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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 5. april 2017 kl. 1015-1200 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje  

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 22. FEBRUAR 2017 

PROTOKOLL fra møte 22. februar 2017  

SAK 17/4  
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST - Saksforelegg 
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)  

VEDLEGG 
1. Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget) 
2. Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap  
3. Programevaluering Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk 
4. Evaluering av bachelorprogrammet i molekyklærbiologi 
5. Evaluering av masterprogrammet i molekylærbiologi 
6. Søknader om utsettelse av innleveringsfrist 

 
SAK 17/5  
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HAUST 2017 - Saksforelegg 
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)  

VEDLEGG 
 Brev fra fakultet og oversendelser fra instituttene 

 
SAK 17/6 
UTDANNINGSMELDING 2016 - saksforelegg 
Vedtakssak (Saksnr. 2017/314)  

VEDLEGG 
 Utkast til Utdanningsmelding 2016 

 

SAK 17/7 
REVISJON AV STUDIEPROGRAM - LØYPEMELDING - saksforelegg 
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/7218)  

 

SAK 17/8  
EVENTUELT  

https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8c/Protokoll_22feb2017.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f3/Sak_17_4_Programevalueringer_og_s%C3%B8knader_om_ny_innleveringsfrist.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/dd/Eval-MSc_geovitenskap.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e5/ErfaringsMAT_rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/88/BAMN-MOL_rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b7/MAMN-MOL_rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0c/Utsettelse_programevaluering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/62/Sak_17_5_sm%C3%A5_studieplanendringer_haust_2017.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0e/Sak_17_5_vedlegg_studieplanendringer_Samledokument.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/de/Sak_17_6_Utdanningsmelding_2016.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9a/Utdanningsmelding_for_2016_-_utkast.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/63/Sak_17_7_Revisjon_l%C3%B8ypemelding.pdf


STUDIESTYRET – MØTE 5. APRIL 2017 

Universitetet i Bergen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

 - 2 - 

 
ORIENTERINGSSAKER 

1. ETP-ordning – Løypemelding. Muntlig orientering 
2. Sivilingeniørprogram. Faglig og administrativ arbeidsgruppe. Muntlig orientering 
3. Utlysning av Ugle-prisen og insentivmidler for utdanningskvalitet  
4. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
Sekretær 

MN/INSO 
Bergen, 30.3.17 

https://wiki.uib.no/matnat/images/9/95/O-sak_Uglepris_og_insentiver.pdf
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Protokoll fra møte i Studiestyret 

Onsdag 22. februar 2017 kl. 1015-1200 

(Det tas forbehold om Studiestyrets godkjenning) 

Til stede: Geir Ersland (Institutt for fysikk og teknologi), Pål Magnus Gunnestad (Institutt for 
informatikk), Natalie Johnsen (studentrepresentant), Henrik Kalisch (Matematisk institutt), Kristin 
Kalvik (Institutt for biologi), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Rolf Mjelde (Institutt for 
geovitenskap), John Georg Seland (Kjemisk institutt), Tora Skarvatun (studentrepresentant), Harald 
Walderhaug (prodekan)  

Fra administrasjonen: Eli Neshavn Høie (studiesjef), Thomas Kalvik (studieseksjon), Ingrid Solhøy 
(studieseksjon), Harald Åge Sæthre (studieseksjon) 

 

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE        
VEDTAK:. Innkallingen ble godkjent  

II   PROTOKOLL FRA MØTE 7. DESEMBER 2016 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent 

 
SAK 17/1  
RETNINGSLINJER FOR TIMEPLANLEGGING VED MN 
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9838)  

VEDTAK: 
Studiestyret vedtar de utfyllende retningslinjene med de endringene som fremkom under møtet. 
Studiestyret delegerer fullmakten til å innvilge/avslå søknader om tilrettelegging av undervisningstid 
og rom for undervisere til studieseksjonen. 

 
SAK 17/2 
STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT 
Drøftingssak (Saksnr. 2014/360)  

 

