mulig innenfor de budsjettmessige og personellmessige 
ressursene som instituttet rår over. 
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Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 14.02.2013 med påfølgende 
sirkulasjon.  
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Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding for 
2011 
Søknad om Eurobachelor® og Euromaster® 
Kjemisk institutt meldte allerede inn i Utdanningsmelding for 2010 at vi vil arbeide aktivt for 
å få et europeisk kvalitetsstempel på både Bachelor- og masterprogram i kjemi ved å søke om 
Euro-Labelene Eurobachelor® og Euromaster® som er utviklet av European Chemistry 
Thematic Network (ECTN) som del av EU-prosjektet ”Tuning Educational Structures in 
Europe”. Kjemisk institutt nedsatte i 2012 en arbeidsgruppe som har startet arbeidet med 
søknad om Eurobachelor®. Arbeidsgruppen har som mål å ferdigstille søknaden våren 2013. I 
søknadsprosessen skal en omfattende egenevaluering av Bachelorprogram i kjemi 
gjennomføres, og egenevalueringen skal vurderes av ECTN Label Committee. 
Søknadsprosessen innebærer også besøk fra et internasjonalt ekspertpanel som skal møte 
fagmiljø, studenter og ledelse ved instituttet. Vi planlegger på sikt også å søke om 
Euromaster®-Label, men denne søknadsprosessen er ikke initiert ennå. Vi anser begge disse 
søknadsprosessene som viktige studiekvalitetstiltak som vil være med på å kvalitetssikre 
studieporteføljen vår, og målet vårt er at våre studieprogrammer skal følge en internasjonal 
standard for kjemiutdanning i Europa. For øvrig har Erasmus Mundus fellesgraden Master's 
programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) der Kjemisk institutt er partner, 
vært godkjent som Euromaster® siden 2008.  
 
Deltagelse i internasjonale fellesgrader og status for fellesgradssamarbeidet 
fremover  
Den andre hovedutfordringen som vi fokuserte på i utdanningsmeldingen for 2011, var 
deltagelse i internasjonale fellesgrader. Kjemisk institutt har siden 2009 mottatt totalt 32 
studenter på Erasmus Mundus fellesgradene Master's programme in Advanced Spectroscopy 
in Chemistry (ASC) og Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL). 
Vi mottar flere nye studenter på programmene også studieåret 2013/14. Begge fellesgradene 
har hatt femårig Erasmus Mundus-finansiering siden de startet opp studieåret 2008/2009. 
Konsortiene i både ASC- og EMQAL-programmet søkte om Erasmus Mundus-midler for fem 
nye år til søknadsfristen 30.04.2012.  

EMQAL-programmet fikk innvilget søknaden og får fem nye år med Erasmus Mundus-
finansiering. Av en søkermasse på 177 søknader, ble kun 30 innvilget Erasmus Mundus-
midler, og dette gir EMQAL-programmet et sterkt kvalitetsstempel. Programmet har i tillegg 
til de eksisterende europeiske partneruniversitetene i Portugal, Spania, Norge og Polen, 
inkludert tre ikke-Europeiske partneruniversiteter i Kina, Brasil og Russland.  Dette vil gjøre 
administrasjonen av programmet betraktelig mer innfløkt enn tidligere, og instituttet ser 
fortsatt på drift av denne fellesgraden i fem nye år som en av hovedutfordringene i tiden 
fremover. En annen stor utfordring for dette programmet er at «host-institution» der 
studentene tilbringer første året av mastergraden, roterer årlig mellom de europeiske 
partnerne. Ifølge rotasjonsplan angitt i EM-søknaden, skal UiB være «host-institution» 
studieåret 2014/15. Fagpersoner fra partnerinstitusjonene reiser til «host-institution» og 
underviser ukentlige moduler (60 moduler totalt tilbys studentene). Dette er et svært 
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ressurskrevende opplegg som krever betydelige økonomiske- og administrative ressurser for å 
kunne organisere og gjennomføre.  

ASC-programmet fikk derimot ikke innvilget Erasmus Mundus-midler i denne 
søknadsrunden. Konsortiet har likevel bestemt at masterprogrammet skal fortsette uten EU-
finansiering, men Kjemisk institutt trekker seg imidlertid ut av fellesgradssamarbeidet når 
finansieringen opphører. I praksis betyr dette at Kjemisk institutt mottar siste kull av studenter 
høst 2013/vår 2014 på ASC-programmet. Vi ber om at fakultetet følger dette videre opp med 
hensyn på terminering av studieprogrammet i FS og informasjon på UiB sine nettsider om 
fellesgrader.  

Kort status på resultatoppnåelse i henhold til 
styringsparameterne 
Kjemisk institutt har overskredet måltall angitt i budsjettet for 2012 for antall uteksaminerte 
kandidater på mastergrad med 10 kandidater. Se tabell 1.  

Tabell 1: Tabell viser resultatindikator antall uteksaminerte kandidater på mastergrad på Kjemisk institutt. 
Måltallene er hentet fra budsjett for 2011, 2012 og 2013. Resultat 2011, 2012 og 2013 baserer seg på interne 
opptellinger av studenter som har fullført mastergrad ved Kjemisk institutt (inkluderer Masterprogram i kjemi, 
Master's programme in Quality in Analytical Laboratories, Master's programme in Advanced Spectroscopy in 
Chemistry, Masterprogram i petroleumsteknologi, Integrert lektorutdanning , Integrert masterprogram i farmasi 
og Masterprogram i nanovitenskap).  
Resultatindikator 2011 

Måltall 
2011 
Resultat  

2012 
Måltall 

2012 
Resultat 

2013 
Måltall 

Antall mastergrader 27 30 32 42 35 

 
Måltall for 2013 er angitt i budsjett for 2013 å være 35, men ut fra interne opptellinger av 
masterstudenter med planlagt avslutning 2013, vil vi anslå at reelt måltall er ca. 40 avlagte 
mastergrader ved instituttet. Vi har hatt en stor økning i ferdige masterkandidater fra 26 
kandidater i 2008 til 42 kandidater i 2012. Se tabell 2.  
 
Tabell 2: Tabell viser uteksaminerte masterstudenter ved Kjemisk institutt 2008-2012. Andre masterprogrammer 
inkluderer Master's programme in Quality in Analytical Laboratories, Master's programme in Advanced 
Spectroscopy in Chemistry, Masterprogram i petroleumsteknologi, Integrert lektorutdanning, Integrert 
masterprogram i farmasi, Masterprogram i prosessteknologi og Masterprogram i nanovitenskap. 
År Masterprogram i kjemi  

Antall ferdige kandidater  
Andre masterprogrammer  
Antall ferdige kandidater  

Totalt  
Antall ferdige kandidater  

2008 19 7 26 
2009 6 9 15 
2010 19 20 39 
2011 16 14 30 
2012 20 22 42 

 
Grunnen til den store økningen er et høyt antall uteksaminerte kandidater på tverrfaglige 
masterprogrammer og fellesgrader, men vi har også hatt en generell økning i antall studenter 
på Masterprogram i kjemi de siste årene. Tabell 2 viser at Kjemisk institutt bruker stadig mer 
veileder-, administrative- og økonomiske ressurser på tverrfaglige studieprogrammer, og vi 
ønsker derfor igjen å påpeke at instituttet opplever at denne innsatsen ofte blir usynlig i 



 5 

resultatindikatorer og statistikk basert på rapporter fra Felles Studentsystem (FS). Vi ønsker at 
fakultetet jobber for at tekniske løsninger for tverrfaglige studieprogrammet blir implementert 
i FS, og at dette danner grunnlaget for tildeling av resultatmidler til instituttet i stedet for 
«manuell rapportering» som gjennomføres per idag. 

Rekruttering til bachelor- og masterprogram i kjemi  
I utdanningsmelding 2011 kommenterte vi at antall registrerte studenter på Bachelor i kjemi 
har gått ned fra 88 til 65 studenter fra 2010-2011. Per dags dato er det kun 53 registrerte 
studenter på Bachelorprogram i kjemi. Høst 2012 møtte 16 nye studenter til studiestart. Se 
tabell 3.   

Tabell 3:Tabell viser antall studenter registrert møtt ved studiestart på Bachelorprogram i kjemi fra 2009-2012.  
År Antall studenter registrerte møtt på Bachelorprogram i kjemi 
2009 25 
2010 32 
2011 18 
2012 16 

 
Tabell 3 viser en reduksjon i antall møtte studenter de siste to årene. Instituttet vil følge med 
på denne utviklingen fremover og ha økende fokus på rekruttering til Bachelor i kjemi.  
 
Kjemisk institutt har lang tradisjon for skolebesøksaktivitet og kontakt mot både grunnskolen 
og den videregående skolen (konkrete tiltak ble beskrevet utførlig i Utdanningsmelding for 
2010). Vi meldte i utdanningsmeldingen for 2011 at vi fra høst 2012 skulle starte en 
kartlegging av hvor mange av studentene som starter på Bachelor i kjemi som har vært i 
kontakt med Kjemisk institutt tidligere gjennom instituttets rekrutteringstiltak og fra hvilke 
videregående skoler vi rekrutterer fra. Dette ble gjort høst 2012 ved bruk av 
evalueringsskjema som nye studenter må fylle ut på det første obligatoriske programmøtet i 
semesterstarten. Vi ønsker å samle inn denne informasjonen fremover for å få egne rådata 
som vi kan bruke til å vurdere om instituttets skolebesøksaktivitet/rekrutteringsaktivitet har 
direkte positive ringvirkninger for rekrutteringen til Bachelor i kjemi og om mulig til å spisse 
og forbedre våre rekrutteringstiltak på sikt.   

Instituttet har derimot hatt en økning i rekruttering til Masterprogram i kjemi. Antall 
registrerte studenter på Masterprogram i kjemi har økt fra 34 studenter i 2009 til 44 studenter i 
2012. En opptelling viser at vi har hatt en høy rekrutteringsprosent av egne studenter fra 
bachelorgrad til mastergrad de siste årene. Se tabell 4.  
 
Tabell 4: Tabell viser antall studenter med fullført Bachelor i kjemi ved UiB som fortsetter på masterprogram i 
kjemi. Tall baserer seg på instituttets interne opptellinger.   
Kull Antall kandidater fullført 

Bachelor i kjemi 
Antall kandidater tatt opp på 
Masterprogram i kjemi 

% 

2006 16 12 75,0 
2007 14 13 92,9 
2008 23 16 69,6 
2009 13 11 84,6 
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Siden vi rekrutterer i størst grad interne studenter, er vi bekymret for at sviktende rekruttering 
til bachelorgrad i kjemi vil få negative ringvirkninger for rekruttering til master om noen år. 
Vi har de siste årene ikke tatt opp internasjonale selvfinansierende mastergradsstudenter fordi 
vi fyller delvis opptaksrammen, men dette vil være en mulighet fremover dersom vi opplever 
sviktende rekruttering til master. Vi er også aktive mot Høgskolen i Bergen med tanke på 
rekruttering til mastergrad, og håper at vi på sikt kan rekruttere flere søkere derfra. 
Programstyret i kjemi har også etter henvendelse fra Programstyret for Bachelor i miljø- og 
ressursfag, utarbeidet en studievei for kjemi som skal kvalifisere for opptak til Masterprogram 
i kjemi.    

Allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2014/2015 
Opptaksramme for Bachelorprogram i kjemi ble fra og med studieåret 2011/12 redusert med 5 
plasser, fra 40 til 35 plasser. Kjemisk institutt anser en opptaksramme på 35 plasser som 
rimelig også for studieåret 2014/15 ut fra relativt stabilt søknadstall de siste årene.   

Opptaksramme for master er satt til totalt 35 plasser for Kjemisk institutt for studieåret 
2014/15, hvorav 10 plasser av disse er allokert til Masterprogram i nanovitenskap. 
Masterprogram i kjemi har hatt en økning i antall søkere de siste årene, og vi overskred 
opptaksrammen på 25 plasser i 2010 for Masterprogram i kjemi. Se tabell 5. Vi anser en 
opptaksramme på 25 plasser på Masterprogram i kjemi som rimelig i forhold til 
veilederressurser på instituttet, økende deltagelse i tverrfaglige studieprogrammer og 
nåværende søkertall.  

Tabell 5: Tabell viser opptakstall for Masterprogram i kjemi 2007-2012 (inkludert intgrad og kvote). Opptakstall 
baserer seg på instituttets egne registreringer av møtte studenter.  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Masterprogram i kjemi 14 18 16 28 19 20 

Oppsummering og utfordringer fremover  
Instituttet har vært aktive inn mot flere av Universitetets- og MN-fakultetets strategiske 
satsningsområder i løpet av 2012 som internasjonalisering, tverrfaglig samarbeid og 
rekruttering. Vi har oppnådd måltall for ferdige mastergrader de siste årene og har for tiden 
god rekruttering til Masterprogram i kjemi. Vi har hatt store omlegginger av både bachelor- 
og masterprogram i kjemi, og vi anser arbeidet med Euro-Labelene som viktige 
studiekvalitetstiltak som vil være med på å kvalitetssikre studieprogrammene våre ytterligere.  

Hovedutfordringene i årene som kommer vil fortsatt være internasjonal kvalitetssikring av 
studieprogrammene våre og aktiv deltagelse i internasjonale fellesgrader. En annen utfordring 
er at instituttet bruker stadig mer ressurser inn mot tverrfaglige studieprogrammer innen 
farmasi, nano, petroleumsteknologi, prosessteknologi, energi, lektorutdanningen og miljø- og 
ressursfag, og vi mener at problemstillinger rundt tverrfaglige studieprogrammer og 
resultatfordeling bør avklares slik at det blir en lik praksis på hele UiB. Instituttet ser også på 
den sviktende rekrutteringen til Bachelor i kjemi som en stor utfordring fremover. Vi vil 
derfor fortsette med våre godt etablerte rekrutteringstiltak, og vi håper den nye 
handlingsplanen for rekruttering av bachelorstudenter til MN-fakultetet som er på 
høringsrunde til instituttene nå, vil kunne bidra i dette arbeidet.   
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Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmelding for 2012 – 

planer 2013  IFT 
 

Ved Institutt for fysikk og teknologi kan året 2012 oppsummeres med gode resultater og 
viktige faglige gjennombrudd, stigende produksjon målt i tellekanter, og ikke minst enda 
bedre grunnlag for fremtidig virksomhet med styrket forskningsfinansiering. Nøkkeltallene 
viser 51 avlagte mastergrader og 11 doktorgrader på instituttet mot henholdsvis 50 og 14 i 
2011. Instituttet står med andre ord fortsatt for en relativt sett stor andel av 
kandidatproduksjonen ved fakultetet. Det ble tatt opp hele 18 nye PhD-kandidater ved 
instituttet i år – mot 10 i 2011 - og det er en god og viktig økning. Det er mindre bra med en 
nedgang fra 56 til 47 nye masterstudenter - som følge av et godt og fristende arbeidsmarked. 
Det ble registrert hele 239 publikasjoner i ISI Web of Science 2012 - mot 189 i 2011 og 138 i 
2010 – det er en solid oppgang som også vil føre til en oppgang i publikasjonspoeng. En 
viktig del av denne økningen skyldes nok at Large Hadron Collider på CERN nå er operativ 
og generer data. Tidligere PhD-student Yun Cheng ble tildelt Birkelandsprisen for 2012 for 
sitt PhD-arbeid Hydrodynamics and Freeze Out Problems in Energetic Heavy Ion Reactions". 
Det er forøvrig unikt ved UiB at instituttet i 2012 fikk en permanent eksternt finansiert 
førsteamanuensis-stilling. Denne er innen reservoarfysikk som er et område med fortsatt 
store forskningsutfordringer og stort behov for kandidater. Instituttet arrangerte hele 14 
fellesseminarer i 2012 – fellesarrangementene med fakultetets Horisonter kommer i tillegg. 

Instituttet har i 2012 arbeidet videre med oppfølging av strategiplan for perioden 2011-15. 
Hele 10 av 47 tiltak er gjennomført og ytterligere 18 er startet. Tiltakene spenner over hele 
virksomheten fra kjerneoppgavene til forhold knyttet til bygg, infrastruktur og HMS. Innen 
forskning gjennomførte tiltak knyttet til å bedre vilkårene gjennom bedre finansiering og 
strategisk samarbeid. Innen utdanning er det gjennomført en evaluering av 
laveregradsundervisning som skal følges opp videre. Utdanningstilbudet på masternivå og 
dets kopling mot forskning blitt bedre synlig gjennom den såkalte IFT-matrisen. Instituttet 
deltar aktivt i arbeid for å styrke rekruttering til realfag. En stor begivenhet i 2012 var 
Fysikkshow Bergen sin vertsrolle for den årlige konferansen ShowPhysics som ble avviklet 
16.-21. april med over 500 deltakere. Innen HMS er tilgjengelig informasjon på websidene 
blitt langt bedre, samt at hydratlaboratoriet har vært gjennom en vellykket revisjon av Statoil i 
forbindelse med inngåelse av rammeavtale for forskningssamarbeid. Instituttet har i 2012 
også redusert antall forskningsgrupper fra 9 til 7 og innført flere forskingsområder som går på 
tvers av gruppene – dette fremgår også av IFT-matrisen. Dette er også fulgt opp med 
incentiver for samarbeid mellom forskningsgruppene, blant annet gjennom tildeling av 
stipendiatstillinger. Flere av tiltakene i strategiplanen er forøvrig en oppfølging av 
Forskningsrådets evaluering av norsk grunnforskning i fysikk i 2009. 

 

Forskning 

Nyhetene fra CMS- og ATLAS-eksperimentene ved CERN LHC som ble sluppet onsdag 
morgen 4. juli 2012, er klart årets (fysikk)begivenhet både lokalt og globalt. Videre 
dataanalyse utover høsten bekreftet at man med stor sannsynlighet har påvist Higgs-



partikkelen som altså forklarer et av Universets største mysterier: Hvorfor partikler har 
masse. ATLAS-kollaborasjonen som partikkelfysikerne ved instituttet er medlemmer av, fikk 
Physics Worlds pris for største gjennombrudd i 2012. 

Mange andre prosjekter og spennende forskningsresultater kunne vært nevnt, både innen 
basal og anvendt fysikk. Mer informasjon finnes i siste utgave av IFT-posten i 2012 som 
inneholder er uformell oppsummering av 2012 for instituttet, inkludert rapporter fra 
administrasjonen, teknisk avdeling og forskergruppene. Denne kan lastes ned som pdf fra: 
http://org.uib.no/ift-posten/IFT-posten2012/IFT-2012.pdf. Samtidig kan det slås fast at 2012 
har vært et særdeles godt år for instituttet med god tilrettelegging for den videre 
virksomheten: To nye FriNaTek-prosjekter, ett innen nanofysikk og ett innen partikkelfysikk, 
ett Instituttforankret strategisk prosjekt innen optikk (som oppfølging av fysikkevalueringen), 
et stort EU-prosjekt innen nanofysikk, to nye følgeforskningsprosjekt mot CERN, og sist men 
ikke minst, ett ERC Advanced Grant og en SFF - begge i romfysikk). Flere kunne ha vært 
nevnt, men det er klart at SFF Birkelandsentert er en historisk milepæl for instituttet som vil gi 
gode ringvirkninger både innad på instituttet og til andre miljøer ved fakultetet. Det 
representerer også en ny giv for norsk forskning i romfysikk. 

 

Utdanningsmelding, studieprogrammet i fysikk 

I Generell omtale av programmene. 

 

a) Bachelorprogrammet: 

Bachelorprogrammet i fysikk ved UiB kan betegnes som et "mainstream" fysikkprogram: 
Temaene innen fysikk og matematikk som behandles i slike programmer er omtrent de 
samme over hele verden, men vektleggingen av de enkelte temaene kan variere. Fra høsten 
2011 har studentene kunnet velge PHYS109, «Innføring i astrofysikk» i første semester, som 
erstatning for det nedlagte MNF140. For første semester består den tilrådde studieplanen 
dermed av PHYS109 og MAT111 i tillegg til Ex-phil. Andre semester inneholder kun 
matematikkemner. Trass PHYS109 møter studentene den grunnleggende fysikken sent i 
studiet, og kan miste motivasjon. Vi har derfor utarbeidet et nytt anbefalt studieløp. Dette er 
omtalt nedenfor. Et forslag til nytt studieløp legges fram for behandling i IFT sitt instituttråd 
den 6 mars i år. Nytt studieløp har planlagt oppstart fra høsten 2014. 

 
Prosjektdelen av studieprogrammet er godt dekket, gjennom PHYS114 (Grunnleggende 
målevitenskap og eksperimentalfysikk), der mange laboratorierapporter skal skrives, og 
PHYS117 (Eksperimentalfysikk med prosjektoppgave). I tillegg er det noen 
laboratorierapporter i PHYS111 (Mekanikk 1). Mengden av tradisjonelt laboratoriearbeid kan 
likevel være noe marginalt, avhengig av typen prosjektoppgave som velges i PHYS117.   
 
Opptaksrammen for programmet er 45, og antall opptatte studenter ligger mellom 40 og 45. 
I 6. semester anbefales det at studentene velger 200-tallsemner tilpasset et eventuelt  
masterstudium. 10-15% av studentene velger å ta tilsvarende kurs gjennom 
utenlandsopphold i dette semesteret. Vi har inntrykk av at mulighetene for utenlandsopphold 
nå er godt kjent blant studentene.  
 



 Profilen på BAMN-PHYS gir en god kompetanse innen fysikk, og gir 
undervisningskompetanse i fysikk og matematikk i videregående skole dersom PHYS115 
ikke velges bort, og et STAT-kurs velges i tillegg til de obligatoriske matematikkemnene.  
Det er gledelig å observere en økning i antall studenter som velger fysikk som del av 
integrert lærerutdanning. Mange studenter i programmet utvider dette til et masterstudium 
med ettårig masteroppgave i fysikk.  
 
Bachelorprogrammet gir et godt grunnlag for masterstudier i fysikk, med rom for nødvendige 
spesialiseringskurs på 200-nivå.  Imidlertid er det rom for forbedringer idet det er ønskelig 
med støttefag i informatikk og statistikk tidlig i studiet. Det er også ønskelig å flytte 
innføringsemnet i mekanikk til andre semester (istedenfor tredje). 
 
