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Studiestyresak: 16/2  Saksnr.: 2014/1420 

Møte: 17. mars 2016   

 

 
PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN 

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

  

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

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

 BSc Datavitenskap 

 BSc Datateknologi  

 BSc Kjemi 

 MSc Kjemi 

 MSc Nanovitenskap 

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

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

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

 

MSc energi per kull  Leveres 31. mars  

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

fra bioCEED lærerprosjekter 

som leveres i mars 

BSc Bærekraftig havbruk  Programmet er lagt ned Foreslår internevaluering av 

nytt program (integrert master i 

havbruk og sjømat) etter ca 2 år 

 
 
3) Programevalueringer som har frist 1. mars 2016: 

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

 

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

kull blir slått sammen til én 

rapport pga få uteksaminerte 

studenter 

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

evaluering som skal følges opp 

av en studentevaluering 

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

utarbeidelse 

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

utarbeidelse 

BSc Geovitenskap Leveres 15. mars Under utarbeidelse 

MSc Geovitenskap Leveres 15. mars Under utarbeidelse 

BSc Informatikk-matematikk-

økonomi  

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

styre, men er operativ igjen 

fra 2015 

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

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

av programsensor 9.3. 

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

2016 

Skal gjennomføre 

fokusgruppesamtaler og 

programstyrets 

egenevaluering våren 2016 

Erfaringsbasert master i 

undervisning 

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

ferdige kandidater og mer 

erfaring å bygge på 

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

store oppgaver – læringslab, 

ny rammeplan, PPU deltid, 

samarbeid med HiB 

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

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

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

 BSc Meteorologi og oseanografi  

 MSc Meteorologi og oseanografi, studieretning meteorologi 

 BSc Fysikk  

 BSc Petroleum- og prosessteknologi 

 BSc Matematikk 

 BSc Matematikk for teknologi 

 BSc Statistikk 

 MSc Aktuar 

 MSc Anvendt og beregningsorientert matematikk 

 MSc Matematikk 

 MSc Statistikk 

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

 MSc Meteorologi og oseanografi (utenom studieretning meteorologi) 

 MSc Fysikk 

 MSc Petroleumsteknologi 

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

Innleveringsfrist Program 

2015 - ferdig BSc Datavitenskap 

 BSc Datateknologi  

 BSc Kjemi 

 MSc Kjemi 

 MSc Nanovitenskap 

2016  

15. april BSc Geovitenskap 

15. april MSc Geovitenskap 

15. juni BSc Biologi 

15. juni MSc Biologi 

15. juni MSc Fiskehelse 

20. juni Lektor med matematikk 

30. juni MSc Programutvikling 

I løpet av vårsemester BSc Miljø- og ressursfag 

1. oktober BSc Nanoteknologi 

  

1. mars 2017 BSc Informatikk-matematikk-økonomi  

 MSc Informatikk 

 BSc Molekylærbiologi 

 MSc Molekylærbiologi 

 BSc Meteorologi og oseanografi 

 MSc Meteorologi og oseanografi, studieretning meteorologi 

 BSc Fysikk  
 BSc Petroleum- og prosessteknologi 

 BSc Matematikk 

 BSc Matematikk for teknologi 

 BSc Statistikk 

 MSc Aktuar 

 MSc Anvendt og beregnings-orientert matematikk 

 MSc Matematikk 

 MSc Statistikk 

 Erfaringsbasert master i undervisning 

  

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

 MSc Fysikk 

 MSc Petroleumsteknologi 

 MSc Prosessteknologi 

 

 