 
Undervisningen på 100-nivå går på norsk. På 200 og 300-nivå vil undervisningen kunne 
foregå på engelsk hvis det er behov for dette.  
 

b) Masterprogrammet: 

Det er utarbeidet masterprogram i fysikk for 9 forskjellige spesialiseringer. Vårt inntrykk er at 
studentene er godt ivaretatt og fulgt opp av veilederne. Vi observerer at studentene er noe 
skjevt fordelt på spesialiseringene.     

II Kvalitativ omtale av studie- og studentstatistikk 

Måltall for 2013:  
Vi regner med å oppnå dette ved å videreføre undervisningen stort sett slik den ble gjort i 
2012. Ny kursmedansvarlig har kommet inn i PHYS113.  Førstesemesterkurset PHYS109 
fortsetter å få gode tilbakemeldinger, og vi velger å beholde dette tilbudet, primært til 
førstesemesterstudentene.      
 
I og med at PHYS114 er valgfritt i BAMN-PTEK, så har vi tilstrekkelig kapasitet i alle 
kursene. Antall oppmeldte studenter i PHYS114 var 65 i 2012, mens kapasiteten er på 72.  
De andre kursene er i all hovedsak basert på forelesninger og regneøvelser. Kursene 
PHYS111,112,101 og 102 hadde i 2012 henholdsvis 109, 65, 139 og 70 oppmeldte 
studenter. Det sier seg selv at kurs med såpass mange deltakere medfører stor 
arbeidsbelastning hos kursansvarlig. Vi er litt bekymret for at studentene på 
bachelorprogrammet ligger litt lavt i produksjon av studiepoeng (37 pr. år, mot UiB’s 
gjennomsnitt på 42).    
 
En skal også være oppmerksom på at PHYS117 krever individuell veiledning av alle 
studentene, slik at ressursbehovet øker mye raskere med antall studenter enn i de 
tradisjonelle, forelesningsbaserte kursene. Imidlertid inngår ikke dette i andre 
bachelorprogrammer enn BAMN-PHYS, og deltakelsen har vært nokså stabil (mellom 25 og 
30 studenter).  
 
Det var avlagt 18 Mastergrader i fysikk i 2012. Dette tallet er en liten nedgang fra tidligere år 
og er i samsvar med ett litt lavere opptak på mastergraden. I all hovedsak gjennomføres 
masterstudiet på normert tid. 
  
III. Oppfølging av sentrale prioriteringer 2012: 

I lys av fakultetets strategiplan så ønsker vi å nevne følgende: 

 



- Vi har lagt fram en plan for forbedret studieløp i de første semestrene. Nytt 
studieløp planlegges iverksatt fra høsten 2014 (se pkt. IV). 

- IFT arbeider med søknad om status som senter for fremragende utdanning (SFU). 
- Vi er svært aktive brukere av internasjonale og nasjonale institusjoner som CERN, 

ESA, UNIS, Andøya rakettskytefelt, og andre.  Tilbud om reiser til noen av disse 
sentrene gis i samband med kursundervisningen. På masternivå er ofte opphold 
ved et slikt senter nødvendig for gjennomføring av oppgave. 

- Vi har oppnevnt ‘programsensor’, for å bidra til kvalitetssikring av studiet. Vi fikk 
gode muntlige tilbakemeldinger da vedkommende var på besøk. Vi mangler 
dessverre disse i skriftlig form. Vi er nå på vei til å oppnevne en programsensor 
for en ny periode.  

- Alle forelesningsrom er utstyrt med PC og prosjektor. 
- Kursingen i eksperimentalfysikk fremmer en reflektert og kritisk omgang med 

statistikk og tolkninger av eksperimentelle data. Når det gjelder begrepene ‘etisk 
refleksjon’ og ‘dannelse’, så tror vi faktisk at det vil kunne falle heldig ut dersom 
Ex.Phil legges senere i studiet, slik vi legger opp til i det nye studieprogrammet.  

- Vi beklager at programmet for videreutdanning i fysikk for naturfaglærere ikke kan 
følges opp grunnet manglende finansiering fra Hordaland fylkeskommune.  

- Vi har utvekslingsavtaler med en rekke samarbeidspartnere. Disse benyttes aktivt, 
spesielt i forhold til ‘kvoteordningen’. 

 

IV. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer: 

Resultatene er omtrent som forventet.  

Vi har identifisert noen utfordringer i forbindelse med studieløpet. Det er frustrerende for 
studentene at innføringsemnet i mekanikk ikke kommer før i tredje semester. Vi har derfor 
utarbeidet et forslag til ny studieplan, som er sendt ut til behandling i IFTs instituttråd. Idet det 
foreslås å legge PHYS111 til vårsemesteret, så har det nye opplegget konsekvenser for 
andre studieprogrammer. I og med økt kapasitet i emnet INF109 så foreslås at dette kan 
velges allerede i første semester, mens Ex.Phil legges til femte eller sjette semester. I et slikt 
studieløp kan man altså legge inn programmerings- og simuleringsøvelser i 
fysikkundervisningen på grunn-nivå. Dette skulle gi store muligheter for en vitalisering av 
kursoppleggene. Siktemålet, at studentene skal lære seg grunnleggende fysikk, er selvsagt 
uendret. 

V. Handlingsplaner: 

Revidert anbefalt studievei er nå lagt fram for behandling i instituttrådet ved IFT, og vi vil 
arbeide for å få opplegget igangsatt høsten 2014.  

IFT arbeider aktivt med en søknad om å opprette senter for fremragende undervisning. 
Dersom en slik søknad blir innvilget, vil en kunne forbedre opplegget ytterligere i lys av sterkt 
forbedret ressurstilgang til undervisning. 

VI. Oppsummering: 

Året 2012 har forløpt som forventet i forhold til produksjon av studiepoeng og 
karakterstatistikk. Det nye innføringskurset, PHYS109 er godt mottatt blant studentene, og 
foreslås opprettholdt som et førstesemestertilbud i fysikk. Vi har nå et nytt opplegg for 
bachelorstudiet ute til høring, og vi håper at dette kan bli vedtatt for oppstart høsten 2014.    



Utdanningsmelding, studieprogrammet i Petroleum- og prosessteknologi 
 
Tabell for kvalitative resultatindikatorer, utdanning (gjelder hele instituttet, også fysikk) 

Resultatindikator 2012 måltall 2012 resultat 2013 måltall 

Antall mastergrader 53* 58** 50*** 

 

Tallene er hentet fra: 
* - Budsjett 2012. Tildeling av budsjettramme (sak 11/14066) 
** -  Tallgrunnlag fra FS (av disse var 9 mastereksamener avlagt ved andre institutt)  
*** - Budsjett 2013. Tildeling av budsjettramme (sak 12/13626) 

Tallet på ferdige kandidater innen petroleumsteknologi og prosessteknologi er kommentert 
under. 

Generell beskrivelse av studieprogrammet 

Bachelorprogrammet i Petroleum- og prosessteknologi (BAMN-PTEK) er et tverrfaglig 
studieprogram. Det skiller seg klart fra de disiplinære studieprogrammene ved fakultetet ved 
en større faglig bredde, og fra de tradisjonelle ingeniørutdanningene innen faget ved å gi en 
bredere disiplinær dybde. 

Gjennom studiet er kontakten med industrien viktig med ekskursjoner og gjesteforelesere. Her 
kan spesielt nevnes en faglig ekskursjon (PTex) som går til USA, og som gir studentene et 
unikt innblikk i hva som skjer av utvikling i dagens oljeindustri. Den ble første gang arrangert 
våren 2007 og er tenkt arrangert for syvende år på rad i mars 2013. 
 
Under masterprogrammet kan studentene spesialisere seg videre innen petroleum- eller 
prosessteknologi, og de får sin daglige arbeidsplass ved det instituttet der veilederen sitter. 
 

Utvalgt studie- og studentstatistikk 
Noen kommentarer til nøkkeltall for studieprogrammet:  
 
Rekruttering og Opptak: Tabellen viser at BAMN-PTEK har et høyt antall søker pr. 
studieplass i 2012 (3,5 kvalifiserte søkere pr. studieplass). Det var en økning i søkertallet på 
hele 73% fra 2011, og av bachelorprogrammene ved MN-fakultetet er det dette 
bachelorprogrammet som har det høyeste søkertallet (det er bare studieprogram innen jus, 
medisin og psykologi som har høyere søkertall ved UiB) . Når det gjelder antall søkere til 
masterprogrammene i petroleumsteknologi og prosessteknologi er det også svært høyt. I 2012 
var det i alt 109 søkere (28 masterstudenter ble tatt opp). Imidlertid opplevde 
masterprogrammet i prosessteknologi en nedgang (ca. 25%) i søkertallet høsten 2012, noe 
som kan forklares at masterprogrammet i energi ble opprettet denne høsten. 
  
Ferdige masterkandidater: Antall uteksaminerte mastergrader innen petroleumsteknologi og 
prosessteknologi har i de siste årene stabilisert seg på et høyt antall. Det var i 2012 i alt 39 
kandidater som gjorde seg ferdig med mastergraden (nedgang på 2 fra 2011). Til 
sammenligning er tallene for Institutt for biologi og Institutt for geovitenskap henholdsvis 35 



og 38. Men det er fremdeles en anstrengt ressurssituasjon på studieprogrammet, og det vil bli 
svært krevende å holde det høye antallet ferdig kandidater i de neste årene. I de siste 2 årene 
har antallet opptatte masterstudenter også sunket noe.  
 
Utveksling: Interessen for å reise på utveksling er høy, og i studieprogrammet er gode 
muligheter for dette i 6. semester. Det er imidlertid relativt få som faktisk ender opp med å 
reise ut. I fjor var det 5 som reise på utveksling (mot 8 i 2011). 

Andre kommentarer angående studieprogrammet 
 

• Opptaksrammen for BAMN-PTEK er 60 studenter f.o.m. høsten 2012, en økning 10 
studenter fra tidligere. De siste årene har vi tatt opp langt flere enn opptaksrammen på 
50 studenter, og denne økningen i opptaksrammen gjør at instituttet får riktigere betalt 
for det faktiske opptakstallet vi har. Når det gjelder det opptakstallet for 
masterprogrammene i petroleumsteknologi og prosessteknologi må det trekkes ut av 
det totale antallet for instituttet. Ut fra de siste opptakene kan en si at opptaksrammen 
for disse programmene er i underkant av 40 studenter hvert år. 

 
• Det ble i 2012 ansatt to nye førsteamanuenser innen reservoarfysikk, i tillegg har 

Kjemisk institutt gjort ansettelse av en professor II. Vi håper derfor at 
ressurssituasjonen kan bedres noe i årene fremover, men det er ingen tvil om 
ressurssituasjon fortsatt vil være anstrengt. For å få den daglige driften til å gå rundt 
har man vært helt avhengig av at ressurspersoner fra industrien, Uni CIPR og emeriti 
har tatt ansvar og forelest og ellers bidratt i mange emner. Nå er også situasjonen etter 
Uni CIPR til dels uavklart, noe som kan skape utfordringer for studieprogrammet. 

 
• Vi har ingen planer om snarlige store endringer i bachelorprogrammet, eller i 

programporteføljen. Det kan imidlertid bli nødvendig å gjøre visse justeringer med 
bakgrunn i at både fysikk og matematikk planlegger å gjøre endringer i sine 
brukeremner.  

 
• Vi prøver hele tiden å fremme studiekvalitet, forbedre læringsmiljøet og øke 

studiegjennomføringen. I den forbindelse har vi to aktive programsensorer som 
kommer med innspill som vi kan ta med videre. Konkret har disse bl.a. kommet med 
innspill til vår revidering av sensormappen for bedømmelse av masteroppgaver. I 
tillegg viderefører vi arbeidet som startet i 2011 med å inkludere bachelorstudentene 
mer i instituttets daglige virksomhet (lesesal, informasjon gjennom i IFT-posten o.l.).  
Ellers så skaper den overnevnte studieturen til USA for 3. årsstudentene innen 
BAMN-PTEK en identitetsfølelse og sosial tilhørighet for disse tverrfaglige 
studentene. Vi prøver også å være bevisst på å bruke kvinnelige rollemodeller der det 
er naturlig (brosjyrer, informasjonsmøter og lignende).  
 

• Hovedutfordringer dette studieprogrammet står ovenfor: 
- en marginal ressurssituasjon; spesielt med tanke på veiledningskapasiteten 
- problemer med å fordele masterstudentene likt på de ulike studieretningene 
- knapphet på store nok undervisningslokaler og laboratorieutstyr (og teknisk 

personale som kan støtte den eksperimentelle undervisningen). 
- en del studenter uten den rette faglige bakgrunnen faller fra i løpet av studiet, 

og en del av grunnen er at vi ikke kan stille reelle krav om Matte 2 og Fysikk 2 
fra videregående skole 



Forskerutdanningsmelding 2012 – Institutt for fysikk og teknologi  

 
Antall disputaser og nye ph.d.-kandidater ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT) 
har ligget på noe lavere nivå i perioden 2010-2012 enn årene før. Det relativt lave 
antallet disputaser i 2012 gjenspeiler noe færre nye doktorgradsavtaler i en tidligere 
periode, men i 2012 ble det godkjent 18 nye avtaler, som er en fordobling fra 2011.  

Resultatindikator 2012 2012 2013 

 Måltall Resultat Måltall 

Antall disputaser 15
* 

11 12 

Antall aktive ph.d-kandidater 82
* 

78 80 

Nye doktorgradsavtaler* 15
* 

18
 

15 

Gjennomstrømming for disputerte ph.d-kandidater 3,65 3,42
** 

3,5 

 

(* ) Forskerutdanningsmelding for 2011 
 (** ) Hentet fra tidskonto i FS.  

Omtale av resultatindikatorer i tabell. 

Antall disputaser de siste årene har variert noe; fra 9 i 2010, 14 i 2011 til 11 i 2012. Sett i 
forhold til tidligere år bør normaltallet vårt ligge rundt ca. 15 disputaser per år. I 2013 regner 
vi med å øke antall disputaser slik at vi kan nærmere oss dette normaltallet. Vi regner også 
med forholdsvis god rekruttering av doktorgradskandidater de neste årene, blant annet på 
grunn av oppstarten av det nye Birkelandsenteret for romforskning. 
Gjennomstrømningstiden for våre kandidater er tilfredsstillende med tanke på at i dette tallet 
ligger det også inne kandidater med et 4-årig studieløp. Men det er selvfølgelig rom for 
ytterligere forbedringer.  

 

Generelt om resultat, planer og prioriteringer. 

 

Ingen avhandling ble underkjent ved IFT i 2012, men for én avhandling ble det dissens i 
bedømmelseskomiteen og to nye sakkyndige blir oppnevnt med det første. Vi anser 
underkjenning av avhandlinger generelt ikke som noe stort problem og som et tegn på at 
kvalitetssikringen av innleverte avhandlinger fungerer. Med unntak av en avhandling, har 
det vært ytterst få avhandlinger som har vært underkjent ved IFT de siste 10 årene, og alle 
vært godkjent i omarbeidet versjon. Det har heller ikke vært nevneverdig frafall av 
kandidater tatt opp de siste fem årene som har sin arbeidsplass på instituttet.  

Når det gjelder kandidater med arbeidsplass utenfor instituttet, og annen finansiering enn 
Norges forskningsråd eller UiB, er bildet mer sammensatt. Som oftest er disse kandidatene i 



annet arbeid og med privat finansiering, i mange tilfeller med aksept fra arbeidsgiver om å 
kunne bruke en del av arbeidstiden på forskerutdanningen. Den prosentdelen av arbeidstiden 
som i realiteten kan brukes til forskerutdanningen viser seg å være høyst variabel og har 
dessverre i noen tilfeller en tendens til å skrumpe inn med tiden, ettersom dette dreier seg 
om ressurspersoner som ofte får mer krevende arbeidsoppgaver og tyngre ansvar i bedriften. 
Sterkere bånd til instituttet ville for disse være en stor fordel. Botemidlene til denne 
utfordringen ligger likevel utenfor vår rekkevidde: Det optimale var at disse kandidatene 
hadde delvis permisjon og oppholdt seg ved instituttet ca. halve arbeidsuken, i det aktuelle 
forskningsmiljøet. Ressursene til å gjennomføre dette mangler, både midler til stipend, og 
lokaler (kontor/lesesal/laboratorier).  

Det ville imidlertid etter vårt syn være galt å avskjære denne gruppen eksterne kandidater fra 
muligheten til å bli tatt opp til forskerutdanningen. De er som regel godt motivert for en slik 
utfordring og mange av dem fullfører forskerutdanningen, med godt resultat, selv om 
gjennomstrømningen er svakere enn for fullfinansierte stipendiater. 

 

IFT deltar i dag i 4 forskerskoler: 

- ” Intelligente detektorer” (samarbeid mellom universitetene i Heidelberg, Mannheim, 
Oslo og Bergen) 

- ”Bergens forskerskole i målevitenskap”  
- ”Nasjonal forskerskole i petroleum” 
- ”Nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem”  

En rekke av våre ph.d.-kandidater deltar i disse forskerskolene og har betydelig faglig 
utbytte av det.  

 

Instituttet har arrangert eget intensivkurs i akademisk skriving i januar 2012, slik som 
tradisjonen har vært de senere år. Bodil Holst har vært ansvarlig for dette tiltaket, som er 
svært godt mottatt av phd-kandidatene. 

 

Instituttet har utarbeidet en ramme for midtveisevaluering og den første runden med 
kandidater er gjennomført. På grunn av stor produksjon av master- og phd-kandidater må 
omfanget holdes på et hensiktsmessig nivå; IFT har rundt 80 aktive ph.d.-kandidater - de 
fleste av dem gir regelmessig presentasjoner på konferanser, workshops og ellers i sine 
forskningsgrupper - og en omfattende midtveisevaluering ville kreve faglige og 
administrative ressurser som instituttet langt i fra disponerer. Den modellen for 
midtveisevalueringen som vil bli brukt er tilpasset våre fags egenart og tilgjengelig 
mannskap. Alle våre phd-kandidater er medlemmer i forskningsgrupper og de aller fleste er 
svært aktive bidragsytere i gruppenes arbeid og profilering. 

 



Ph.d.-registrering og felles fremdriftsrapportering fungerer for det meste tilfredsstillende, 
selv om enkelte kandidater må purres. Denne semesterregistreringen kan bidra til å 
ansvarliggjøre kandidatene ytterligere vedrørende sitt eget studieløp.  
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Forsknings-, utdannings- og 
forskerutdanningsmelding for 2012 – planer 2013 

Matematisk institutt 
 

Mars 2013 
 
 
Forskningsmelding 
 
I Generell omtale. 
 
Matematisk institutt har 32 faste vitenskapelig stillinger og alle 
medarbeidere er aktive forskere. Den vitenskapelige produksjon er også meget god. 
Instituttet har vært gjennom et betydelig generasjonsskifte. De siste 10 år er omlag 
halvparten av staben skiftet ut. Dette har gitt en foryngelse blant de ansatte. 
Instituttet har fått flere medarbeidere fra utlandet. For 10 år siden var 
det ingen kvinner i faste vitenskapelig stillinger.  Generasjonsskiftet har gitt mulighet 
til å rekruttere kvinnelige medarbeidere. Nå har vi 4 kvinner i faste vitenskapelig 
stillinger og 2 kvinner i professor II stillinger. Dette generasjonsskiftet har også gitt et 
løft i vitenskapelig produksjon. 
 
Matematisk institutt har et ansvar for å ivareta og utføre grunnleggende matematisk 
forskning. Samtidig blir det lagt vekt på anvendelser av matematikk og forbindelser 
mot andre fag.  Matematisk institutt vil bidra til utviklingen av faget og bidra til viktige 
satsninger ved vårt fakultetet og bidra til utviklingen av andre fagområder som 
geovitenskap, biologi og medisin.  Instituttet er sentralt i mange av fakultetets 
satsningsområder. Vi kan nevne energi og petroleumsforskning, bildebehandling, 
miljø- og marin forskning, lærerutdanning og utdanning av aktuarer. 
 
Instituttet er delt inn i 4 grupper: ren matematikk, anvendt og beregningsorientert 
matematikk,  statistikk og en gruppe i lærerutdanning. Statistikkgruppen er igang 
med  et betydelig generasjonsskifte i tiden framover. Det er hard konkurranse om 
gode statistikere og det er derfor vanskelig å få mange gode søkere til stillinger i 
statistikk. Ved de to siste utlysninger har vi  hatt til sammen tre kvalifiserte søkere. To 
av disse har vært meget godt kvalifiserte og de har passet godt i forhold til 
innrettingen mot finans, forsikring og økonomi. En av dem, Bård Støve, begynte som 
førsteamanuensis ved instituttet 1. august 2011 mens den andre, Tore Selland 
Kleppe,  begynte som førsteamanuensis 1. august 2012. Å få disse medarbeiderne 
på plass betyr mye for å opprettholde veilednings- og undervisningskapasiteten 
knyttet til mastergradsstudiet og aktuarutdanningen. I løpet av 2014 og 2015 vil Ivar 
Heuch og Dag Tjøstheim gå av med pensjon. En stilling som førsteamanuensis i 
statistikk med søknadsfrist 15. mai 2013 er derfor lyst ut.   
 
Styrking av forskningen i grunnleggende matematikk er et sentralt element i 
instituttets forskningsstrategi. Instituttet ønsker å opprettholde og helst styrke de tre 
forskningsgruppene i analyse, topologi og algebra/algebraisk geometri i ren 
matematikk.  Arne Stray går av med pensjon i mai 2014. Stray er en av tre 
professorer i forskningsgruppen i matematisk analyse. En stilling som 
førsteamanuensis i ren matematikk, primært i matematisk analyse, er derfor lyst ut 
med søknadsfrist 15. mai 2013.  
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Faggruppene i statistikk og ren matematikk er bedt om å søke aktivt etter personer 
som kan styrke den faglige aktiviteten i gruppene og ved  instituttet. De er spesielt 
bedt om å søke etter og kontakte kvinner med relevant og god faglig bakgrunn.  
 
I de siste fagevalueringe av Matematikk fra 2002  og 2012 blir det trukket fram at 
også forskningen ved universitetene  blir påvirket av tilstanden i skolen når det 
gjelder antallet matematikklærere med god basis i matematikk. I evalueringen fra 
2012 sies det: ¨ The state of supply of mathematics teachers in Norway is however 
alarming.¨ Personer med mastergrad i matematikk har i stor grad funnet seg arbeid 
utenom skolen siden tidlig på 80-tallet.Instituttet har et bachelorprogram med 45 
plasser. Omlag 45 søker opptak og omlag 30 begynner på studiet.  Instituttet ønsker 
langt større søknad til dette studiet slik at langt flere gode matematikkstudenter 
begynner hver høst. Instituttet har tiltak på gang for å lykkes med dette. Det viktigste 
på sikt er antagelig å produsere flere matematikklærere som går inn i og blir værende 
i skolen. Instituttet har derfor styrket forskningsgruppen i 
matematikk/matematikkdidaktikk og  lektorutdanningen med en ny 
førsteamanuensisstilling og Mette Andresen ble tilsatt 1. juni 2011 i denne stillingen.  
Utdanning av gode matematikklærere er et nasjonalt anliggende. Instituttet 
samarbeider godt med de øvrige matematiske institutt i Norge med tanke på å 
fremme nasjonale tiltak for å øke utdanningen av gode matematikklærere. 
 
Faggruppen i anvendt og beregningsorientert matematikk har stor faglig aktivitet og 
god produksjon av master- og PhD-kandidater.  I de senere år har denne faggruppen 
mistet to sentrale medarbeidere: Magne Espedal og Petter Bjørstad.  Florin Radu er 
tilsatt som førsteamanuensis ved instituttet fra 1.10.2011 og Magnus Svärd begynte 
som førsteamanuensis fra 1.5.2012. Tilsettingene av disse to  betyr mye for 
videreføring av den faglige aktivitet i anvendt og beregningsorientert matematikk. 
 
I fagevalueringen fra 2012 får både instituttet som helhet og de enkelte faggruppene  
jevnt over meget god omtale.  Etter evalueringen  har instituttet laget en plan for å 
følge opp både på instituttnivå og nasjonalt. Komiteen bemerker at det er ¨ ... difficult 
to recruit students into their Bachelor programmes ...¨ . Instituttet vil i løpet av året 
foreslå ytterligere tiltak for å øke rekrutteringen til Bachelorstudier i matematikk og 
viser også til Utdanningsmeldingen. Det kom en meget klar anbefaling fra 
evealueringskomiteen i 2012: ¨ The Committee urges the RCN to open  a new 
programme to fund investigator driven basic research¨. Alle matematiske institutt i 
Norge samarbeider om å få dette til, og et nasjonalt oppfølgingsutvalg der Bjørn 
Dundas fra vårt institutt er med, følger nå opp også denne anbefalingen. 
 
Instituttet har vært involvert i et senter for fremragende forskning, CIPR. 
Finansieringen av denne aktiviteten som SFF gikk ut i 2012. Instituttet ønsker å bidra 
til å få et nasjonalt senter for økt oljeutvinning til Bergen. Selv om denne aktiviteten 
innen reservoarmekanikk vil gå videre med finansiering fra andre kilder, er det behov 
for å få nye store satsinger med langsiktig finansiering på plass. Videre har instituttet 
foreslått Jan Nordbotten til et VISTA professorat. 
 
Instituttets forskere har hatt en del finansiering fra EU.   Det har imidlertid vært flere 
endringer i EU støtteordninger som har gjort det vanskeligere å få støtte til 
grunnleggende forskning i matematikk.  European Science Foundation lukket de 
fleste av sine programmer. Matematikk går ikke inn i strategiske retninger for FP7 
rammeprogrammer. I sammenligning med FP6 Research and Training Marie Curie 
Networks hvor det ble flere matematiske aktiviteter, har FP7 Initial Training Networks  
andre mål og det er nesten ingen matematiske nettverk så langt.  Det er derfor 
vanskelig å finne rett utlysning og rett program å søke på. Forskere ved instituttet 
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søker likevel finansiering på prosjekter av mer anvendt karakter og lykkes i noen 
utstrekning med det. Guttorm Alendal er blant annet arbeidspakkeleder på et FP7 
prosjekt knyttet til lagring av CO2. Antonella Zanna og Hans Munthe-Kaas har et 
forskerutvekslingsprosjekt  innenfor IRSES i FP7. I tillegg har Henrik Kalisch sendt 
inn en ERC søknad i 2013. 
 
Instituttet må søke å opprettholde tilstrekkelig handlingsfrihet til å fortsatt kunne 
beholde sterke forskningsgrupper der vi i dag er gode og relevante. Instituttet 
observerer et økende press mot den grunnleggende, langsiktige, og 
nysgjerrighetsdrevne forskningen som karakteriserer viktige deler av aktiviteten ved 
instituttet, bl.a. ved små bevilgninger til grunnforskningsprogram i forskningsrådet.  
På denne bakgrunn er det ekstra gledelig at instituttet fikk tre  FRINATEK tildelinger 
for 2012, to av disse var gjennom Fellesløftet, og en FRINATEK tildeling for 2013. 
 I forbindelse med fagevalueringen vil instituttet prøve å styrke finansieringen av 
grunnforskningen i matematikk, se over. Et annet virkemiddel for å utvide 
handlingsrommet ved instituttet er rekrutteringsprogrammet under BFS. Instituttet vil i 
2013 fremme to utmerkede  BFS kandidater.   Flere forskere ved instituttet er godt 
posisjonert i forhold til anvendte forskningsprogram innen for eksempel energi,  
petroleum og marin forskning. Disse forskerne arbeider systematisk med å øke 
handlingsrommet gjennom gode søknader til relevante program. 
 
Instituttet ønsker å bidra til tverrfaglige initiativ. I januar 2013 ble det blant annet 
arrangert et møte mellom forskere fra Matematisk institutt og Geofysisk institutt med 
tanke på å etablere faglige nettverk og framtidige prosjekt. 
 
For å styrke forskningsledelsen ved instituttet har instituttleder i 2012 deltatt på et 
lederutviklingsprogram. I 2013 vil tre av de vitenskapelig tilsatte ved instituttet delta 
på et lederutviklingsprogram for forskningsledere ved MN-fakultetet, og en 
vitenskapelig tilsatt er meldt på et lederutviklingsprogram ved UiO. 
 
To hovedutfordringer: 
 

1. Oppfølging av fagevalueringen. Instituttet ønsker at den nasjonale 
oppfølgingskomiteen kommer med forslag som spesielt vil sikre 
finansiering av grunnleggende forskning i matematikk og statistikk.  

 
2. Økonomien framover. Langtidsbudsjettet for instituttet viser at det   kan bli 

vanskelig å få budsjettene i balanse i årene framover.  Etter at alle ledige 
stillinger ved instituttet er besatt er lønnsutgiftene store i forhold til totale 
inntekter. Instituttet arbeider nå med tiltak som kan forbedre både RB 
(ResultatBasert) og RBO (ResultatBasert Omfordeling) inntjeningen. Det 
planlegges tiltak som vil forbedre rekrutteringen til bachelorprogram og 
tiltak for å forbedre studiepoengproduksjonen.  Instituttet vil stadig ha 
fokus på   å styrke ekstern finansiering. Målet er at økt oppmerksomhet 
på RB/RBO vil  styrke økonomien på sikt slik at vi kan opprettholde og 
helst øke antallet vitenskapelig tilsatte ved instituttet.  

 
 
II Tabell for kvantitative resultatindikatorer, forskning 
Summene i tabellen under er i 1000 NOK. 
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Resultatindikatorer Måltall 
2012 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Publikasjoner: 
Totalt antall publikasjonspoeng 
% andel publikasjoner på nivå II 

70 
25 

51.1* 
29* 

 
70 
30 

Utveksling av tilsatte gjennom avtaler: 
Totalt antall utvekslinger  20 16 20 

Midler fra forskningsrådet: 
Omfang av forskning finansiert av forskningsrådet 12 300  8 451 12 300   
EU-tildeling: 
Omfang forskning finansiert av EU 698  517 700 

Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 14 700 11 548  14 700  

Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er regnskapsført 
ved UiB eller Uni Research - - - 
Likestilling: 
% andel kvinner i vitenskapelige stillinger ** 14,3 14,3 17,3 
*)  Tall for 2011. Tallene for 2012 er ikke klare. 
**) Instituttlederstillinger er her regnet som administrative stillinger og derfor ikke inkludert 
 
 
Merknader til Kvalitetsindikatorene for forskningen ved Matematisk institutt. 
 
Instituttets forskere er  aktive og instituttet står sentralt i en rekke viktige faglige 
satsninger. Instituttet  arbeider systematisk med å styrke forskningen ved instituttet.    
I forbindelse med fagevalueringen ble styrker og svakheter analysert og strategier og 
planer grundig beskrevet i selveevalueringsrapporten. 
 
Antallet publikasjonspoeng for 2012 er ikke klart enda. Ansatte ved instituttet er 
forfattere på 91 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift i 2012, mot 73 i 2011. 
Fokuset på publisering er sterkt og det gir resultater. De vitenskapelig tilsatte er 
oppfordret til å publisere i Nivå 2 journaler samt å bidra til at utmerkede journaler som 
de benytter, blir plassert i Nivå 2. 
 
Det ble i 2012 sendt inn 9 søknader fra instituttet til FRINATEK. Det var det høyeste 
antallet søknader til FRINATEK instituttet har sendt inn. Det var meget gledelig at 
instituttet fikk en tildeling i meget hard konkurranse.  
 
Tildelingene fra forskningrådet for 2012 var lavere enn måltallet. Det skyldes at 
mange prosjekt gikk ut, mens nye prosjekt endaa ikke var fullt startet opp. Målet er at 
instituttet skal få flere tildelinger både fra forskningsrådet og EU. 

 

Utdanningsmelding 
I. Generell omtale av studietilbudet ved MI 
 
Programtilbud 
Matematisk institutt (MI) har for tiden ett bachelorprogram: Bachelor i matematiske 
fag. Dette gir grunnlag for videre masterstudier innen anvendt og beregningsorientert 
matematikk, matematikk eller statistikk. Instituttet har 8 aktive masterprogram i 
matematikk og statistikk, fordelt på de tre forskningsgruppene, og dessuten ett 
etterutdanningsprogram:  

- Anvendt og beregningsorientert matematikk: 1 masterprogram med navn Anvendt 
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og beregningsorientert matematikk. Dette programmet har 10 forskjellige 
spesialiseringer.  
- Matematikk: 4 masterprogram med navn Algebra/algebraisk geometri, Matematisk 
analyse, Topologi og Skolerettet matematikk.  
- Statistikk: 3 masterprogram med navn Dataanalyse, Finansteori og 
forsikringsmatematikk og Matematisk statistikk.  
- Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk. Dette er et 
deltidsstudium (50 % progresjon) over 4 år.  
 

I tillegg har instituttet ansvar for tre program innen lærerutdanningen: 
- 4-årig integrert adjunktutdanning med matematikk og naturfag. Dette er et 

tverrfaglig program. Programmet legges ned, og siste opptak til programmet var 
i 2012.  

- 5-årig integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk. 
Dette er et tverrfaglig program. 

- Matematisk institutt startet høsten 2012 opp to videreutdanningskurs i 
matematikk for lærere innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen 
«Kompetanse for kvalitet».  
 

Matematisk institutt er også med på fire tverrfaglige program: 
- Bachelorprogrammet Informatikk – matematikk – økonomi (IMØ), der Institutt 

for informatikk har hovedansvaret. 
- 1-årig Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der Psykologisk fakultet er 

ansvarlig. 
- Masterprogrammet i Petroleumsteknologi – Reservoarmekanikk, der Institutt 

for fysikk og teknologi har ansvaret.  
- Master i Energi, der Geofysisk institutt har hovedansvaret.  

 
Emnetilbud 
Instituttets emnetilbud omfatter totalt 80 emner per utgangen av 2012. Dette 
inkluderer 12 emner på lærerutdanningen.  
 
Gruppen for didaktikk har undervisningsansvar for et stort antall kurs, særlig i 
forbindelse med masterprogrammet. Dette fører til en skjevbelastning på instituttet, 
som må tas opp på et administrativt nivå for å sette i verk tiltak til avlastning. 
 
Nye emner i 2012 
MAT102 «Brukerkurs i matematikk II» ble opprettet i 2012, og undervises første gang 
våren 2013. MAT102 bygger på MAT101, er et tilbud til de mindre matematikktunge 
programmene som ønsker mer trening innen anvendt/brukerorientert matematikk.  
 
MAT321 Algebraisk geometri I (15 SP) ble splittet i to emner MAT229 Algebraisk 
geometri I (10 SP) og MAT320 Innføring i knipper og skjemata (5 SP). MAT341 
Algebraisk topologi (15 SP) ble splittet i to nye emner MAT244 Algebraisk topologi 
(10 SP) og MAT344 Kohomologi (5 SP). 
 
Planer om oppretting av nye emner i 2013 
Det foreslås opprettelse av et nytt emne STAT202 Biostatistikk. Biostatistikk vil 
gjenspeile et av de viktigste forskningstemaene på statistikkgruppen, og emnet vil 
passe for studenter på statistikk, men også for bioinformatikk- og biologistudenter 
som er interesserte i statistikk og har tatt litt mer enn kun grunnkurset. STAT202 vil 
gå første gang våren 2014.  
 
Gjennomføring på MAT101 og MAT111 
På grunn av opptak av flere studenter til programmene på fakultetet er det de senere 
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år blitt et kapasitetsproblem på våre to grunnkurs MAT101 «Brukerkurs i matematikk 
I» og MAT111 «Grunnkurs i matematikk I». Fra høsten 2012 er der planlagt fast 
dublering av felles undervisning både i MAT101 og MAT111. Dette vil legge mer 
beslag på de store auditoriene og også være en ekstra undervisningsbelastning for 
foreleserne som er ansvarlige for disse to emnene.  
 
På grunn av relativt stort frafall og stryk på grunnemnene i matematikk ønsker vi fra 
høsten 2013 å innføre flere små innleveringer i MAT101 og MAT111 istedenfor 2 
store for å få studentene til å jobbe mer jevnt hele semesteret. Emneevalueringer 
viser at studentene legger ned altfor få timer i uken på disse kursene i første 
semester, og mange møter ikke på regnegruppene.  
 
Opptakskapasitet på studieprogrammene 
Antall studieplasser på MI er 45 for bachelorprogrammet og 30 for 
masterprogrammene. Disse to tallene har vært uendret de siste årene. Hittil har alle 
kvalifiserte søkere fått opptak til bachelor og master i matematiske fag. Unntaket er 
masterprogrammet i statistikk. Dette programmet får langt flere søkere enn de andre 
programmene, og utviklingen har de siste semestre gått mot flere og flere søkere. Vi 
har derfor internt på instituttet satt en egen opptaksramme på dette programmet på 
grunn av veilederkapasiteten. 
 
Forslag til opptaksrammer for 2014/2015 
Instituttet foreslår å beholde opptaksrammene for bachelorprogrammet i matematiske 
fag og for masterprogrammene MAB/MAT/STAT på samme nivå som de har vært de 
siste år: 45 for bachelorprogrammet og 30 for de samlede masterprogrammene.  
 
 
II. Omtale av studie- og studentstatistikk 
 
Ved utgangen av 2012 var det totalt registrert 226 aktive studenter på alle bachelor- 
og masterprogram på Matematisk institutt.  Det er totalt sett samme tall som for 
2011, men det var færre bachelorstudenter registrert ved årsskiftet 2012/2013 enn 
2011/2012. Bachelorprogrammet i matematiske fag har en jevn nedgang fra 2009 til 
2012. 
 
 
Tabell 1. Antall studenter på MIs studieprogram de fire siste år. 
Registrert studenter År

2009 2010 2011 2012
Bachelor 85 75 73 64
   VID-MAUMAT 8 17 22
   Master ABM 24 16 16 14
   MAMN-MAT 10 11 6 7
   MAMN-STAT 15 16 22 19
Masterprogram totalt 49 51 61 62
MAMN-4LÆRE 15 16 17 6
MAMN-LÆRE 54 66 75 79
Matematisk institutt totalt 203 208 226 226  
 
Kvantitative resultatindikatorer  
Se tabell 2 under for antall uteksaminerte masterstudenter på Matematisk institutt i 
2011 og 2012, samt måltallene for 2013.  
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Tabell 2. Kvantitative resultatindikatorer, utdanning 

Resultatindikator 2011 Resultat 2012 Måltall 2012 Resultat 2013 Måltall 

Antall mastergrader 23 21 25 19 
 
Vi ser at resultatet for 2012 var litt høyere enn måltallet vi meldte inn i 
utdanningsmeldingen 2011. Av disse var 3 fra lektorutdanningen og 2 fra 
Petroleumsteknologi – reservoarmekanikk.  Det er 19 masterstudenter som 
planlegger å fullføre graden i løpet av 2013. Dette er litt lavere enn de siste to år.  
 
 
III. Oppfølging av universitetsstyrets og fakultetets mål og prioriteringer 2012 
 
Eksempel på studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak 
Vi startet med et nytt prosjekt våren 2012 som het «Evaluering av helheten i andre 
semester».   Siktemålet med prosjektet er at studentene i størst mulig grad skal 
oppleve at emnene de leser i samme semester fungerer som en logisk helhet, faglig 
og praktisk. Statistikk fra fakultetet sier at mange studenter faller fra i andre 
semester, så det langsiktige målet med prosjektet er å redusere frafallet på studiene. 
Vi fikk PEK-midler (Program for evaluering og kvalitetsutvikling) til å utarbeide en 
evalueringsmal. Pilotstudien gikk ut på å etablere en fokusgruppe av studenter i 
andre semester på bachelorprogrammet i matematiske fag. Studentene i gruppen 
representerte de vanligste emnene som blir kombinert i andre semester.  
 
Studentene var positive til å bli spurt om råd, og resultatene viste at man ikke kan 
stole på emneevalueringene alene. Vi fikk både annen og mer detaljert informasjon 
om emner i fokusgruppen. Vi skal bruke resultatene til å forbedre 
emneevalueringene. Det kom også frem at det var mye nyttig informasjon studentene 
ikke visste om da de skulle søke eller begynne studiene her, f eks fleksibiliteten i 
studiene (mye frie studiepoeng og lett å bytte program), mentorordningen og 
karrieremuligheter. Vi kan bruke resultatene til å spisse informasjonen vi gir til 
nye/potensielle studenter.   
 
Forholdstall mellom søkertall og opptakstall 
Søkere til bachelorprogrammet i matematiske fag har vært stabilt de siste år, se 
tabell 3. Dessverre er ikke alle søkere kvalifiserte til programmet, og enda færre 
møter til semesterstart. Møtt-tallene i tabell 3 er litt for lave, da studenter som har 
søkt fakultetet om permisjon/utsatt studiestart ikke er talt med.  
 
Tabell 3. Antall søkere med bachelorprogrammet i matematiske fag på førstevalg i 
forhold til søkere som er kvalifiserte/får tilbud om plass og de studenter som faktisk 
møter ved semesterstart.  
Søkere 

År Søkere førstevalg Tilbud Møtt
2012 44 37 28
2011 46 38 23
2010 46 43 24  

 
Møtt-tallet ved semesterstart er studenter som ble talt opp på første obligatoriske 
programmøte. Studenter som har søkt utsatt semesterstart er ikke tatt med her, så 
faktisk møtt-tall kan være litt høyere.  
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Studentutveksling 
Bachelorprogrammet i matematiske fag har tilrettelagte utenlandsopphold i Danmark 
(Aarhus Universitet), Tyskland (Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg) og Hong Kong 
(The University of Hong Kong og Hong Kong University of Science & Technology).  
 
Utenlandsopphold i bachelorgraden er det tatt sikte på at skjer i 4., 5. og/eller 6. 
semester, og dette nevnes i studiehåndboken. I masterprogrammene er det ikke 
spesifikt nevnt utenlandsopphold i omtalen.  
 
Tabell 4. Studentutveksling. Antall studenter på bachelorprogrammet i matematiske 
fag som reiser ut per år. Tabellen er delt i de som reiser på instituttets egne 
utvekslingsavtaler og de som reiser på andre avtaler, enten generelle UiB-avtaler 
eller andre institutts avtaler.  
Utveksling

År     Instituttets avtaler         Andre avtaler
2012 1 vår 1 høst
2011 2 høst 0
2010 0 0  

 
I løpet av 2012 var det kun én student som reiste på en av instituttets 
utvekslingsavtaler. Hun reiste til Tyskland (Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg) i 
vårsemesteret. I tillegg reiste en student på fysikk sin avtale (til Universitetet i 
Barcelona) i høstsemesteret. I løpet av 2011 var det to studenter som reiste til Hong 
Kong (Hong Kong University of Science & Technology) i høstsemesteret. I hele 2010 
var det ingen av våre studenter som reiste ut. 
 
I utdanningsmeldingen for 2011 nevnte vi at vi planlegger å fremme 
studentutveksling. Høsten 2011 ble det startet en planlegging for å opprette flere 
utvekslingsavtaler, særlig på masternivå til engelskspråklige steder. Vi ville også 
forsøke å utvide de eksisterende avtalene i Hong Kong til å gjelde masternivå. Dette 
ble tatt opp i Programstyret og så oversendt forskergruppene å komme med forslag, 
da eventuelle avtaler må være godt faglig forankret. Dette er et arbeid som tar tid og 
er en pågående prosess. Vi har i 2012 ikke fått til noen nye utvekslingsavtaler.  
 
 
IV. Instituttets oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 
2011 og planer for 2013 
I utdanningsmeldingen 2011 skisserte MI tre hovedutfordringer: 
1) Det er generelt for lav rekruttering til bachelorprogrammet. Dette gir et svakere 

grunnlag for opptak til masterutdanningene.  
2) Statistikk, særlig finans og forsikring, har et kapasitetsproblem mens andre 

program har for få studenter.  
3)  Kapasitetsproblem på våre grunnkurs i matematikk MAT101 og MAT111, som 

fører til at fellesaktiviteter må dubleres.  
 
1) Rekruttering til bachelorprogrammet: 
Vi må få en klarere profil og muligens også justere navn på bachelorprogrammet slik 
at det gjenspeiler en profesjon. En mulig vei å gå er å splitte opp 
bachelorprogrammet i matematiske fag (45 plasser) i 3 program:  
1 Bachelor i matematikk (ren-matematikk)  
1 Bachelor i statistikk  
1 Bachelor i ABM  
hver med 15 plasser til å begynne med. Da kan vi få fylt opp plassene og samtidig få 
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laget studieløp som passer bedre mot mastergradene. Det blir også enklere å lage 
en klarere profil for hvert program. 
 
En annen mulighet er å opprette et nytt program i tillegg til det eksisterende, mer slik 
som informatikk (med programmet Datateknologi), fysikk (med Petroleum- og 
prosessteknologi) og kjemi (med Nanoteknologi) har gjort. Dette nye programmet må 
være innen noe vi allerede har forskningsgruppe på. Forskningsgruppene skal tenke 
videre på dette og komme med forslag før fristen for store studieplanendringer 1. 
oktober 2013.  
 
2) Masteropptak: 
Grunnen til ulik fordeling kan være at statistikk rekrutterer både fra 
bachelorprogrammet IMØ og matematiske fag, mens ABM og ren matematikk 
hovedsakelig rekrutterer fra bachelorprogrammet i matematiske fag, og må dermed 
konkurrere om de få studentene der. Ved å jobbe med problemstilling 1 og få flere 
inn på bachelorprogrammet og mindre frafall ville vi hatt større rekrutteringsgrunnlag 
til alle masterprogram. Dette jobbes med, og ville løst den ene delen av problemet 
med for få studenter på noen masterprogram. Et grep instituttet har tatt for å forsøke 
å redusere kapasitetsproblemet på statistikk er at vi fra 2011 ikke har tatt opp 
internasjonale masterstudenter (Intgrad og kvoteprogram) til statistikk, for å kunne 
stille flere studieplasser til rådighet for egne studenter.   
 
3) Kapasitetsproblemet på grunnkursene: 
Kapasitetsproblemene i grunnkursene i matematikk MAT101 og MAT111 er løst ved 
at vi fra 2012 har innført fast dublering av forelesningene. Det ble også opprettet flere 
regnegrupper. Også MAT 121 kapasitetsproblem. 
 
 
 
Forskerutdanningsmelding 
 
Kvantitative resultatindikatorer  
 
Tabell for kvantitative resultatindikatorer, forskerutdanning  
Resultatindikator 2011 

Resultat 
2012 
Måltall 

2012 
Resultat 

2013 
Måltall 

Antall disputaser 8 11 7 11 
Antall uteksaminerte ph.d.-kandidater per 
vitenskapelig årsverk 

0,26 0,36 0,23 0,36 

Antall aktive ph.d.-kandidater 34 28  36 30 
Nye doktorgradsavtaler 7 4 9 7 
Tilsatte i departementsfinansierte stillinger 14 15 13 13 
Tilsatte i Forskningsråds- og andre 
eksternfinansierte  
Stipendiatstillinger 

7 8 8 8 

Gjennomstrømming for disputerte ph.d.-
kandidater 

38,4 41,3 37,4 38,0 

 
Kvalitativ presentasjon  
Antall disputaser ved Matematisk institutt har falt litt de siste årene etter en jevn 
stigning. Fra å ha steg fra fem i 2008 til ti i 2010 har det vært et lite fall i 2011 (åtte 
disputaser) og 2012 (syv disputaser). Hovedgrunnen til dette fallet er hovedsakelig at 
flere kandidater som vil disputere på vårparten i 2013, var forventet å disputere i 
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slutten av 2012. I følge Databasen for statistikk for høyere utdanning (DBH) så er det 
kun registrert fire disputaser i 2012. Det riktige tallet er allikevel syv disputaser (fem 
avholdt vår og to avholdt høst 2012).   
 
Vi forventer at tallet på aktive kandidater for 2013 vil falle litt; men antall nye avtaler 
vil ligge på samme nivå. Hovedgrunnen til fall i aktive kandidater er at vi forventer, 
som nevnt i måltallet ovenfor, opp mot 11 disputaser i løpet av 2013. Dette inkluderer 
forsinkede kandidater og kandidater som har et ansettelsesforhold som går ut i løpet 
av 2013. I tillegg er vi i en prosess med å få forsinkete kandidater til å levere eller 
trekke seg ut av PhD programmet, noe som nok kan føre til en liten nedgang i aktive 
kandidater. Foreløpig viser budsjettet for 2013 at vi vil ha samme antall 
departmentsfinansiert stillinger, mens det ser ut til at vi kan øke antall PhD-
kandidater i eksternfinansierte stillinger.  
 
Vi har 36 kandidater som har inngått en PhD-avtale med instituttet. Tre av disse har 
allerede levert inn avhandling og skal disputere til våren. I tillegg har vi noen 
kandidater som ennå er tilknyttet PhD-programmet, men som ikke er aktive lengre. I 
løpet av 2013 ønsker vi å avklare deres situasjon. 
 
Gjennomstrømming og gjennomføring 
Det samlete gjennomstrømmingstallet for kandidatene i 2012 på 37,4 er under 
måltallet for 2012. Tallet henviser til måneder, og viser at kandidatene i gjennomsnitt 
har gjennomført forskerutdanningen litt over normert tid, altså enten tre år eller fire år 
ut ifra stillingstype. Grunnen til at gjennomstrømmingstallet for 2012 er såpass langt 
under måltallet har flere ulike grunner. For det første har de som har levert, levert på 
normert tid. For det andre så var det i måltallet for 2012 innberegnet at flere 
forsinkete PhD-kandidater ville levere i 2012, noe som ikke var tilfelle. Tredje og sist 
så har det vist seg at tallene som la grunnlag for gjennomstrømning i fjorårets rapport 
var feil-rapportert i noen tilfeller. Dermed ble gjennomstrømningstiden i 2012 lavere 
enn forventet.  Av den grunn forventer vi samme gjennomstrømningstid for våre 
kandidater også i 2013.  
 
I 2012 disputerte 7 kandidater, hvor to av dem var stipendiat i 4-årige 
universitetsstipend, og de resterende fem var i 3-årige forskningsråds- eller andre 
eksternfinansierte stipendiatstillinger. Tre av stipendiatene leverte før normert eller til 
normert tid, mens resten leverte forsinket. De som leverte etter ansettelsesforholdet 
deres var utløpt har alle jobbet fra 75 % til 100 % ved siden av å jobbe med 
doktorgradsavhandlingen frem til levering. Måltallet for 2013 er på samme nivå som 
2012. Tallet er regnet ut på bakgrunn av de tilsettinger som går ut i løpet av 2013 og 
med mål om at alle kandidater vil levere avhandlingen på normert tid. Det bør 
allikevel understrekes at flere av kandidatene som planlegger å disputere i 2013 er 
forsinkete i forskerutdanningsløpet.  
 
Tiltak for kvalitetssikring 
I 2012 avholdt Forskerutdanningsutvalget sin første midtveisevaluering for PhD-
kandidater som er midtveis i studieløpet. En slik midtveisevaluering vil også finne 
sted i 2013, men vi ønsker å flytte den til høsthalvåret 2013 for å få en bedre praktisk 
gjennomføring. Vi ønsker i tillegg å gjenopplive et årlig PhD-seminar, for å 
synliggjøre arbeidet til PhD-studentene tydeligere. Selve evalueringen av 
midtveisevalueringen er ikke fullført når denne rapporten skrives.  
 
Et annet kvalitetssikringstiltak er at Forskerutdanningsutvalget bruker 
framdriftsrapportene aktivt i oppfølgningen av alle PhD-kandidater. Spesielt de 
kandidatene som opplever forsinkelse i studieløpet eller andre faglige eller 
administrative problemer blir tilbudt oppfølging. Denne oppfølgningen gjelder også for 
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veiledere som ønsker det. Gjennom en slik tett oppfølgning har FU blant annet 
innført det som krav at alle PhD-studenter som er forsinket i studieløpet må søke om 
å forlenge sin studierett, slik at man til en hver tid har en oversikt over progresjonen. I 
søknaden må det foreligge en uttalelse fra veileder, i tillegg til en progresjonsplan og 
informasjon om hvor mye av arbeidsinnsatsen som brukes til doktorgradsarbeidet per 
måned. Dette er et tiltak FU er fornøyd med og som gir resultater i form av en 
nedgang i gjennomstrømningstid.   
 
Den halvårige Ph.D.-registreringen på Studentweb ser ut til å fungere fint; et stort 
flertall av kandidatene registrerer seg i tide. Det er også fordelaktig for kandidatene at 
de får bedre oversikt over innholdet i opplæringsdelen, fordi det blir lettere for dem å 
holde seg oppdaterte på fremdriften. I tillegg må de melde fra om permisjoner, lengre 
utenlandsopphold, eller om det har skjedd endringer i stillingsomfanget. 
Oppfølgingen fra instituttets side blir da også lettere både faglig og administrativt.  
 
Strategi for 2013:  
 

• Faglig dyktige stipendiater  

Instituttet ønsker å forsikre seg om at kandidatene som blir tatt opp til instituttets 
forskningsutdanningsprogram er dyktige og høyt kvalifiserte kandidater. FU har 
planer om å diskutere om det kan utvikles nye rutiner for å forsikre, og i større grad 
garantere, at kandidater som blir tatt opp til forskerutdanningen virkelig er gode 
kandidater. For å sikre kvaliteten på kandidatene er det viktig at utlysningene har stor 
bredde, i tillegg til at de blir publisert internasjonalt.  
 

• Få synliggjort stipendiater og forskningen deres  

FU ønsker å få tilbake det årlige PhD-seminaret. Vi ønsker i 2013 å i større grad 
synliggjøre forskningen og prosjektene til våre PhD-kandidater, og da er innføringen 
av PhD seminaret ett virkemiddel. FU vil i løpet av året også diskutere andre mulige 
tiltak for å få synliggjort PhD-studentene våre og deres kompetanse.  
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FORSKNINGS-, FORSKERUTDANNINGS- OG UTDANNINGSMELDINGER 2012 

 
 

Forskningsmelding, Institutt for Informatikk, 2012. 
   
 
Antall publikasjonspoeng for 2012 er først endelig klart like over påske, men vi antar at instituttet vil 
ligger rundt 100 også i inneværende år. Det er viktig å understreke at dette tallet kun gir en indikasjon 
på vitenskapelig produksjon. Fokus på kvalitet i våre publikasjoner snarere enn kvantitet vil fortsatt 
være et viktigere mål for virksomheten. 

Instituttet har utdannet 11 PhD-kandidater i 2012, dette tallet er nå nokså stabilt og reflekterer nok 
realistisk (maksimal) kapasitet med dagens bemanning. I de vitenskapelige stillingene økte 
kvinneandelen fra 17,9 % i 2011 til 19,7 % i 2012, men dette skyldes avgang av menn og ikke netto 
tilvekst av kvinner. En reell økning av kvinneandelen vil nok i stor grad være avhengig av at balansen i 
den totale vitenskapelige staben også bedres. En betydelig endring her vil ta svært lang tid med mindre 
instituttet tilføres ressurser som kan øke antallet faste vitenskapelige ansatte. 

Når det gjelder omfang av forskning finansiert av forskningsrådet skyldes den store økningen fra 2011 
til 2012 tungregnemaskinen med tilhørende drift. Den utgjør 16 millioner, og utenom den har det 
dermed vært en nedgang fra 2011 til 2012. 

Instituttet har hatt dårligere uttelling på NFR prosjekter etter at NFR la om bedømmelsen fra bruk av 
internasjonale eksperter (referees) til et såkalt fagpanel. Det fagpanelet som brukes har ikke god 
kompetanse på instituttets forskningsområder, det er da svært vanskelig (nesten umulig) å oppnå beste 
karakter. NFRs frie programmer fremstår i økende grad som et rent lotteri med svært dårlige sjanser for 
gevinst. Et nytt IKT program i forskningsrådet vil kanskje bli etablert i 2015, inntil da må instituttet søke 
om prosjekter fra andre kilder, først og fremst EU. Det er alt i alt realistisk at den tradisjonelle 
eksternfinansierte aktiviteten vil vise noe nedgang i de neste to årene. 

Instituttet arbeider systematisk for å styrke forskningen også gjennom andre, mer langsiktige prosjekter. 
Innen bioinformatikk ser vi frem til at Computational Biology (CBU) kan fortsette å være spydspissen i 
universitetets satsing. Enheten har i flere år arbeidet i motbakke relatert til usikkerhet ved avslutningen 
av FUGE og UiBs manglende evne til strategisk oppfølging. CBU har mistet endel nøkkelpersonell pga. 
usikkerheten som oppstår ved at fakultetet ikke kan gjennomføre enkle organisasjonsmessige grep. 
Instituttet håper denne perioden nå ligger bak oss og at CBU igjen kan øke sin forskningsaktivitet. 

Instituttet har etablert et strategisk samarbeid med Simula AS innen datasikkerhet (Cyber Security). Det 
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er gledelig at fakultetet har forpliktet seg til å støtte dette initiativet med 10 MNOK over de neste 4 år. Et 
godt grunnlag er lagt for at denne forskningen kan fortsette å være helt i front, både i Norge og 
internasjonalt. 

 

Resultatindikatorer Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Publikasjoner: 

Totalt antall publikasjonspoeng 

% andel publikasjoner på nivå II 

 

109 

13% 

 

103 

15% 

 

100 
 
20% 

Utveksling av tilsatte gjennom avtaler: 

Totalt antall utvekslinger * 

 

14 

 

6 

 
 
10 
 

Midler fra forskningsrådet: 

Omfang av forskning finansiert av forskningsrådet 

 

24,5 mill 

 

37,8 mill 

 
 
22,2 mill 

EU-tildeling: 

Omfang forskning finansiert av EU 

 

2,3 mill 

 

4,4 mill 

 
 
4,5 mill 

Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 29,0 mill 45,2 mill 32,3 mill 

Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er 
regnskapsført ved UiB eller Uni Research** 

0 0 0  

Likestilling: 

% andel kvinner i vitenskapelige stillinger *** 

 

17,9 % 

 

19,7 % 

 
 
20%  

 

 
Forskerutdanning, Institutt for informatikk.  

Instituttet har to forskerskoler. MCB er et samarbeid mellom flere institutter, og våre bioinformatikk-
kandidater hører til under denne forskerskolen. Resten av PhD-kandidatene er knyttet til ICT, som eies 
av instituttet. I tillegg er en del av stipendiatene i visualisering knyttet til den nasjonale forskerskolen 
Norwegian Research School in Medical Imaging (UiB er en av fire partnere) der de blant annet får tilbud 
om relevante kurs innen visualisering.  

Det viktigste felles-arrangementet for ICT er en årlig konferanse som er obligatorisk for våre 
stipendiater. I 2012 ble denne arrangert 3. mai ved Scandic Hotel i Bergen, mens den i 2013 vil finne 
sted i Myrkdalen 11.-12. mars. 
 
Siden instituttet ikke får ekstra midler til drift av forskerskolene, blir aktiviteten naturlig nok relativt 
begrenset.  
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I 2012 hadde vi 11 disputaser. Vi venter 10 for 2013. Netto årsverk for de som disputerte er om lag 3,8 
år i snitt. Instituttet vil følge opp UIBs ambisjoner om at PhD-studiet skal normeres til 4 år, hvorav ett 
årsverk brukes til undervisnings- og forskningsassistanse (pliktarbeid). En slik ordning vil styrke en 
gjennomføringsgrad innenfor normal tid. 
 
Vi har 21 faste vitenskapelige + 4 II-stillinger (instituttleder ikke inkludert) og får dermed ca 0,5 
doktorgrader pr. vitenskapelig årsverk.  
 
Vi ansatte 6 nye stipendiater i 2012. 
 
 
 
Resultatindikator 2012 2013 

 Resultat Ambisjoner 

Antall disputaser 11 10 

Antall uteksaminerte ph.d-kandidater pr. vitenskapelig 
årsverk 

0,5 0,5 

Antall aktive ph.d-kandidater 39 29 

Derav nye doktorgradsavtaler 6 7 

Tilsatte i departementsfinansierte stillinger 19 19 

Tilsatte i Forskningsråds- og andre eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

20 10 

Gjennomstrømming for disputerte ph.d-kandidater 3 - 4 år 3 - 4 år 

 
 

 
Utdanningsmelding for 2012 - Institutt for informatikk 

Viser til brev fra fakultetet 1.februar 2013, hvor instituttene bes om å redegjøre for sine utdannings- og 
undervisningsaktiviteter i 2012, samt om planer og strategiske tiltak for 2013.  

Nytt av året er at universitetsledelsen legger opp til en forenkling av meldingsarbeidet for 2012, noe 
som innebærer at fakultetene har bedt instituttene om å utarbeide meldinger som ikke overskrider 12 
sider totalt (alle meldinger fra instituttet inkludert).  

Bestillingen lyder som følger: «Instituttene bes gjennom sine meldinger om å vurdere oppnådde 
resultater og utfordringer i forhold til strategiske planer og ambisjoner. Meldingene bør brukes som et 
strategisk virkemiddel primært for eget bruk, for analyse og som verktøy for forbedring av områder der 
resultatene kan bli bedre». Den foreløpige utdanningsmeldingen er basert på dette. 

I tillegg nåværende innhold har følgende vært med i tidligere utdanningsmeldinger:  
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- Internasjonalisering 
- Programsensor og programrevisjon 
- Studiepoengproduksjon 
- Emnesamarbeid med HiB  
- Opptaksrammer og rekruttering 
- Rekruttering og formidling 
- Studiegjennomføring og frafallsproblematikk 
- Undervisningslokaler 
- Programevaluering 

 

Siden denne utdanningsmeldingen skal være betraktelig mindre er det naturlig nok ikke plass til alt 
dette. Eventuelle innspill og kommentarer fra instituttrådet til hva som bør inngå i meldingen vil bli tatt til 
etterretning før meldingen fullføres og sendes til fakultetet. Utkast til foreløpig melding følger her: 

 

Emner og studietilbud 

Emnetilbudet ved institutt for informatikk er relativt stabilt. I 2012 var det kun mindre endringer i 
læreutbyttebeskrivelser og enkelte mål og innhold.  

Ingen nye emner ble opprettet i 2012, og ingen emner skal legges ned i løpet av 2013. Imidlertid er det 
bestemt en reduksjon i undervisningstilbudet til INF100, som undervises for siste gang på 
vårsemesteret i 2013.  

Oppslutningen om INF100 har i mange vårsemestre vært svært lav. Våren 2012 var det totalt bare 10 
studenter som fulgte undervisningen. Av disse var 7 helt nye studenter på kurset, mens de 3 andre var 
studenter som ikke fikk godkjent, eller som ønsket å forbedre resultatet på innleveringene sine fra 
høsten 2011. Denne situasjonen var lik tidligere vårsemestre. Det er et omfattende opplegg rundt 
INF100 (med forelesninger, øvelser på datalab, øvingsoppgaver og semesteroppgaver, etc.) selv med 
få oppmeldte studenter. Det ble derfor besluttet i fjor at fra og med 2014 undervises INF100 kun i 
høstsemesteret. 

 

Søkertall 

Bachelor 

Søkertallene til våre bachelorstudier har de siste årene økt kraftig, spesielt i de tre siste års samordna 
opptak. Både søkingen til datateknologi og datavitenskap var god i 2012, og fortsatte dermed den 
positive tendensen i fra 2011. Antall oppmøtte studenter har også vært bra, på begge programmene. 

Bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi (IMØ) har hatt en jevn søking, med en spesielt 
markant oppgang ved opptaket i 2012 (191 søkere i 2012 mot 154 i 2011).  

Master 

Ved opptaket høsten 2012 hadde instituttet 65 søkere til masterprogrammet i informatikk. Dette er fem 
færre enn i 2011. Ved opptaket våren 2012 var det imidlertid 21 søkere mot fjorårets 17, så det er 
minimal endring hvis man ser på søkertallet for året totalt.   
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Masterprogrammene ved instituttet rekrutter studenter både internt fra UiB og eksternt i fra andre 
høgskoler og universiteter. Spesielt gjør samarbeidet med Høgskolen i Bergen om fellesgraden i 
programutvikling at vi har mange søkere fra HiB.   

 

Rekruttering, frafallsproblematikk og faglig-sosialt miljø 

Til utdanningsmeldingen for 2011 ba fakultetsdirektøren instituttene om å peke på to hovedutfordringer 
som skulle bli viet spesiell oppmerksomhet i 2012. Institutt for informatikk valgte å prioritere 
programevaluering og emneevaluering, samt rekruttering og faglig-sosialt miljø. Sistnevnte vil instituttet 
trekke fram som et eksempel på tiltak vi er spesielt fornøyde med, etter ønske fra universitetsledelsen 
om å belyse et slikt område i årets utdanningsmelding.  

De siste to årene har en rekke tiltak blitt gjennomført for å bedre læringsmiljøet, og dermed være med 
på både å øke rekrutteringen og minske frafallet. Blant disse tiltakene er å ansette en student som 
«dataorakel», arrangere en faglig-sosial samling for masterstudenter, samarbeid med faddere og 
fagutvalg i mottaksuken for nye studenter, felles julebord med studenter og ansatte, samt økonomisk 
støtte fra instituttet så studenter kan delta på møter og konferanser.  

Tilbakemeldingene vi får muntlig og på emneevalueringer tyder på at studentene trives på instituttet og i 
det sosiale miljøet. I 2012 mottok institutt for informatikk Universitetet i Bergen sin pris for beste 
læringsmiljø. Instituttet fikk prisen for «et målrettet og systematisk arbeid for å forbedre læringsmiljøet. I 
juryens begrunnelse blir det lagt vekt på at instituttet har tatt utgangspunkt i eksisterende infrastruktur, 
vært kreative og sett på muligheten for å utnytte denne på en ny måte. Flere av tiltakene de har satt i 
verk har et bredt nedslagsfelt og er allment overførbare til andre miljøer».1 

Prisen på 50.000 kroner ble besluttet å brukes på tiltak for å fremme det sosiale miljøet blant 
studentene, og avgjørelsene om fordelingen av prispengene tas i samarbeid mellom 
studieadministrasjonen og fagutvalget. Instituttet har generelt et godt samarbeid med fagutvalget når 
det kommer til forvaltning av lesesalene og læringsmiljøet på instituttet. Instituttet vil med dette benytte 
anledningen til å rose fagutvalget, som gjør en god og viktig jobb for det faglig-sosiale miljøet og for 
trivselen til mange studenter.  

 

Emneevalueringer 

Av de 22 emnene som ble undervist høsten 2012, ble 15 evaluert. Emnene som ble evaluert er de som 
har minimum seks deltakere. I 2011 startet instituttet med å legge om emneevalueringene til å skulle 
gjennomføres via programmet SurveyXact. Det tar noe tid å legge inn «grunnmuren» for hver enkelt 
undersøkelse, men det er senere mye mer effektiv og lettere å oppdatere og vedlikeholde. Gjennom 
SurveyXact sendes spørsmålene om emneevalueringene til studentene per e-post, noe som har 
medført at svarprosenten har blitt betraktelig høyere enn da evalueringen foregikk via Mi Side.  

Våren 2012 ble enkelte emneevalueringer sendt ut etter at studentene hadde avlagt eksamen i emnet. 
Det viste seg at emneevalueringene som ble sendt ut etter eksamen hadde langt høyere svarprosent. 
Høsten 2012 ble dette derfor gjort for samtlige evalueringer, og studieadministrasjonen vil fortsette med 

                                                           
1 http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/laeringsmiljoutvalget/laeringsmiljoprisen 
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dette framover. Den nye ordningen gjorde også at forelesere har mulighet til å få svar på hva 
studentene mener om samsvaret mellom det som blir forelest og eksamensoppgavene.  

Resultatene fra emneevalueringene blir alltid forelagt faglærer/foreleser og instituttledelse. 
Samlerapport blir forelagt instituttrådet. 

 

Hovedutfordringer og prioriterte områder i 2013/2014 

Instituttet blir bedt om å peke på et område vi har hatt særlige utfordringer, og vil følge opp i det 
kommende året. Likestilling har lenge vært en utfordring på institutt for informatikk. Instituttet har få 
kvinnelige studenter, kun én kvinnelig professor og få kvinnelige forelesere. Det er et ønske fra 
instituttet å etterstrebe en jevnere kjønnsbalanse både blant studenter og ansatte. Dette har vært et 
prioritert satsningsområde, som instituttet ønsker å fokusere videre på framover. Flere tiltak er allerede 
satt i gang: Det er opprettet et kvinnenettverk, som har som mål å samle og motivere kvinnelige ansatte 
og studenter. I 2012 møttes nettverket to ganger til foredrag og gruppearbeid, og tilbakemeldingen på 
arrangementene var svært positive. Instituttet ønsker å fokusere på å videreføre dette nettverket.  

Etter mål om å synliggjøre kvinnelig undervisningskapasitet, ble det søkt om likestillingsmidler til å 
ansette en kvinnelig foreleser i et emne på lavere nivå. Høsten 2013 skal førstelektor Joanna Bauer 
undervise INF100, et emne som blir tatt av mange studenter.  
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GEO – Forsknings-, utdannings- og forskerutdanningsmelding for 2012  
 
 
 
1. Innledning 
Det vises til brev av 01.02.13. Med dette oversendes en samlet forsknings-, utdannings- og 
forskerutdanningsmelding 2012 for Institutt for geovitenskap (GEO). 
 
 
2. Forskning  
 
2.1 Generell omtale 
Geofagevalueringen 2011 viste at Institutt for geovitenskap (GEO) representerer kjernen i det 
sterkeste geofaglige miljøet i Norge. Forskningsaktiviteten holder et stabilt, høyt internasjonalt 
nivå. Dette bekreftes både av bredden og kvaliteten på instituttets forskningsfelt, den store 
prosjektporteføljen, størrelsen på de nasjonale og internasjonale forskningsnettverkene GEOs 
forskere er en del av, og de omfattende samarbeidsrelasjonene instituttet har med organisasjoner 
innen både akademia, andre forskningsenheter, industrien og forvaltningsorganer. Kontakten 
med industrien manifesterer seg bl.a. ved det årlige Geopartner-seminaret.  
 
Kompetansen ved instituttet er svært etterspurt, resultatene publiseres i velrennomerte 
internasjonale tidsskrift, kandidatene får jobb raskt etter endt utdanning (mange før) og 
oppdragene og samarbeidsprosjektene mange. 
 
Instituttets forskningsprofil er særlig sterk innen marine geofag, petroleumsfag, klima, 
kvartærgeologi, jordskjelvseismologi, geodynamikk og geobiologi med et polart og marint 
aspekt som en rød tråd gjennom en stor del av forskningen. Instituttet er også uten tvil blitt 
styrket gjennom partnerskap i tre sentre for fremragende forskning hvorav to er avsluttet ved 
utgangen av 2012.  
 
2.2 Søknadsaktivitet 
Eksterne forskningsmidler utgjør nærmere halvparten av instituttets samlede budsjett. Disse 
midlene er helt nødvendige for å nå de forskningsmessige og strategiske mål instituttet har satt 
seg, men instituttet er også er avhengig av dem for å holde instituttets basale drift i gang.  
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2.3 Søknadsprosesser 
 
Instituttet har gjennom de to siste årene hatt fokus på å tiltrekke seg eksterne finansiering. Vi 
merker at konkurransen er hardere på alle typer eksterne finansiering, også fra industrien, og har 
derfor drevet mer systematisk arbeid på ledelsesnivå med søknadsprosesser, på strategiske 
møteplasser og gjennom møter med partnere og industri. I tillegg gjorde bortfall av to SFF’er og 
terminering av flere store prosjekter i 2012 at det har vært nødvendig å sikre ny portefølje.  
 
Ved FRINATEK 2012 fikk instituttet innvilget kun en av totalt 13 søknader. I tillegg er vi 
deltaker på en søknad som er ledet av annen institusjon. Dette er skuffende uttelling, men 
evalueringene instituttet fikk viser at vi er på rett vei når det gjelder kvalitet på søknadene, noe 
som har vært sterkt fokusert i instituttets opplegg rundt søknadsprosessen. Evalueringene fra 
Forskningsrådet viser at 47 % av GEO søknadene har «Overall mark» på 6 (Excellent), eller 
bedre, mens landsgjennomsnittet er 41 %. En forsker fikk total karakteren 7 (Outstanding), uten 
å få tildeling, og seks forskere fikk 6 (Excellent). Gjennomsnittstall fra 2011 og 2012 søknadene 
viser fremgang på alle vurderingsvariabler. Gjennomsnittlig «Overall mark» for GEO-søknadene 
i 2012 var ca. 5,5, mot 4,6 i 2011. Det er forskerne som skal ha æren for dette, men vi tror at en 
intern søknadsprosess med en god struktur, veiledning og målrettet intern kommunikasjon også 
har bidratt.  
 
Figur 1. GEO FRINATEK søknadsevaluering 2011 og 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituttledelsen vil derfor fortsatt fokusere på økt ekstern forskningsfinansiering, rutiner rundt 
søknadsprosesser, med sikte på bedring av søknadsfrekvens og tilslagsprosent både i 
Forskningsrådet og mot andre viktige finansieringskilder. 
 
 
2.4 Publisering og publiseringsnivå 
 
2.4.1 Vitenskapelige artikler 
 
GEO har gjennom mange år hatt en jevn og god artikkelproduksjon.  De siste 10 årene har antall 
artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift i hovedsak lagt mellom 90 og 110. For 2012 er 
tallet 114, mot 91 i 2011.   
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Figur 2. GEO Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift. 2003 – 2012 
 

 
 
2.4.2 Publikasjonspoeng 
Utviklingen viser en vekst i antall publikasjonspoeng de siste årene basert på DBH tall, dvs. frem 
til 2011. 
 
Figur 3. GEO Antall publikasjonspoeng. 2004 – 2011  
 

 
 

 
2.4.3 Publiseringsnivå 
Når det gjelder publiseringsnivå har andelen nivå 2 artikler i snitt lagt mellom 25 og 35 %. Siste 
tall i DBH for 2011 viser en andel på 29,9 %, mot 33,7 % i 2010. 
 
Figur 4. GEO Publiseringskanaler. Prosentvis Kat 1. og Kat 2.  2004 – 2011* 
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2.4.4 Publiseringstyper 
Cristin-basen viser fordelingen og utvikling i ulike publiseringskategorier fra 2008. Instituttet er 
sterk på konferansebidrag og spesielt på mediebidrag. I tabellen er dette trolig underrapportert.     
 
Tabell for produksjonen i ulike kategorier. 2008-2012 (Kilde: Cristin-basen) 
 

 
 
 
2.4.5 Publiseringsstruktur 
Når det gjelder publiseringsstruktur så publiserer GEO sine forskningsresultater i ca. 60 ulike 
tidsskrift. ISIweb- tall for 2011 viser at tidsskriftene spenner fra 0,7(MAR GEOPHYS RES) til 
36,5 (NATURE) i impactfaktor. Hoveddelen av GEOs artikler de seinere år ligger mellom 1 og 5 
i impact, men instituttet har hatt flere artikler i høy-impact tidsskrifter. Bl.a. i 2011 med tre 
artikler med score over 30.    
 
Figur 5. GEO Antall artikler i ulike impact-trinn, int. vitenskapelige tidsskrift. 2011*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
Instituttets forskningsaktivitet blir målt på flere resultatindikatorer.  
Tabellen under viser utviklingen på flere av de sentrale indikatorene.  
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Tabell 1. Kvantitative resultatindikatorer, forskning. 2012  (beløp i 1000 kr) 
 

Resultatindikatorer Resultat 
2011 

Måltall 
2012 

Resultat 
2012 

Publikasjoner: 
Totalt antall publikasjonspoeng 
% andel publikasjoner på nivå II 

53 
35 

65 
38 33 

Utveksling av tilsatte gjennom avtaler: 
Totalt antall utvekslinger 10  15 14 
Midler fra forskningsrådet: 
Omfang av forskning finansiert av 
forskningsrådet 13 500 16 000 17 700 
EU-tildeling: 
Omfang forskning finansiert av EU 2 500 3 000 2 600 
Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 43 400 35 000 53 800 
Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er 
regnskapsført ved UiB eller Uni Research* 844  1000 2110 
Likestilling: 
% andel kvinner i vitenskapelige stillinger  25 30 29 

*)   Omfang som ikke fremkommer av UiBs regnskapssystemer, men som det gjennom flere år har vært krevd  rapportering for, for å synliggjøre 
totalt omfang av virksomheten. 
 
 
2.5.1 Publikasjoner (Kilde: Cristin og DBH) 
Jfr. Figur 3 og omtale av utviklingstrekk i pkt. 3.2.  GEO har altså stor oppmerksomhet på 
resultater og resultatmidler. Instituttet ønsker å intensivere arbeidet og øke medarbeidernes 
bevissthet om resultatvariablene og viktigheten av å få publisert forskningsresultater, høy 
artikkel-produksjon, adresseringsregler, samt at  nivå II-publikasjoner gir flere publikasjons-
poeng. Det siste berører ambisjonsnivået i publiseringsarbeidet, dvs. i større grad å få 
forskningsmiljøet til å sikte mot høy-impact internasjonale tidsskrifter i formidlingen av sine 
resultater. 
 
2.5.2 Utveksling av tilsatte gjennom avtaler (Kilde: Årsrapport 2012) 
Mobilitet blant vitenskapelig personale ble registrert i forbindelse med Årsrapport 2012. Totalt 
14 utvekslinger ble registrert. Måltallet for året var 15.  
 
Totalt 4 utreisende (egne ansatte), var ute på organiserte utvekslingsprogram eller på 
individbaserte avtaler.  
 
2.5.3 Ekstern forskningsfinansiering (Kilde: Oracle/Regnskapstall) 
Som nevnt er instituttet helt avhengig av eksterne midler, både for å finansiere sin 
forskningsaktivitet, opprettholde høyt faglig nivå og nå sine forskningsstrategiske mål. Men også 
for å opprettholde basis drift og undervisning.  
 
Omtrent 40% av totaløkonomien kommer fra eksterne kilder, og det trengs vekst i denne type 
finansiering.  
 
Figur 6 nedenfor viser at mens midler fra Forskningsrådet økte fra 11 til 13 mill, kroner fra 2010 
til 2011, sank beløpet til 7,5 mill i 2012. Dette har bl.a. sammenheng med null tilslag for GEO på 
FRINATEK i 2011-utlysningen, samtidig som flere prosjekter gikk ut i 2012.  
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Figur 6. GEO Utvikling i eksterne forskningsmidler. 2010 – 2012  
 

 
 
Samlet bidrags- og oppdragsfinansiering ved GEO gikk likevel opp fra 53,4 til 53,8 mill fra 2011 
til 2012. Det skyldes hovedsakelig veksten i Andre eksterne forskningsbidrag, fra 37,5 til 43,5 
mill i samme periode. EU midlene hadde også en vekst, og var på 2,8 mill i 2012.  
 
2.6 Forskningsstrategiske mål for 2013 
GEO anser punktene 4.1 og 4.2 i instituttets Strategiske plan 2011 - 2015, h.h.v. Styrke forskning 
på utvalgte områder og tema, og Styrke forskning ved økt kvalitet, produksjon og tilgjengelighet, 
som helt sentrale forskningsstrategiske mål, også for 2013. Dette også i lys av erfaringene fra 
2012. 
 
Disse ambisjonene krever flere tiltak. Instituttet vil bl.a. bruke følgende virkemidler for å oppnå 
dem: 
 

• Systematisk posisjonering inn mot viktige forskningsprogrammer 
• Gode interne søknadsprosesser (struktur, informasjon, motivasjon og praktisk hjelp) 
• Stimuleringsmidler (for 2012 til søker med  Overall assessment på 7, men uten tildeling) 
• Økt lederfokus på publisering og bruk av ulike publiseringskanaler 
• Stimulere til at våre forskere er bevisst de viktigste publiseringskanaler ligger på nivå II 
• Økt formidlingsfokus, bl.a. gjennom populariserte artikler på instituttets og UiBs 

websider 
 
Samlet håper vi dette vil sette en kurs som vil gi instituttet flere tilslag på søknader, flere 
prosjekter, bedre publikasjoner og større oppmerksomhet om instituttets forskningsresultater.    
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3. Utdanning 
 
3.1 Innledning 

En oppsummering og evaluering av studietilbudet ved Institutt for geovitenskap følger nedenfor, 
med vektlegging av områder hvor fakultetet ber om konkrete tilbakemeldinger.   
 
3.1.1 Bachelorutdanning 

Instituttet tilbyr ett samlet bachelorprogram i geovitenskap, med to studieretninger med ulik 
spesialisering innenfor det overordnede programmet. Spesialiseringen utgjør 90 studiepoeng og 
tar sikte på å gi studentene en faglig bred innføring i ulike geologiske og geofysiske disipliner. 
Undervisningen er lagt opp med mål om å integrere teori med praktiske øvelser, tokt, feltarbeid 
og laboratorieøvelser.  
 
3.1.2 Masterutdanning  

Masterprogrammet i geovitenskap er inndelt i fem separate studieretninger: 
- Geodynamikk 
- Geobiologi og geokjemi 
- Kvartærgeologi og paleoklima 
- Maringeologi og geofysikk 
- Petroleumsgeofag 

 
Studieretningene er tett knyttet til instituttets fem forskningsgrupper. Gjennomføringen av 
masterutdanningen er uendret fra tidligere år, hvor de fem studieretningene tilbyr 
masteroppgaver av 60 studiepoengs omfang. I tillegg skal studentene følge emner tilsvarende 
ytterligere 60 studiepoeng.  
 
3.1.3 Tverrfaglige programmer  

Instituttet deltar fortsatt i det tverrfaglige bachelor- og masterprogrammet i petroleumsteknologi.  
 
3.1.4 Internasjonale fellesgrader  

Instituttet viderefører satsningen på fellesprogrammet Joint Master in Geoscience of Basins and 
Lithosphere i samarbeid med våre europeiske partnere.  
 
3.2 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011  

3.2.1 Opptaksrammer for bachelor- og masterprogram 

Utdanningsmeldingen for 2011 poengterte at instituttet ønsket å opprettholde tidligere års 
opptakstall; totalt 85 studenter til bachelorprogrammet. Til tross for dette ble det tatt opp 100 
studenter til bachelorutdanningen i 2011 som nå er «på vei gjennom». I 2012 økte studentmassen 
på bachelorprogrammet ytterligere, og instituttet ble tildelt to ekstra studieplasser på rammen, 
slik at opptaket skulle ligge på 95 studenter. Resultatet var at totalt 104 studenter ble tatt opp, 
hvorav 31 på retning geofysikk og 73 på retning geologi. Tallet anses å ligge i det øverste sjikt 
for hvor mange studenter vi kan ta opp, og samtidig opprettholde høy kvalitet i undervisningen 
hvor felt-, tokt-, og laboratoriebasert undervisning utgjør fortsatt en sentral del.  
 
Til masterprogrammet ble det i 2012 tatt opp 43 nye masterstudenter, noe som faktisk 
representerer en nedgang fra 2011 (da 52 ble tatt opp). Fordelingen på de ulike studieretningene 
var som følger: Geodynamikk: 1, Geobiologi og geokjemi: 3; kvartærgeologi og paleoklima: 5; 
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Maringeologi og geofysikk; 10; og sist Petroleumsgeofag: 24. I tillegg ble én student tatt opp på 
fellesprogrammet Joint Master in Geoscience of Basins and Lithosphere. Nedgangen i antall 
masterstudenter var noe overraskende ettersom antallet ferdige bachelorstudenter har økt. 
 
3.2.2 Programportefølje  

Utdanningsmeldingen for 2011 viste til instituttets planer om forbedringer innenfor eksisterende 
programstruktur, men uten å foreta endringer i programporteføljen. Særlig planla vi et økt fokus 
på matematikkemner og kvantitative aspekter i samsvar med målsetningene uttalt i instituttets 
Strategiplan 2011-2015. Disse planene ble fulgt opp i 2012 ved å innføre fysikk- og 
matematikkemnene som tidligere var anbefalte valgemner for retning geofysikk, som 
obligatoriske. I tillegg ble det vedtatt at matematikkemnet MAT102 - Brukarkurs i matematikk II 
blir obligatorisk for alle studenter på bachelorprogrammet i geovitenskap, retning geologi.  
 
3.2.3 Internasjonalisering 

Utdanningsmeldingen for 2011 viste til et potensiale for økt internasjonalisering, først og fremst 
ved å øke antall utreisende studenter. Tall viser at vi lykkes med dette i 2012.  
 
Totalt 20 av våre studenter reiste på utvekslingsopphold, noe som representerer en økning fra 
tidligere år. Fortsatt fremstår University of Hawaii som det mest populære reisemålet, og 9 av 
våre utreisende studenter tilbragte et semester ved dette universitetet. Én student reiste til 
University of Alberta, Canada. 9 studenter reiste gjennom Erasmus-avtaler noe som representerer 
en nedgang fra 2011. Fordelingen på våre samarbeidsavtaler i Erasmus-nettverket var som 
følger: Utrecht (5), København (2), Southampton (2). Université Jouseph Fourier i Grenoble var 
ikke representert blant våre studenters reisemål i 2012. Med dette ser vi en fortsatt utfordring 
med å mobilisere utreisende studenter til våre Erasmus-avtaler. 
 
Instituttet tok i mot 15 internasjonale studenter i 2012, noe som representerer en nedgang på én 
student fra 2011. Som tidligere fulgte disse studentene hovedsakelig emner på mellom- og 
høyere nivå (200- og 300-emner). Dette har trolig sammenheng med at emnene på høyere nivå i 
større grad undervises på engelsk enn våre emner på lavere nivå, samt at kapasiteten på emner på 
lavere nivå er så sprengt at vi her ser oss nødt til å prioritere egne programstudenter.  
 
3.3 Presentasjon av studiekvalitets- og læringsmiljøtiltak som har blitt gitt oppmerksomhet 

inneværende år  

I likhet med tidligere år, gjennomførte vi i 2012 skriftlig studentevaluering av alle emner med 
flere enn 12 studenter, i tillegg til alle innføringsemner. Studentevalueringene viser at studentene 
jevnt over var tilfreds med emnene som ble undervist i 2012, og de fleste emnene ble opplevd å 
være godt organisert og med et godt pedagogisk opplegg. Det fremgår også av 
studentevalueringene at laboratorie- og feltøvelsene oppleves av studentene som viktige 
læringskomponenter i de fleste av emnene. I 2012 ble det også gjennomført et internseminar for 
de ansatte ved instituttet, med fokus på kvalitet og videreutvikling av emneportefølje i 
utdanningen. 
 
Instituttet påbegynte også et arbeid med å oppgradere datafasiliteter som instituttet disponerer. 
Dette arbeidet resulterte i en dobling av antall dataplasser fra 22 til 44 plasser. Oppgraderingen 
ble finansiert av tildelte midler fra fakultetet, samt egne midler som instituttet har blitt tildelt i 
forbindelse med utvidelsen av antall studieplasser. Arbeidet planlegges videreført i årene 
fremover.  
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3.4 Eksempler på utfordringer/områder som vil følges opp i det kommende året  

Vi ser at flere av utfordringene som nevnes i Utdanningsmeldingen for 2011 fortsatt gjør seg 
gjeldende i 2012, og vil kreve videre oppfølging i det kommende året. Særlig ser vi utfordringer 
knyttet til dimensjonering av studietilbudet i lys av økt studentmasse, samt at videre oppfølging 
knyttet til oppgradering av undervisningslokaler opprettholdes i tiden fremover.  
Til tross for en positiv utvikling i form av økt studentutveksling, eksisterer fortsatt utfordringer 
med å øke studentutvekslingen til institusjoner som bedre reflekterte det faglige mangfoldet i 
våre forskningsområder, da særlig til våre fire nye samarbeidspartnere i København, 
Southampton, Utrecht og Grenoble.  
Stram økonomi medfører også at vitenskapelige stillinger holdes ledige over tid og øker risikoen 
for tap av kontinuitet i undervisningen, samt at kunnskapsoverføring mellom nyansatte og 
erfarne vitenskapelige ansatte kan gå tapt.  
 
3.5 Studiekvalitets-, og læringsmiljøtiltak og områder som instituttet har vært fornøyd med 

inneværende år  

Instituttet har aktivt markedsført eget studieprogram og egne aktiviteter gjennom en rekke ulike 
tiltak. I 2012 så vi en klar økning i antall søkere til bachelorutdanningen sammenlignet med 
tidligere år. Dette reflekteres i poenggrensen for opptak, hvor vi fra 2012 for første gang opererte 
med en nedre poenggrense for opptak til bachelorprogrammet innenfor begge retninger. Dette 
oppleves som positivt ettersom inntakskvaliteten dermed stiger, noe som igjen forventes å gi mer 
motiverte studenter med sterkere bakgrunnskunnskaper.  
Instituttet mottok i 2012 «Ugleprisen» for vårt bachelorprogram. I begrunnelsen ble 
programmets høye gjennomføringsgrad og gode pedagogiske opplegg med en god balanse 
mellom teori og laboratorie-, feltbasert undervisning vektlagt.  
Instituttet er svært fornøyd med at vi klarte å prioritere modernisering og utvidelse av 
undervisningslokalet «Fjellhallen» (IT-basert undervisning) i 2012. Dette åpner blant annet for at 
emner som holdes her, eksempelvis GEOV272, GEOV112 og GEOV113, gjøres tilgjengelig for 
flere studenter. Dette er et viktig bidrag til en kvalitativ forbedring av undervisningen, samt en 
mer rasjonell utnyttelse av instituttets lærekrefter.  
 
3.6 Resultatoppnåelse i forhold til styringsparametere   

I tråd med tidligere år, ser vi at gjennomføring i henhold til utdanningsplanen er meget høy, og 
ligger rundt 85 prosent. Dette ligger både over gjennomsnittet på fakultetet, og over 
gjennomsnittet på UiB som helhet. Store studiekull på grunnemnene har dermed ikke gitt 
negative utslag på frafall og strykprosenter. Videre ser vi de samme tendensene som tidligere år 
hvor karakterfordelingen viser at fordelingen av toppkarakteren A fremdeles ligger noe under 
gjennomsnittet på fakultetet (like under 10 prosent). Strykprosenten befinner seg fortsatt i det 
laveste sjiktet på fakultetsnivå med like under 5 prosent.  
 
3.7 Plan for opprettelse/nedleggelse av studietilbud  

Det ble i 2012 besluttet at enkelte emner på 300-nivå legges ned. For de fleste av disse emnene 
vil sentrale elementer videreføres i andre emner, eller tilbys som spesialpensum. I tillegg ble to 
nye emner på 300-nivå opprettet.  
 
3.8 Planer for allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2014/2015  

Instituttet ønsker å redusere opptakstallene til et nivå som samsvarer med antall fordelte 
studieplasser (95 bachelorstudenter).  Det er viktig for oss å sikre god og hensiktsmessig 
ressursbruk uten å forringe kvaliteten i utdanningen. Vi anser det som særlig som viktig at vi kan 
fortsette å tilby laboratorie- og feltbasert undervisning av høy kvalitet. Et tilleggsmoment er at 
fordi flere av våre emner inngår i undervisningsopptaket er disse emnene i liten grad tilgjengelig  
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for andre enn programstudenter, og vi ser at studenter på andre studieprogram og internasjonale 
studenter i liten grad gis anledning til å følge innføringsemner i geovitenskap. Vi ønsker å gjøre 
flere av våre grunnemner tilgjengelig for studenter på andre studieprogram noe som vi ikke har 
anledning til i dag. 
 
3.9 Instituttets prioriterte områder for 2013  

3.9.1 Videre dimensjonering av studietilbudet og forbedring av emneportefølje  

Instituttet vil i 2013 fortsette dimensjonering av studietilbud og forbedring av emneportefølje. 
Som nevnt medfører økningen i studentmassen ganske store utfordringer knyttet til å 
opprettholde høy kvalitet i utdanningen. Vårt mål er å kunne fortsette å tilby praktisk opplæring 
gjennom felt- og laboratoriebasert opplæring i kombinasjon med teoretisk undervisning. Vi vil 
fortsette å arbeide for å identifisere løsninger som muliggjør optimal ressursbruk og et optimalt 
studenttall.  
 
Instituttet vil fortsette arbeidet med å forbedre den totale emneporteføljen, og en noe ujevn 
fordeling av emnetilbud på de ulike nivåene og innenfor ulike tematiske områder. Vi ser et 
behov for å sikre en mer helhetlig og bedre koordinert emneportefølje, med flere brede 
innføringsemner innenfor ulike geologiske og geofysiske disipliner, og videreføring av slike 
emner på masternivå. Som følge av økt pågang til flere av våre emner vil vi arbeide med å 
rasjonalisere undervisningsressursene, særlig på høyere nivå, fjerne eventuell duplisering og 
sikre bedre ressursutnyttelse i undervisningen.  
 
Instituttet vil fortsette arbeidet med å kunne tilby emner i geovitenskap for internasjonale 
studenter. Dette inkluderer vurdering av undervisningsspråk der vi vil se på hvordan vi kan ha en 
hensiktsmessig balanse mellom emner som tilbys på norsk og på engelsk, og slik åpne for at flere 
emner gjøres tilgjengelig for internasjonale studenter, samtidig som vi bevarer norsk 
fagterminologi.  
 
Instituttet ønsker også å videreføre tidligere års målsetninger om å tilby spennende felt- og 
masterprosjekter forankret i pågående forskningsprosjekt og også arbeide for en kvalitetsbevisst 
utdanning med høy samfunnsmessig relevans. Vi ser mulighetene som ligger i å benytte lokalt og 
nasjonalt næringsliv, samt å involvere masterstudenter i enda større grad i eksterne 
forskningsprosjekter.   
 
3.9.2 Undervisningslokaler  

Instituttet vil fortsette å legge press for videre opprustning og utvidelse av undervisningslokaler, 
eksempelvis «Fjellhallen» og «Pal.strat.kurssal». Til tross for overnevnte opprustningstiltak, er 
flere av våre undervisningslokaler svært slitte, i tillegg til at de er for små til å romme det antall 
studenter vi i dag har. Dette medfører duplisering av undervisning og unødig ressursbruk. 
  
3.9.2 Geofagdidaktikk  

Instituttet vil prioritere videre utvikling av tilbud for lærere i den videregående skolen gjennom 
geofaglig forskningsformidling og utdanning (geovitenskapelig didaktikk). I den forbindelse er 
det opprettet en ny vitenskapelig stilling ved instituttet som bl.a. skal bidra til å bygge opp et 
undervisningstilbud i geofag og geofagdidaktikk rettet mot lærere.  
 
 
 
 



Side 11 

 
 
3.9.3 Rekruttering 

Instituttet vil i 2013 videreføre tidligere års rekrutteringsarbeid til instituttets studieprogram. 
Arbeidet vil inkorporeres i fakultetets handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 
2013-2017.  
 
3.10 Plan for programevalueringer 2013 

Instituttet planlegger å oppnevne nye programsensorer i 2013, og i den anledning foreta en 
kvalitetsevaluering av studieprogrammene ved instituttet.  
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4. Forskerutdanningen  
 
4.1 Resultater og måltall   
 
En høy doktorgradsproduksjon og evnen til å tiltrekke seg de beste kandidatene er viktige mål 
for instituttet. Forskerutdanningen ved Institutt for geovitenskap er knyttet til de fem 
forskningsgruppene (Geodynamikk, Geobiologi og geokjemi, Kvartærgeologi og paleoklima, 
Marin geologi og geofysikk, Petroleumsgeofag) og instituttet følger fakultetets handlingsplan for 
forskerutdanningen 2008-2015. 
 
Resultat og måltall 
 
Resultatindikator 2012 2012 2013 
 Måltall Resultat Måltall 
Antall disputaser 13 7 13 
Antall aktive ph.d.-kandidat 551  481 601 
Nye doktorgradsavtaler 10 7 13 2 
Gjennomstrømming for disputerte ph.d.-kandidater 4,103 4,063,4  
1) Fra institutts egne register, (inkl. alle registrert som kandidat ved GEO og alle disputert det aktuelle året) 
2) 1 av disse overført fra 2012 
3) Hentet fra FS 
4) Her er det spesielt 1 kandidat (med 7,35 år) som drar snittet opp  
 
Med bakgrunn i at flere av kandidatene hadde gått over estimert tidsramme, var det forventet 
mange disputaser i 2012 (måltall 13, hvorav 6 var minst 1 år over tiden og 3 nærmet seg 
maksgrensen på 8 år). Estimatet var imidlertid usikkert fordi flere av kandidatene var i full jobb 
utenfor UiB og kun delvis jobbet med avhandlingen. Resultatet for 2012 viser at totalt 7 
disputerte i 2012, inkludert en av de tre som vart nær 8 års grensen (en av de tre valgte å avbryte 
studiet og den tredje forventes å levere i 2013). Totalt valgte 2 kandidater å avbryte studiet i 
2012. Gjennomstrømmingen tid for 2012 ligger noe høyere enn foregående år (2011:3,72, 
2012:4,06), noe som hovedsakelig skyldes den ene kandidaten som drar snittet en del opp. Det 
har ikke vært noen underkjenninger i 2012.  
 
For 2013 forventes det rundt 13 disputaser, men estimatet er noe usikkert på grunn av antallet 
kandidater som er i full jobb utenom arbeidet med avhandlingen. Gjennomstrømningstiden 
forventes å øke noe ettersom et par kandidater nærmer seg makstid. Samtidig har vi fått signaler 
om kandidater som vil levere før tiden. Instituttet forventer også en Dr.philos. i 2013. 
 
4.2  Generelt om resultat, utfordringer og ambisjoner i forhold til instituttets strategiske  

planer og ambisjoner  
Instituttets forskerutdanning og ph.d.- kandidater er i meget stor grad knyttet opp mot våre 
forskningssatsinger. Det er i noen grad utfordringer knyttet til kandidater som har sin tilsetting i 
UNI Research, UNIS og andre eksterne virksomheter og som oppleves å i for stor grad bli 
frakoblet instituttet. Instituttet prøver å fokusere på dette ved opptak og har vektlagt at alle 
kandidatene f.eks skal delta. på de årlige ph.d.- samlingene. I 2012 var 7 av totalt 16 deltakere på 
ph.d.-samlingen knyttet til eksterne virksomheter.   
 
4.2.1  Hvordan støtter gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak opp om fakultetets og  

Instituttets strategi?  
I instituttets strategiske plan er det å tilby doktorgradsutdanning av høy faglig kvalitet et av 
hovedmålene. Instituttet har det siste året jobbet fokusert med prosesser rundt ekstern 
forskningsfinansiering (se også under 2.3) og ser dette som et ledd i å kunne tilby interessante 
ph.d prosjekter til nye, dyktige kandidater. Andre viktige mål for ph.d utdanningen i instituttets 
strategiplan er knyttet til akademisk skriving og til ferdigstillelse innen tidsfrist der vi har 
intensivert oppfølgingen (se under). Vi har i 2012 videreført tilbudet om kurs i akademisk 
skriving, ”Publishing in peer reviewed journals” arrangert av TRESS&TRESS. Frem til det er 
avklart om fakultetet vil arrangere et felles skrivekurs på samme nivå som TRESS&TRESS for 
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samtlige ph.d.-kandidater ved fakultetet, vil vi videreføre dette tilbudet også i 2013. Videre har 
vi vektlagt aktiv deltakelse på den internasjonale forskningsarena som et viktig mål og vil 
fortsette å fokusere på utveksling når ph.d. avtalene etableres. 
 
4.2.2  Erfaringer med innføring av fremdriftsrapportering, semesterregistrering og  

midtveisevaluering for oppfølging av kandidatene 
Vi ser fremdriftsrapporter, midtveiseevaluering og semesterregistrering som gode verktøy for å 
identifisere manglende progresjon, fange opp kandidater som står fast, og evt. identifisere andre 
problemer i studieløpet. Studieadministrasjonen ved instituttet ser at innføringen av ph.d.-
registrering og felles fremdriftsrapportering har ført til en del merarbeid, spesielt når det gjelder 
semesterregistrering og oppfølging i Felles Studentsystemer. Her er det forbedringspotensiale når 
det gjelder effektivitet og redusert ressursbruk for å tilby gode kvalitetssikrede rapporter uten 
behov for mye manuelt etterarbeid. For at intensjonene med ph.d.-registeringen skal oppfylles, 
har administrasjonen brukt mer tid på purringer og oppfølging av kandidatene. Fordelen med 
denne rapporteringen er at feil og mangler i studieplanen raskt kan bli korrigert og at det med 
større sannsynlighet ligger korrekt kontaktinformasjon til enhver tid. Ved at kandidatene ser 
opplæringsplanen sin hvert semester blir de også mer ansvarliggjort sitt eget studieløp. Det er 
fremdeles en utfordring å få alle kandidater til å følge opp semesterregistreringen innen de 
oppsatte frister. Spesielt gjelder dette for kandidater som er «på overtid» og gjerne i full jobb 
andre steder og dermed ikke lenger forholder seg til instituttet på samme måte som i 
stipendiatperioden. Instituttet tror likevel dette vil bli lettere fremover med nye kandidater som er 
vant til å forholde seg til disse systemene allerede fra starten av studiet. 
 
Som følge av en grundig gjennomgang av framdriftsrapportene og oppfølging med 
kandidatsamtaler de 3 siste årene, vil kun en håndfull kandidater bli kalt inn til samtale i 2013.  
 
Instituttet implementerte midtveisevaluering våren 2012 og har fått meget positiv tilbakemelding 
fra både kandidater og veiledere på dette tiltaket. Erfaringer fra 2012 viser at 
midtveisevalueringen avdekker eventuelle utfordringer som kan ha oppstått både i faglig- og 
veilednings-sammenheng og dermed gjøre det mulig å iverksette nødvendige tiltak allerede tidlig 
i studiet. Som nevnt ser vi at tettere oppfølging er spesielt viktig når det gjelder kandidater som 
ikke har sitt daglige arbeidssted på instituttet, da disse lettere kan falle utenfor instituttets faglige 
oppfølging. 
 
4.2.3  Veiledningskompetanse og veilederopplæring  
Vi har i 2012, arrangert én veiledersamling (halvdags) for å øke bevisstheten omkring 
veilederens og veiledningskomiteens ansvar og for å få økt fokus på ulike forhold rundt 
forskerutdanningen. Vi ser at det er en del variasjon i veiledningsmetoder og omfang, og at det er 
behov for ytterligere veilederopplæring og ev. erfaringsutveksling blant veiledere. Spesielt ser vi 
behov for opplæring av eksterne veiledere knyttet til våre kandidater.  
 
 
4.3  Hovedutfordringer for ph.d. utdanningen ved GEO 
Som vist ovenfor har GEO mange utfordringer knyttet til sin PhD-utdanning. Som 
hovedutfordringer vil vi trekke frem to forhold.  
 
4.3.1  Kampen om de kloke  
Kampen om de kloke hodene tilspisses og det knytter seg spesielle utfordringer på instituttet 
mht. rekruttering av gode kandidater for ph.d. utdanningen, spesielt norske kandidater. Dette har 
vist seg problematisk fordi arbeidsmarkedet innen olje- og gassektoren fortsatt er meget godt og 
tiltrekker seg mange av de beste masterstudentene, ofte i lang tid før avlagt mastergrad. 
Instituttet ser viktigheten av at informasjon om utfordringer og karriereveier via en ph.d.-grad 
synliggjøres tidlig i masterstudiet.  
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4.3.2  Eksterne veiledere 
Et stort antall eksterne veiledere er en stor ressurs samtidig som det byr på ekstra utfordringer. Vi 
ser at underkjennelser og kandidater som går over tiden i stor grad er kandidater knyttet til 
eksterne virksomheter og med eksterne veiledere. Instituttet vil arbeide med  å øke bevisstheten 
rundt ansvaret som ligger i veiledningsrollen med særlig fokus på eksterne 
veiledere/medveiledere. 
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Forskningsmelding 2012 – Geofysisk institutt 
 
Generell omtale  
 
Forskningsaktiviteten ved Geofysisk institutt er organisert i forskningsgrupper. I 2012 slo 
forskningsgruppene innen kyst- og småskalaoseanografi og storskala oseanografi seg sammen til en 
ny gruppe som heter fysisk oseanografi. Forskningsgruppen i kjemisk oseanografi har også skiftet 
navn til biogeokjemisk oseanografi. I tillegg til disse to gruppene har vi også en forskningsgruppe i 
meteorologi og en i klimadynamikk. 
 
GFI har de siste årene hatt en betydelig eksternfinansiert forskningsportefølje, og den 
eksternfinansierte aktiviteten utgjør over 60 prosent av de samlede inntektene til instituttet i 2012. 
Denne virksomheten er derfor avgjørende for den totale forskningsinnsatsen og også for den 
forskningsbaserte undervisningen. Blant annet er instrumentering anskaffet for forskningsformål 
avgjørende for kvalitet i utdanningen særlig på PhD og MA-nivå. NFR sitt infrastruktur-program har 
vært viktig bidragsyter til GFI sin aktivitet de siste årene, både gjennom NACO-prosjektet som GFI 
koordinerer, Polarbuoy (koordinert av Havforskningsinstituttet), og Norsk Marint Datasenter (NMDC), 
som hadde oppstart i 2012 og er koordinert av Havforskningsinstituttet. Fra 1.1.2013 starter også 
OBLO-prosjektet (Offshore Boundary Layer Observatory). Prosjektet er koordinert av GFI, og har en 
ramme på 21 mill NOK fra NFR. Prosjektet er et av to delprosjekt under infrastruktur-prosjektet 
NOWERI. Formålet med OBLO er å etablerere en mobil instrumentpark for å undersøke det marine 
atmosfæriske grenselaget og det øvre laget i havet i tilknytning til offshore vindparker. En forutsetning 
for å kunne opprettholde en god BOA-portefølje er de universitetsinterne bidragene til forskningen 
gjennom faste stillinger og rekrutteringsstillinger. 
 
Etableringen av SKD har medført at det er tilsatt 3 nye førsteamanuenser i klimadynamikk ved 
instituttet. Disse tre har forskningsaktiviteten sin rettet mot målsetningene til SKD, men vi arbeider 
med å harmonisere deler av GFI’s målsetninger med SKD slik at det også vil være naturlig å 
integrere disse personene i GFI sine forskningsgrupper.  
 
Aktivitetene innen alle våre fire satsningsområder, klima, meteorologi, kjemisk- og fysisk oseanografi 
har en tilfredsstillende framdrift og produksjon i 2012. I forskningsgruppen for fysisk oseanografi er 
det en del endringer på personalsiden. For det første er det tilsatt en ny førsteamanuensis, Lars 
Henrik Smedsrud, som starter 1. april 2013. Videre har Peter Haugan kommet tilbake fra permisjon, 
og Kjell Arild Orvik har fått opprykk til professor. Neste år (2014) vil professor Tor Gammelsrød gå av 
med permisjon, og instituttet må vurdere om stillingen skal lysest ut på nytt. 
  
I forskningsgruppen for meteorologi har professor Haraldur Olafsson sluttet i 2012, og stilling som 
førsteamanuensis i meteorologi er utlyst. Vi håper å få tilsatt i stillingen på høsten 2013.  
 
Det blir gjort mye god forskning ved GFI og det er en utfordring å få mer av dette synliggjort i tellende 
kanaler. Vi har derfor valgt å ha en gjennomgang av tiltak for øke synligheten av forskningen ved GFI. 
  
SFF-Bjerknessenteret avsluttet i 2012, og det vil få følger for NFR-resultatene til GFI fra 2013 av. GFI 
har stor oppmerksomhet på relevante NFR-programmer og har utviklet god kultur og gode rutiner, og 
lagt til rette forhold for å utarbeide gode søknader. Vi forventer derfor at det vil bli sendt flere 
søknader i 2013. Ny forskningskoordinator tiltrer den 1. mars 2013, og det vil bety en økt støtte til 
forskerne som skal sende søknader. 
 
I 2012 var GFI koordinator for en SFF-søknad (VELO) som fikk svært god vurdering (6) i første 
søknadsrunde hos NFR, men dessverre ikke kom videre til finalerunden. Vi var også partner i CIAO-
søknaden (koordinert fra Nansensenteret) som kom til finalerunden. 
 



 
 
 
 
 
Publikasjonspoeng 
Registrerte publikasjonspoeng på instituttets stedkode har økt jevnt de siste årene, fra 13,9 i DBH i 
2010, til 25,0 i 2011 og 33,6 i CRISTIN i 2012 (ikke endelig kontrollert). I tillegg kommer 
publikasjonspoeng fra GFI´s ansatte under Bjerknessenteret. Det har følgelig vært en formidabel 
vekst i publikasjonene de siste årene, noe som bl.a. har sammenheng med et relativt stort antall 
disputaser. Instituttet har som målsetning å prøve å opprettholde produksjonen på noenlunde samme 
nivå som de to siste årene, men ser det ikke som realistisk å forvente noen særlig ytterligere vekst.  
 
 
Status for implementering av fakultetets strategi og omtale av faglige prioriteringer og nye 
forskningssatsinger som er igangsatt, eller som planlegges.  
En fortsetning for å styrke vilkår for forskning av høy internasjonal kvalitet er å skaffe til veie 
finansiering for å drive den. I vårt tilfelle gjelder dette rammebetingelser som infrastruktur (e-
infrastuktur, observasjons- og lab-utstyr) og rekruttering av kompetent personell. Dette har vi i stor 
grad lykkes med opp til nå på flere av våre forskningstema. Det er imidlertid en bekymring at det blir 
stadig vanskeligere å få gjennomslag i relevante NFR-programmer, særlig FRIPRO.   
GFI hadde bl.a. en FRINATEK-søknad i 2012 som fikk toppkarakter (7) på søknaden, men som ikke 
når opp til å få finansiering. 
 
En annen stor utfordring fremover blir finansiering av nytt utstyr. Tradisjonelt har NFR vært en viktig 
finansieringskilde for å anskaffe nytt utstyr men med nye regler for utstyrsfinansiering fra NFR, der 
bare avskrivingskostnader kan belastes forskerprosjekt, blir det svært utfordrende å få finansiert nytt 
utstyr for å erstatte utdatert utstyr, og for å utnytte den nyeste teknologiutviklingen, jf. 
Geofagevalueringen. GFI har fått god uttelling i infrastruktur-prosjekter, men hoveddelen av 
utstyrsparken vår må vi påregne å finansiere på annen måte. 
 
Vi ser nå også på BFS som en aktuell søknadsmulighet, og arbeider også med å oppfordre til 
søknader til ERC. 
 
 
Kommentere hvordan aktuelle fagevalueringer følges opp på fakultet og institutt 
Geofagevalueringen gav instituttet enkelte innspill til forbedringer. Et av innspillene var at det ikke var 
en klar nok strategisk plan, og GFI startet derfor arbeidet med ny strategiplan i 2012. Dette arbeidet 
ventes sluttført i 2013. Videre har vi slått sammen to av forskningsgruppene (storskala oseanografi og 
kyst- og småskala oseanografi) fra våren 2012, bl.a. for å få en større gruppe, som er ett av 
innspillene fra evalueringen. Offshore-energi har også fått større fokus, i tråd med evalueringen.   
 
 
Omtale av prioritert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og 
næringsliv.  
GFI sine hovedsamarbeidspartnere er UNI Bjerknes, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet 
(partnere i Bjerknessenteret, og i SKD). GFI har også utstrakt samarbeid med mange 
institusjoner både nasjonalt og internasjonalt gjennom våre forskningsprosjekt, og vi vil kanskje 
særlig framheve nettverkene knyttet til EU-prosjektene våre. Videre har vi samarbeid med 
næringslivet på vestlandet særlig gjennom vår satsning på fornybar energi (vind), med partnere 
som bl.a. Statoil og CMR i NORCOWE-prosjektet, og med CMR i det nye OBLO-prosjektet. 
 
 



Kort omtale av arbeidet med å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk 
planlegging.  
Sammenslåing av forskningsgruppene innen kyst- og småskalaoseanografi og storskalaoseanografi 
har ført til en større og mer slagkraftig forskningsgruppe. 
 
 
Omtale av tverrfaglige og flerfaglige initiativer og satsinger (pågående og planlagte).  
GFI har tverrfaglig prosjektsamarbeid med Senter for Internasjonal Helse. Dette går primært på 
studier av samspillet mellom klimaparametre og utbredelse av epidimier. Det er planer om å søke om 
midler for å videreføre dette samarbeidet. Vi har også startet samtaler institutt for geografi og institutt 
for sosialantropologi om et samarbeidsprosjekt som omhandler klimaendringer i stillehavsregionen og 
konsekvenser for øykulturer der. Det er i første omgang snakk om intern finansiering her. 
 
 
Omtale av tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II  
En god del av publiseringen ved instituttet er knyttet til rekrutteringsstillingene, så vi ser det derfor 
som viktig å ha fokus på å opprettholde et høyt antall rekrutteringsstillinger, og fokusere ytterligere på 
gjennomstrømming/fullføring for stipendiatene. I tillegg gjøres det innimellom masteroppgaver som 
med litt etterarbeid kan publiseres i peer-review litteraturen. GFI har i budsjettet for 2013 satt av 
midler for å arbeide med publisering av resultater fra gode masteroppgaver. 
 

 
Fakultetene bes om å gi en kortfattet omtale av hvilke faglige prioriteringer og planer som er 
knyttet til ekstern finansiert forskning, hvilke eksterne finansieringskilder som er de viktigste 
og hvilke ressurser som settes inn for å styrke ekstern finansiering 
GFI sin viktigste faglige satsing har vært klimaforskning, men også områder som fornybar energi og 
utviklingsforskning står sterkt på instituttet. For GFI er NFR og EU våre viktigste kilder til BOA. Vi har 
det siste året vært uten administrativ forskningskoordinator, men ny forskningskoordinator tiltrer 1. 
mars 2013.  
 
 
 
 
 



Forskerutdanningsmelding 2012 – Geofysisk institutt 

 
I 2012 hadde vi syv disputaser ved GFI, fem på vårsemesteret og to på høstsemesteret. Dette er et 
gjennomsnittlig tall sammenlignet med tidligere år og instituttet er i så måte tilfreds. Med 
utgangspunkt i kandidatenes egen vurdering av tidspunkt for innlevering er det forventet at tallet blir 
noe høyere i 2013. Det er fortsatt relativt mange ph.d.-kandidater som leverer avhandlingen sin på 
overtid.  

Det ble inngått 3 nye doktorgradsavtaler i 2012 og tallet er forventet å være noe høyere i 2013 
grunnet mangelfull registrering av allerede påbegynte doktorgrader.  

I 2012 hadde GFI en underkjenning.  Den aktuelle avhandlingen ble senere godkjent.  
 
GFI har ikke kommet skikkelig i gang med midtvegsevaluering i 2012, og må prioritere dette i 2013. Vi 
ser for oss at dette vil bidra til å øke gjennomstrømmingen for ph.d.-kandidatene. Ved opptak til 
forskerutdanningen ved GFI blir det vurdert om søkere passer inn i forskningssatsingene ved 
instituttet, noe vi mener er vesentlig for å kunne sikre god progresjon for kandidatene. Ph.d.-
kandidatene blir også knyttet til forskningsgruppene på instituttet. 

I noen tilfeller har vært problemer knyttet til eksterne veiledere på ph.d.-nivå, der veiledere ikke har 
vært nok aktive for å følge opp kandidatene, eller ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om kravene for 
ph.d.-utdanningen. I slike tilfeller er det viktig at den interne veilederen er aktiv og tar grep for å sikre 
god veiledning for kandidaten. Dette er noe vi vil legge sterkere vekt på i tiden fremover. Vi vil også 
understreke at de fleste eksterne veiledere- og biveiledere gjør en utmerket jobb for GFI, men at det 
er viktig at kvalitetssikringsrutinene er gode for å følge opp der det ikke er optimalt. 

Mange av våre ph.d.-kandidater er medlemmer i Nasjonal forskerskole i klimadynamikk (ResClim), 
som koordineres ved instituttet. Gjennom forskerskolen har vi mulighet til å arrangere kortkurs innen 
generelle ferdigheter, slik som akademisk skriving. Det ser vi som en viktig styrking av ph.d.-
utdanningen vår. I ResClim er vi også bevisste på å oppfordre til nettverksetablering, og holder en del 
kurs som skal favne om kandidater innen klimadynamikk ved UiB, UiO og UiT inne flere disipliner. Vi 
vektlegger generelle ferdigheter, som skriving, mediekontakt og samarbeidsevner. Gjennom 
forskerskolen og ph.d.-programmet ønsker vi å bygge opp neste generasjon atmosfære-, hav- og 
klimaforskere.  

Oppfølging av registrering og framdriftsrapport er et område hvor det er forbedringspotensiale ved 
GFI. Grunnet særlig store utskiftninger i studieadministrasjonen i 2012 er dette et område som ikke 
har blitt ivaretatt godt nok i 2012, og det er et viktig prioriteringsområde for 2013.  

GFI sin egen gruppe for sosiale tilstelninger, GFI Social, har vært aktiv i 2012 og er en populær arena 
for nettverksbygging på tvers av programtilhørighet, og også mellom GFI og andre institusjoner som 
UNI Research. 



Utdanningsmelding 2012 - Geofysisk institutt  

 
2012 har på flere områder vært et bra år med et høyt antall uteksaminerte masterstudenter og 
mange gode eksamensresultater, spesielt masterstudentene holder jevnt over et godt faglig nivå. 
Våren 2012 ble fagutvalget, som i mange år har vært ustabilt og ikke-eksisterende, «revitalisert» til 
instituttets store glede. Fagutvalget har bidratt aktivt til å skape et godt sosialt og faglig miljø blant 
studentene på Geofysisk institutt. Blant annet arrangerte de et sosialt arrangement for instituttets 
tre masterprogram ved semesterstart. Samarbeidet mellom instituttet og fagutvalget oppleves som 
positivt og vi håper det gode samarbeidet vil fortsette i 2013.  
 

1. Masterprogrammene 
Antall uteksaminerte masterstudenter 2012:  

14 stk. - Masterprogram i meteorologi og oseanografi. 

3 stk. - Felles nordisk masterprogram i marine økosystem og klima. 

 

1.1 Master i meteorologi og oseanografi  
Antallet studenter som startet på master i meteorologi og oseanografi i 2012 var 15. Dette tallet viser 
at antallet masterstudenter er relativt stabilt ved Geofysisk institutt. Av disse 15 har 13 aktiv 
studierett per i dag.   

For at tallet skal forblir stabilt er det viktig at våre egen bachelorstudenter søker seg videre. Bortfall 
på bachelornivå er et problem som også rammer masterprogrammet og som vi bør fokusere på i 
2013.   
Studentene er dyktige og i stor grad selvgående. Våre ferdige masterstudenter synes å være 
etterspurte, både i værvarsling, akademia og industri. De er også et solid og viktig søkersegment til 
stipendiatstillinger.  

 

1.2 Master i energi  
I 2012 hadde GFI det første opptaket til det nye masterprogrammet i energi. Av 52 søknader ble det 
sendt ut 23 opptaksbrev og fire tilbud om kvalifiserende studierett. To takket ja til kvalifiserende 
studierett og syv svarte ja til tilbud om studieplass.   
Av disse 10 gjenstår det nå seks studieretter på Master i energi hvorav to har utsatt studiestart til 
høst 13 – altså står programmet igjen med fire aktive studenter etter første opptaksrunde.  Vår 13 
ble én søker tatt opp på programmet. Dette var en av de to med kvalifiserende studierett fra høst 12 
og altså utenom ordinært opptak.  

Det administrative arbeidet med Masterprogrammet i energi er underlagt GFI, men 
energistudentene er ikke nødvendigvis studenter ved dette instituttet i praksis da 
masterprogrammet er et fellesprogram med mange av instituttene på fakultetet, og også med HiB. 
Videre har programmet kun to obligatoriske emner – ett på institutt for fysikk og teknologi og ett på 



GFI.  Dette gjør det utfordrende å inkludere studentene i det eksisterende studentmiljøet ved 
instituttet, noe vi anser som svært viktig for studentens studieprogresjon, spesielt da flere av 
studentene på programmet kommer fra andre læreinstitusjoner.   

Opptaksprosessen var utfordrende og tidkrevende for saksbehandleren. Søkernes prioritering av 
tema innenfor studieretningen de hadde søkt på foregikk per mail, et tidkrevende og dels uoversiktlig 
arbeid. Videre var arbeidet med å finne aktuelle og villige veiledere på de ulike instituttene krevende. 
Etter påbegynt master har studieveileder ved GFI opplevd det som vanskelig å holde 
kontakten/veilede studenter grunnet svak fag- og stedstilhørighet til GFI.  

Masterprogrammet har flere utfordringer som det må jobbes aktivt med. Her nevnes eksempelvis 
informasjonsformidling, stabilitet og oppfølging av studenter. Den største utfordringen er imidlertid 
profilering. Nettsidene er ikke tilstrekkelig gode og rekrutteringsarbeidet av nye studenter bør 
bedres. Rekruttering, samt et tydelig og tilgjengelig programinnhold, er vår hovedprioritering for 
Masterprogram i energi for 2013.  
 
Geofysisk institutt opplever delvis at det nye masterprogrammet fortsatt befinner seg i en 
oppstartsfase. Vi håper å kunne luke vekk barnesykdommene i løpet av 2013 slik at programmet 
fremstår som et godt alternativ til tilsvarende studier ved andre konkurrerende læresteder. Klarer vi 
dette vil sannsynligvis flere takke ja til plassen de blir tilbudt istedenfor å velge jobb eller andre 
alternativer for videre studier slik det viste seg var tilfellet i 2012 da tallet på antall tilbudte og 
mottatte plasser spriket stort.  Samarbeidet med HiB bør styrkes slik at programmet i større grad 
fremstår som det tverrinstitusjonelle programmet det faktisk er. Det samme gjelder samarbeidet 
mellom instituttene på UiB.  

 

1.3 Felles nordisk masterprogram i marineøkosystem og klima  

Til denne fellesgraden ble fire studenter tatt opp høsten 12 og tre av disse er aktive studenter. 
Programmet har fem studenter som startet høsten 2011 som er aktive og disse har planlagt 
avslutning våren 2013. Tre studenter fullførte Nordisk master i marine økosystem og klima i 2012. 
Den vitenskapelige delen av denne fellesgraden ser ut til å fungere ganske bra mens utfordringene er 
mange sett fra den administrative siden. Det er krevende å guide studentene rundt på tre eksterne 
utdanningsinstitusjoner, hver med egne regler. Ved partnerinstitusjonene er programmet ikke tillagt 
egne administrative ressurser og mye faller på de vitenskapelige. Fellesgraden fordrer betydelige 
administrative evner hos studentene og de blir flinke til å orientere seg selv.  

Søkertallene har vært relativt lave siden oppstarten i 2009. Både markedsføring og organisering 
kunne vært bedre, men begrensede ressurser, ekstra utfordring med samarbeid mellom de 
involverte utdanningsinstitusjonene, samt få studenter har bidradd til dette. Masterprogrammet tar i 
2013 opp sitt femte studentkull. Vi må vurdere om programmet har god nok form og om hva vi 
eventuelt kan gjøre for å forbedre programmet innenfor de rammer vi har. 

 

 



2. Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi 

Fullførte bachelorgrader i meteorologi og oseanografi var 8. 

Høsten 2012 ble 20 nye studenter tatt opp på programmet. Allerede før semesterstart var det klart 
at flertallet av disse studentene hadde for svak bakgrunn i matematikk og fysikk til fra videregående 
til å kunne følge det anbefalte studieløpet. Forsøk på å veilede kunne ikke veie opp for manglende 
kvalifikasjoner, så vi må regne med at mange av disse faller fra og/eller søker seg til andre 
bachelorprogram. Både vi og studentene generelt opplever det som frustrerende at programmet tar 
opp studenter som ikke er kvalifiserte til å studere hos oss. Med en liten målgruppe er det ekstra 
utfordrende å nå ut med informasjon om anbefalt bakgrunn. Vi mener at realfagskrav (matematikk 
og fysikk) ved opptak kunne hjulpet studentene til å unngå å kaste vekk tid og motivasjon på en 
bachelorgrad de ikke klarer å oppnå. 

GFI har også gjort studieplanendringer for bachelorgraden fra opptaket i 2013. En av de viktigste 
endringene er at studentene allerede første semester får undervisning i et geofysisk emne. Dette er 
gjort for at studentene på et tidligere tidspunkt skal få kjennskap til faget de er tatt opp på, og ha en 
bedre forståelse for behovet matematikk og fysikkemnene som de må ta i graden. 

 

 

 



Utdanningsmelding 2012 fra lærerutdanningsutvalget 
 
Innledning 
MN-fakultetet har i sin strategiplan (2011-15) skrevet følgende om lærerutdanning: 
 
2.2.3 Fakultetet vil utdanne flere lærere med høy kompetanse i realfag til skolen 
Virkemidler: 
• Videreutvikle og synliggjøre den integrerte adjunkt- og lektorutdanningen(IL) 
• Videreutvikle og synliggjøre påbyggingsmuligheten (PPU) som leder til 
lektorkompetanse 
• Utvikle det erfaringsbaserte masterprogrammet for lærere 
• Videreutvikle Skolelaboratoriet i realfag som et viktig bindeledd mellom fagmiljøene 
og skoleverket 
 
Lærerutdanningsutvalget (LU-MN) har ansvar for programmene som nevnes i de to øverste 
punktene. Adjunktprogrammet er nå nedlagt (se nedenfor), men vil være aktivt ut våren 2016 for 
studenter som allerede er tatt opp. 
 
Vi mener de viktigste tiltakene som kan settes inn for å gjøre disse programmene bedre og mer 
attraktive, er: 

1. Helhjertet innsats (også i form av ressurser) og velvilje fra alle aktører i forbindelse med 
implementering av nye rammeplaner 

2. Videre satsning på realfagspartnerskap 
3. Lesesal for IL-studentene  
4. Demonstrasjonsrom/naturfagrom 

 
Punktene er utdypet i deler av teksten nedenfor. 
 
Positiv utvikling i 2012 

• Realfagspartnerskapet 
Takket være PEK-midler fikk vi startet opp realfagspartnerskap for fullt i 2012. 
Realfagspartnerskapet gir en god ramme både for organisering av og samarbeid om innhold i 
praksis og skoleerfaring. Realfagspartnerskapet gjør det f.eks. mulig å gjennomføre 
skoleerfaring uten at studentene opplever for store kollisjoner med undervisning på UiB. I 
forbindelse med PEK-støtten er det levert egen rapport for prosjektet, se evt. 
Studiekvalitetsbasen. LU-MN synes partnerskapet ser ut til å utvikle seg i en god retning og 
har stor tro på denne samarbeidsformen med tanke på å styrke lærerutdanningen vår. Vi er 
veldig takknemlig for at MN vil gå inn med videre støtte til nettverkskoordinator nå som PEK-
støtten er falt bort. 
 

• Fullt ansvar for administrasjon av fagdidaktikkemner 
Dette er en liten sak, men en sak som bidrar til å gjøre samarbeidet om lærerutdanning mer 
oversiktlig for både studenter, forelesere og administrasjon. Inntil våren 2012 hadde Det 
psykologiske fakultet fortsatt ansvar for eksamensadministrasjon i PPU i realfagsemnene. Nå 
samsvarer arbeidsfordelingen og rutinene for administrasjon av fagdidaktikkemnene mer 



med det som er vanlig på IL og andre fagemner, noe som er positivt. 
 

• Høringsprosess – nye rammeplaner 
Rammeplanutvalget sendte sitt første forslag ut på uformell høring i februar 2012. Den 
formelle høringen fra departementet kom i august med høringsfrist i november. Ny 
rammeplan har i den perioden vært tema på mange møter og seminarer og det har vært 
sendt inn flere innspill til arbeidsgruppen i tillegg til at Lærerutdanningsutvalget ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet har bidratt til det formelle høringssvaret fra UiB. Vi 
lyktes i liten grad med å få inn våre innspill i arbeidsgruppens forslag, men innspillene har i 
stor grad kommet med i det formelle høringssvaret fra UiB. Det gjenstår å se hvor mye man 
får gehør for i den endelige planen. Se også nedenfor. 
 

• Fagutvalget 
Fagutvalget for IL (som omfatter både MN- og HF-studenter) har etter hvert blitt et solid 
organ som både studentene og LU-MN har stor nytte og glede av. At dette har skjedd er 
hovedsakelig studentenes fortjeneste, men LU-MN ønsker å bidra med det vi kan for at det 
fortsetter på samme måte. 
 

• Utveksling blant studentene 
UiB har som mål at flere studenter skal reise på utveksling.  
Vi tilbyr fortsatt muligheten for IL-studenter til å ta en av praksisperiodene i Cape Town og 
etter en periode med liten interesse er det nå klart for at tre studenter reiser høsten 2013. 
Det er også en økning i antall som vil reise på utveksling i et fagsemester. De to siste årene 
har 2-3 reist pr. år, for neste studieår har 12 søkt om slik utveksling. 
Med så stor interesse vil det være aktuelt å etablere tettere kontakt med noen av de stedene 
som studentene ønsker å reise til og som vi mener har god kvalitet, for å få til bedre 
tilrettelagte opplegg. Dette er noe vi vil se mer på framover. 

 
Andre endringer i 2012 
Adjunktprogrammet ble vedtatt nedlagt i 2012.  Bakgrunnen for dette var at 
Kunnskapsdepartementet tydelig signaliserte at man i forbindelse med ny rammeplan for 
lektorutdanningen vil fjerne adjunktutdanningene. Selv om rammeplanprosessen ennå ikke er helt 
ferdig, ønsket man å unngå å lyse ut et program for 2013/14 som høyst sannsynlig uansett må 
nedlegges. Adjunktprogrammet ble derfor vedtatt nedlagt høsten 2012. Adjunktprogrammet har hatt 
få studenter og LU-MN har også tidligere diskutert nedlegging. 
 
 
Utfordringer i 2012 og framover 
 

• Ny rammeplan 
Den største utfordringen i 2013 vil være implementeringen av nye rammeplaner for ettårig 
PPU og integrert lektorutdanning (IL). Selv om endelig rammeplan ikke er klar ennå, tyder 
høringsforslaget på at de største utfordringene vil gjelde IL. Det er her det er foreslått størst 
endringer, bl.a. 100 dager praksis og en form for bacheloroppgave. De største utfordringene 
er: 



o Tidsaspektet 
Ny rammeplan skal gjelde fra og med høsten 2013. Det vil gi svært kort tid til å 
utarbeide gode nye studieplaner, og få informasjon ut til søkerne. Den korte tiden til 
planlegging er særlig utfordrende med tanke på at det er svært mange aktører som 
må involveres, tre fakultet med tilhørende instituttet, praksisskoler og skoleeiere. 
Den korte fristen medfører også at man må bryte UiBs kvalitetssikringssystem, noe vi 
mener er uheldig. 

o Ressurser 
En økning i omfang av praksis vil kreve økte ressurser til praksisskolene. Økt omfang 
av praksis vil også kunne medføre økt behov for tilrettelegging av emner på UiB. 
Dette kan innebære f.eks. at det må opprettes nye emner, det må gis noe 
parallelundervisning, en del av pedagogikk- og fagdidaktikkundervisningen flyttes ut i 
skolene,…  
I 2013 kan det også være behov for midler til mindre frikjøp av sentrale personer i 
planleggingen av den nye utdanning, for at det kan være mulig å få gjort dette.  

o Ny modell for IL 
Ny modell for IL krever, som tidligere nevnt, medvirkning og velvilje fra mange 
aktører, og det er svært mange hensyn som må tas. Et mål med ny studieplan må 
være at den blir like god og helst bedre enn nåværende studieplan. Den nødvendige 
gjenbruken av emner på tvers av program skaper utfordringer og dilemma. Vil f.eks. 
et institutt være villig til å flytte et fagemne som inngår i deres bachelorgrad for å gi 
en bedre IL-plan? Her kan det oppstå reelle interessekonflikter som kan bli krevende 
å løse.  
Plassering av 100 dagers praksis er også et hodebry. I nåværende plan inngår ca. 75 
dager og dette er allerede mer enn det som egentlig lar seg gjøre uten bedre 
tilrettelegging (se punktet Tilpasset praksis). LU-MN har noen idéer til hvordan de 
100 dagene kan plasseres som samtidig vil kunne styrke utdanningen og som vi vil 
presentere for de andre aktørene. 

Ny rammeplan for IL og PPU inneholder også andre momenter som må implementeres, men 
som nok vil være noe enklere å håndtere.  
 

• Tilpasset praksis 
Helt siden oppstarten av IL har plassering av praksis og kombinasjonen praksisopplæring i 
skole og fagundervisning på UiB i samme semester, skapt utfordringer. Det har blitt gjort 
flere grep: utprøving av podcast av forelesninger, tilbud om ekstra veiledning, innføring av 
begrepet tilpasset praksis, realfagspartnerskap,… for å gjøre dette til en levelig situasjon. 
Dagens situasjon fungerer bare til en viss grad. Her har studentene praksis (60 timer fordelt 
på 8 uker) og 10 sp fag parallelt. Studentene melder inn hvilket emne de skal ha i god tid før 
praksis. Deres timeplaner ved UiB sendes til skolene og med utgangpunkt i dem og skolens 
egen timeplan, lages det en plan for studentens praksis. Idealet er en plan som både skal gi 
god nok praksis og gode nok muligheter til å ta emnet parallelt. Det lykkes ikke i alle tilfeller 
selv om vi gjennom realfagspartnerskapet har god dialog med skolene om dette. 
Skreddersømmen krever også mye administrasjon. Det ser ut til at den største frustrasjonen 
likevel ikke nødvendigvis er kollisjonene som mange studenter opplever og løping fram og 
tilbake til UiB. Det største problemet for studentene ser ut til å være at fokus stadig må 



flyttes mellom praksis og fag, altså at den mentale kollisjonen er mest krevende. 
(Studentenes opplevelser av tilpasset praksis dokumenteres bl.a. i programsensorrapporten 
for 2012). Med ny studieplan bør derfor minst et av semestrene der studentene skal ha lang 
praksis, kun inneholde pedagogikk, praksis og evt. andre praksisrelaterte og praksistilpassede 
emner. Dette vil kunne medføre at et nytt emne må opprettes og at det må gis mer ressurser 
innen fagdidaktikk. 
 

• Bedre kobling teori – praksis 
En permanent utfordring innen lærerutdanning er å styrke koblingen av teori og praksis. 
Etableringen av realfagspartnerskapet gir oss bedre rammer for å få dette til. Videre arbeid 
med å styrke dette er noe LU-MN vil fokusere på fremover. Idéen for plassering av de 100 
dagene praksis i IL inneholder grep som kan bidra til dette. Idéen innebærer at fagdidaktikere 
og pedagoger i større grad deltar ute på skolene med veiledning og med teoriundervisning 
som tar utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer der og da, mens undervisning i disse 
fagene på campus reduseres. Teoriundervisning i pedagogikk og fagdidaktikk vil da kunne 
oppleves som mer relevant for studentene. Økt deltaking ute i skolene vil kreve mer 
ressurser, men samtidig vil dette kunne gi en løsning på plassering av de 100 praksisdagene 
som ellers ville kunne innebære andre ressurskrevende grep. 
 

• Vei ut av lektorprogrammet? 
Adjunktprogrammet ble høsten 2012 bestemt nedlagt. Nedleggingen henger sammen med 
den kommende rammeplanen for IL der det er implisitt at de integrerte 
adjunktutdanningene skal bort. Adjunktprogrammet har hatt få søkere og det har også 
tidligere vært vurdert å legge det ned.  
I tillegg til å være et førstevalg for en del studenter, har adjunktutdanningen også vært en vei 
ut for de fleste av lektorstudentene som ønsket eller måtte hoppe av før masteroppgaven, 
bl.a. fordi de ikke fylte C-kravet. Denne utveien er kun reell for de som har matematikk som 
et av fagene i lektorutdanningen. Lektorstudenter med biologi og kjemi har ikke hatt samme 
mulighet. 
Nå vil eneste utvei være å ta et par ekstra emner for å få et bachelorvitnemål på det faget de 
har hatt som masterfag i lektorutdanningen. Lærerkompetansen tilsvarende ettårig PPU vil 
kun vises på karakterutskrift. Hvis det fortsatt skal være mulig å ta bachelorgrad innen 
realfag + ettårig PPU i, bør disse IL-avhopperne kunne regnes som å ha samme kompetanse 
og kunne få dokumentasjon på det. LU-MN er opptatt av at denne problemstillingen følges 
opp framover. 
 

• Romproblematikk 
Helt siden overflytting av fagdidaktikere fra IPP til MN-fakultetet har fagdidaktikerne, LU-MN 
og lektorstudentene etterlyst et demonstrasjonsrom/naturfagsrom og en lesesal for IL-
studentene. (Første henvendelse ble sendt i 2004. Dette er snart 9 år siden). Fakultetet har 
hele tiden uttrykt forståelse og vært nokså positive, men saken har blitt liggende i påvente av 
ombyggingen av Realfagbygget. Vi mener at det nå må gjøres noe. Et 
demonstrasjonsrom/naturfagsrom vil sannsynligvis kreve ombygging og det er forståelig at 
dette ses i sammenheng med den øvrige ombyggingen av Realfagbygget. Men det må være 
mulig å finne en midlertidig løsning for en lesesal for IL-studentene inntil ombyggingen er 



ferdig. Argumentasjonen for en slik lesesal finnes i tidligere brev og den er fortsatt like 
aktuell. Vi ber om en tilbakemelding fra fakultetet på denne saken. 
Fagutvalget for IL har også i lengre tid uttrykt behov for et rom til oppbevaring og 
møtevirksomhet. Fagutvalget er felles for IL på MN og HF. Vi er veldig glad for at det har blitt 
funnet en midlertidig løsning ved å gi fagutvalget rom i Autogården. Fagutvalget utrykker 
også stor takknemlighet for det. Vi ber om at de ikke glemmes når Matematisk institutt 
flytter helt ut av Autogården, selv om ansvaret for fagutvalget ikke utelukkende ligger her på 
MN. 
 

• Øke søkertall 
Studenttallet på PPU realfag har gått noe ned de siste årene. Særlig har det vært merkbart 
for opptak til vårsemesteret. Vi nådde en ny bunn med 4 nye realister som starter opp på 
PPU våren 2013. Bl.a. pga. dårlig søkning til våropptaket, går man nå over til opptak kun en 
gang i året. Med håp om å ta opp tilsvarende flere da. Men det er uansett et mål å øke 
studenttallene til PPU realfag og dette er noe av det vi vil fokusere på framover. Potensielle 
PPU-studenter i realfag er primært bachelor- og masterstudenter på MN og det må vurderes 
hvilke tiltak som kan settes inn for å rekruttere flere av disse. 
På IL har det vært en økning i søkertallene de siste årene. Vi tror at det viktigste 
rekrutteringstiltaket i denne omgang er å få lektorprogrammet til å fungere så bra som mulig. 
Vi har ikke planer om andre særlige rekrutteringstiltak nå. 
 

• PPU – deltid 
Det er et ønske fra flere hold om å opprette et deltids PPU. En tverrfakultær arbeidsgruppe 
har utredet og laget forslag til et slikt tilbud. Dersom dette opprettes og realfagene skal være 
en del av dette tilbudet vil det kreve opprettelse av nye emner og nødvendige 
undervisningskrefter. 

 
 
Utvikling i studenttall 
 
IL: Tall fra FS (729.001) 
 
LEKTOR 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Opptaksår 
Reg på 
prg* 

25 
(22) 

31 
(29) 

19 
(18) 

23 
(21) 

19 
(16) 

15 
(14) 

16   

Aktive pr. 
V13 

21 24+1 11 13+1 4 3   

Fullført    1 1 3 10  
 
ADJUNKT 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Opptaksår 
Reg på 
prg.* 

2 (1) 7 (6) 6 (5) 6 2 6 (5) 10 (9)  

Aktive pr. 
V13 

1 4+1 0 0+1     

Fullført  1 1 2 2 5 1  



* Tallene viser absolutt alle som har vært reg. på programmet i FS, med unntak av de som har byttet 
mellom lektor og adjunkt. De er bare telt en gang. Tallet i parentes viser antallet som startet opp i 1. 
semester, dvs. har tatt vekk de som ikke møtte eller leverte politiattest). 
+1 betyr student i permisjon. 
 
 
PPU - realfag: 
 
Ca.-tall V13 H12 V12 H11 V11 H10 Opptaksår 
Søkertall* 20 63 22 58 29 77  
Tilbud 11 26 13 27 11 Ca. 35  
Studenter 
** 

4 11 10 12 8 14  

* Antall søkere med to eller et realfag blant 1. og 2. prioritet. 
** Aktive studenter 1. semester 
 
 
Evaluering 
 
Emnene som inngår i PPU og i IL evalueres i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem, dvs. at minst en 
tredjedel av emnene evalueres hvert år og alle emner evalueres minst en gang hvert tredje år. For 
fagdidaktikkemnene setter LU-MN hvert år opp hvilke emner som skal evalueres kommende år. 
Evalueringsrapport leveres til LU-MN i tillegg til at den offentliggjøres i studiekvalitetsbasen. 
 
Det gjøres en evaluering av IL-programmene hvert 3. eller 4. år. I tillegg kommer programsensors 
årlige rapport. 
Foregående programevalueringer ble gjort i 2005 (i regi av LU-MN), 2008 (i regi av LU-MN), 2011 
(ekstern frafallsundersøkelse i regi av overordnet programstyre (erstattet LU-MNs)). Programsensors 
rapport for 2012 er hovedsakelig rapport fra studentsamtaler med studenter på alle kull på IL. 
En utfordring i programevalueringene er å inkludere relevant informasjon fra emneevaluering av 
fagemner som inngår i mange program og der evalueringsansvaret ligger på andre institutt. Her er 
det et klart forbedringspotensial. 
 
PPU tilhører Det psykologiske fakultet som har ansvar for programevaluering av PPU. 
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Utdanningsmelding for 2012 fra Lærerutdanningsutvalget 
 
Vedlagt er utdanningsmelding fra fakultetets lærerutdanningsutvalg. Det er ikke noe krav om 
at lærerutdanningsutvalget skal levere egen utdanningsmelding, men vi ser det som en god 
anledning til å oppsummere hva vi har gjort, peke på utfordringer framover og synliggjøre 
disse overfor fakultetet og andre. 
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*************** 

Innledning 
Vi viser til brev fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet angående utdanningsmelding for 2012 
13/1718-KRB. Dette er utdanningsmeldingen for bachelorstudiet i nanoteknologi (BScNano) og masterstudiet i 
nanovitenskap (MScNano) for 2012. 

Anbefalte studieplaner for BSc- og MScNano 
Tabell 1: Anbefalt studieplan for BScNano 

År Sem. Emne Emne Emne 

6 V Valg Valg Valg 

5 H NANO200 INF100/INF109/STAT101/STAT110 Valg 

4 V NANO160 PHYS102/PHYS112 Valg 

3 H KJEM120 PHYS101/PHYS111 MOL200 

2 V NANO100 MAT112 MOL100 

1 H Exphil MAT111 KJEM110 

Tabell 2: Anbefalt studieplan for MScNano med oppstart om høsten 

År Sem. Emne Emne Emne 

2 V Oppgave Oppgave Oppgave 

2 H NANO300+310 Oppgave Oppgave 

1 V Valg Valg Oppgave 

1 H KJEM220 BMED3251/Valg Valg 

                                                 
1 BMED325 er kun obligatorisk for masterstudenter i nanovitenskap som tar en oppgave inne nanobiomedisin. 
Masterstudenter som tar en oppgave i nanokjemi eller nanofysikk har et tilgjengelig valgemne i første semester. 
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Oppfølging av tiltak fra 2011 og tiltak for å bedre studiekvaliteten  

Endring i programporteføljen, faglige prioriteringer og tverrfaglige satsninger  

Det var et uttalt ønske i utdanningsmeldingen for 2011 å styrke den nanofaglige plattformen i bachelorstudiet i 
nanoteknologi gjennom omlegging av studieplanen. Programstyre for nanoVT ønsker følgende endringer:  

1) Endre NANO160 og KJEM244 fra rene teoriemner til laboratorieemner ved å overføre et utvalg av relevante 
øvelser fra NANO200 til NANO160 og KJEM244. 
2) Gjøre KJEM244 obligatorisk i bachelorstudiet i nanoteknologi. 
 
Øvelsene i NANO160 og KJEM244 vil underbygge teori med praktiske eksempler samtidig som studentene får 
praktisk erfaring med bruk av nanoteknologiske arbeidsmetoder. Sammen vil disse emnene gi studentene en 
grundig innføring i syntese av, egenskaper til og karakterisering av nanomaterialer. Det er enda uvisst hva som 
vil skje med NANO200 etter en slik omlegging. 
 
Programstyret er i dialog med emneansvarlige og fagansvarlige institutter (IFT og KI) om dette. Målet er å 
melde inn en stor studieplanendring til fakultetet høsten 2013. 

  

Programmøter 

Det har vært gjennomført sju programmøter i 2012. Hensikten med programmøtene er å holde tett kontakt 
med studentene og gi relevant informasjon tilknyttet deres ståsted i studieløpet. Programmøtene er gode 
arenaer til å få direkte kontakt med studentene. Det er god dialog med studentene i programmøtene og de 
deltar aktivt med innspill og spørsmål. Det er også god oppslutning om programmøtene. Ordningen med et 
masterforberedende møte for 5. semesterstudenter ble videreført i 2012. Studentene ble informert om 
masterstudiet i nanovitenskap og god bruk av valgemner i siste studieår i BScNano for å få en best mulig faglig 
overgang til MScNano. Studieprogrammet vil fortsette oppfølgingen av nanostudenter gjennom programmøter. 

Jobbsøkerkurs for nanoteknologer 
Nanoteknologer er kompetent til å håndtere en stadig mer utbredt vitenskap og teknologi og kan kommunisere 
på tvers av naturvitenskapelige disipliner. Nanoteknologers kompetanse er imidlertid lite kjent i 
arbeidsmarkedet blant arbeidsgivere som nanostudentene kan identifisere seg med. Derfor ønsket 
studieprogrammet å ruste nanostudentene til å gå ut i et arbeidsmarked hvor deres faglige bakgrunn, per i dag, 
er mindre kjent. Studieprogrammets administrasjon gjennomførte høsten 2012, i  samarbeid med 
Karrieresenteret, et fagtilpasset jobbsøkerkurs for nanostudentene. Kurset ble evaluert blant deltakerne av 
Karrieresenteret og det var meget gode tilbakemeldinger på kurset både når det gjaldt gjennomføring og 
innhold. Det er et ønske å gjennomføre et nytt kurs, men det er usikkert om det er behov for et kurs hvert år. 
Det kan kanskje være mest hensiktsmessig å gjennomføre kurset annethvert år da vi vil få gitt tilbudet til alle 
nanostudenter minst en gang i løpet av bachelor- eller masterstudiet. Samtidig er det viktig å innhente mer 
data om hvor nanoteknologer får jobb etter endt utdanning og synliggjøre jobbmulighetene for studentene 
også utenom slike kurs.  

Internasjonalisering 
Internasjonalisering vil her bli behandlet i betydningen tilrettelagt studentutveksling. 

Programstyret ønsker at nanostudentene skal ha tilgang til et tilbud med godt tilrettelagte utvekslingsavtaler 
med utdanningsinstitusjoner som kan tilby våre studenter relevante emner tilknyttet sin nanoutdanning. Per i 
dag har nanoprogrammet to tilrettelagte Erasmus-avtaler, én med Teknisk universitet i Graz (TUGraz), 
Østerrike (faglig knyttet til nanofysikk, Institutt for fysikk og teknologi) og én med Århus universitet (faglig 
knyttet til nanokjemi, Kjemisk institutt). Programsensor for nanoprogrammet er programstyreleder for 
nanoprogrammet i Århus. Da det nå er innført en ny saksbehandlingsrutine hvor all saksbehandling i 
forbindelse med utreisende Erasmus-studenter er overført til instituttnivået, vil det primært være fokus på å 
veilede studentene best mulig i forhold til det faglige tilbudet ved TUGraz og i Århus og mindre fokus på 
oppretting av nye avtaler med mindre de fyller helt spesifikke faglige behov knyttet til nanoprogrammet.  
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Det er stor interesse blant nanostudentene for å reise på utveksling. Studentene reiser både på de faglige 
Erasmus-avtalene og på UiBs bilaterale avtaler. Våren 2012 var fire studenter på utveksling til Australia og 
våren 2013 er seks nanostudenter på utveksling, fire til University of Cape Town (Sør-Afrika), én til Århus 
universitet og én til UNIS. Vi hadde også en innreisende gjestestudent på nanoavtale fra TUGraz høsten 2012. 
Studenten fikk, blant annet, en spesialtilpasset variant av NANO200 og vi takker emneansvarlig Pascal Dietzel 
ved Kjemisk institutt og Bodil Holst ved Institutt for fysikk og teknologi for velvillighet gjennom tilrettelegging 
av et faglig skreddersydd opplegg for denne studenten. 

Utfordringer 
Særlige utfordringer som studieprogrammet vil følge opp i løpet av 2013.  

Øke rekruttering til bachelorstudiet i nanoteknologi og masterstudiet i nanovitenskap 

Bachelorstudiet i nanoteknologi 

Det er enighet i Programstyret for nanoVT om at det er behov for å øke rekrutteringen til nanostudiene. I 
Programstyrets høringssvar om innspill til handlingsplan for rekruttering (2011/14723-6) ble det foreslått å 
bruke studenter som representanter for studieprogrammet ved skolebesøk i videregående skole. I 2011 ble det 
satt i gang et arbeid med å lage et undervisningsopplegg om nanoteknologi for elever i videregående skole, 
som nanostudenter skal kunne ta ut til videregående skoler for å profilere fagområdet og studietilbudet ved 
UiB. Undervisningsopplegget er basert på en artikkelserie om nanovitenskap som er publisert i tidsskriftet 
Naturen (nummer 3, 2012) hvor nanoforskere ved UiB presenterer sitt forskningsfelt. Undervisningsopplegget 
er snart klart for utprøving.  

Vi har imidlertid hatt gleden av et godt samarbeid med nanostudenter i forbindelse med skolebesøk fra vgs til 
Kjemisk institutt. Studentene har bidratt aktivt både til faglig formidling og profilering av de sosiale 
mulighetene som nanostudent ved UiB. Nanostudentenes bidrag har vært meget verdifulle i kontakten med 
gjesteelevene og deres lærere. Vi håper at denne aktiviteten bidrar til økt bevissthet om nanostudiet ved UiB 
både blant elever og lærere, som har vært på besøk ved Kjemisk institutt. 

Innreisende og utreisende skolebesøk er i tråd med den foreslåtte handlingsplanen for økt rekruttering av 
bachelorstudenter for perioden 2013 – 2017, som nå er til høring på instituttene2. 

Masterstudiet i nanovitenskap 

Masterstudiet i nanovitenskap har for lav rekruttering, spesielt av egne bachelors i nanoteknologi. 
Programstyret ser det som meget viktig å øke rekrutteringen og har kontinuerlig fokus på dette. For å oppnå 
økt rekruttering er det viktig at studieplassene til BScNano fylles og at studentene stimuleres til å gjennomføre 
sitt bachelorstudium i nanoteknologi. Viktige virkemidler er undervisning av høy faglig kvalitet og å bistå dem 
med tilpasset studieveiledning. Dette er noe vi prøver å bidra til gjennom programmøtet for 5. 
semesterstudentene og gjennom fagmøtet for nanoVT i forbindelse med masteruken. 

Mastermøtet i masteruken et viktig virkemiddel for å synliggjøre bredden i tilbudet av masteroppgaver i 
nanovitenskap. Det er kommet innspill fra studentene om hvordan vi enda bedre kan tilpasse informasjonen på 
mastermøtet for å presentere MScNano på en mest mulig interessant måte.  

Opptaksrammer 
Opptaksrammen for BScNano og MScNano for 2014/15 er hhv 20 og 10 studenter. Det er ingen endring fra 
tidligere år.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 11/14723-INSO, 19.12.12. 
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Tabell 3 – Opptak til BScNano i perioden 2009 - 2012 

ÅRSTALL PRIMÆRSØKERE TILBUD JA-SVAR 

KVALIFISERTE 

PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 37 30 24 27 19 

2010 35 28 23 31 18 

2011 34 32 17 25 16 

2012 29 40 24 22 20 

Antallet primærsøkere (førsteprioritetssøkere totalt) til bachelorstudiet i nanoteknologi er noe høyere enn 
kvalifiserte primærsøkere og har lagt på mellom 29 og 37 de siste fire årene. Det er gitt tilbud til 28 og 40 
primærsøkere. Antallet fremmøtte studenter ved studiestart har vært noe synkende frem til og med 2011, men 
det kan se ut som en økning i antall tilbud høsten 2012 har hjulpet slik at vi for første gang i 2012 fikk fullt 
fremmøte til studieprogrammet ved studiestart.  

 

Tabell 4 – Opptak til MScNano i perioden 2009 - 2012  

ÅRSTALL TERMIN 

PRIMÆR- 

SØKERE TILBUD 

JA- 

SVAR 

KVALIFISERTE 

PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 HØST 1 0 0 1 0 

2010 VÅR 1 1 0 1 0 

2010 HØST 8 8 4 8 4 

2011 VÅR 2 0 0 2 0 

2011 HØST 12 6 5 12 3 

2012 VÅR 4 2 2 2 2 

2012 HØST 11 7 4 7 3 

Programstyret for nanoVT anser opptakstallene til MScNano som for lave og har kontinuerlig fokus på økt 
rekruttering til masterstudiet i nanovitenskap, se Utfordringer. 

Tallene i tabellene er hentet fra FS eller fra statistikken til Samordna opptak. 

Ferdige masterkandidater i nanovitenskap  
Det ble uteksaminert fire masterkandidater i nanovitenskap i 2012.  
 
Veilederteam for ferdige masterkandidater i nanovitenskap  
• Institutt biomedisin: Aurora Martinez (hovedveileder) og Knut Teigen.  
• Institutt for biomedisin/Institutt for indremedisin: Alexandre Micoulet og Bjørn Tore Gjertsen (50/50). 
• Institutt for klinisk odontologi/Institutt for fysikk og teknologi/Høyskolen i Bergen/Institut für Bioprozess- 

und Analysenmesstechnik: Mihaela Roxana Cimpan (hovedveileder), Bodil Holst, Lars Egil Helseth, Emil 
Cimpan og Uwe Pliquett. 

• Institutt for fysikk og teknologi/CMR Prototech: Bodil Holst og Ivar Wærnhus 50/50. 
 
Det er forventet at det uteksamineres to ferdige masterkandidater i nanovitenskap våren 2013. 

Oppsummering 
Nanoprogrammene står overfor utfordringer både når det gjelder struktur og rekruttering. Programstyret har 
et godt håp om at de foreslåtte endringene for bachelorstudiet i nanoteknologi vil bidra til økt faglig utbytte for 
studentene. I tillegg er programstyret positiv til at det nå kommer en handlingsplan for økt rekruttering til 
realfagsstudiene ved UiB. Det er viktig at vi tiltrekker oss gode studenter som ønsker å fullføre et femårig 
studieløp i nanoVT ved UiB.  
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