SAK 17/3 
EVENTUELT  
Ingen saker 

 
ORIENTERINGSSAKER 

1. Prosjektet: kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning - PPpresentasjon 
2. Endring av undervisningsleder på BIO 
3. Studiebarometeret 2016 
4. NOKUTs nye studietilsynsforskrift (Forskriften i Lovdata)  
5. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering 
6. Arbeidsgruppe for rekruttering: Status for arbeidet. Muntlig orientering 
7. Mandat for arbeidsgruppe for sivilingeniør 

http://www.uib.no/matnat/103430/m%C3%B8te-7-desember-2016
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3c/Sak17-1_Retningslinjer_for_timeplanlegging.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d9/Sak17-2_Studiestyrets_mandat.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6f/Prosjekt_studenters_suksess_StudiestyretMN.pdf
file://///klient.uib.no/felles/ADM/MNFA/studie/Styre-utvalg-dialogsamtaler/Studiestyret/2017/22.2.17/O-sak%20undervisningsleder%20BIO.PDF
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Studentenes-arlige-dom-over-hoyere-utdanning-er-her/#.WJsEn2eQypo
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/NOKUTs-nye-studietilsynsforskrift-fastsatt/#.WKbfOmeQypo
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-02-07-137
https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4b/O-sak_Mandat_endelig_arbeidsgruppe_siving.pdf
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8. Status for ETP-arbeidet. Muntlig orientering 
9. Praksis for egenandeler ved feltundervisning. Muntlig orientering 
10. Nedlegging av MIRE-programmet (Bachelor i miljø- og ressursfag). Muntlig orientering 
11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering 

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning 
 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
Sekretær 

MN/INSO 
Bergen, 22.2.17 
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Studiestyresak: 17/4  Saksnr.: 2014/1420 

Møte: 5. april 2017   
 
 
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST 

 
På studiestyremøte 7. desember 2016 ble en oppdatert plan for studieprogramevalueringer vedtatt 
(sak 16/15). For innleveringsfristen 1. mars 2017 stod 18 programevalueringer på planen. Fire 
evalueringer er levert til fristen. Alle andre program som hadde innleveringsfrist 1. mars 2017 har bedt 
om utsatt innlevering. 
 

MSc Geovitenskap Levert 27. februar 
Erfaringsbasert master i undervisning Levert 28. februar 
BSc Molekylærbiologi Levert 17. mars 
MSc Molekylærbiologi Levert 17. mars 
MSc Biologi Ber om utsettelse til juni 2017 
BSc Fysikk  Ber om utsettelse til juni 2017 
BSc Matematikk Ber om utsettelse til 15. juni 2017 
BSc Matematikk for teknologi Ber om utsettelse til 15. juni 2017 
BSc Statistikk Ber om utsettelse til 15. juni 2017 
MSc Aktuar Ber om utsettelse til 15. juni 2017 
MSc Anvendt og beregnings-orientert matematikk Ber om utsettelse til 15. juni 2017 
MSc Matematikk Ber om utsettelse til 15. juni 2017 
MSc Statistikk Ber om utsettelse til 15. juni 2017 
BSc Meteorologi og oseanografi Ber om utsettelse til 1. november 2017 
MSc Meteorologi og oseanografi, studieretning 
meteorologi 

Ber om utsettelse til 1. november 2017 

BSc Informatikk-matematikk-økonomi  Ber om utsettelse til mars 2018 
MSc Informatikk Ber om utsettelse til mars 2018 
BSc Petroleum- og prosessteknologi Ber om utsettelse (ubestemt) 

Rapportene fra masterprogram i geovitenskap, erfaringsbasert master i undervisning og bachelor- og 
masterprogram i molekylærbiologi er levert og legges herved frem i studiestyret.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Evalueringsrapportene masterprogram i geovitenskap, erfaringsbasert master i undervisning og 
bachelor- og masterprogram i molekylærbiologi tas til etterretning. Rapportene blir lagt ut i 
studiekvalitetsbasen. 
Det innvilges utsatt innleveringsfrist 15. juni for MSc biologi, BSc fysikk og alle bachelor- og 
masterprogram på Matematisk institutt. Geofysisk institutt får utsatt frist for evalueringsrapportene 
for bachelor- og masterprogram i meteorologi og oseanografi til 1. november 2017. BSc Informatikk-
matematikk-økonomi, MSc Informatikk og BSc Petroleum- og prosessteknologi får utsatt frist til 1. 
mars 2018. 
 
Bergen 30. mars 2017  
MN/INSO 
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VEDLEGG:  
- Rapporter: MSc geovitenskap, Erfaringsbasert master undervisning, BSc/MSc molekylærbiologi 
- Søknader om utsettelse av innleveringsfrist 
- Oppdatert plan for programevalueringer 2014-2017 

 
 
OPPDATERT PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER 2014-2017 
 

Innleveringsfrist Program 
2015 - ferdig BSc Datavitenskap 
 BSc Datateknologi  
 BSc Kjemi 
 MSc Kjemi 
 MSc Nanovitenskap 
2016 - ferdig  
Vedtatt 8. juni  BSc Geovitenskap 
Vedtatt 8. juni MSc Energi 
Vedtatt 8. juni MSc Programutvikling 
Vedtatt 7. desember BSc Biologi 
Vedtatt 7. desember MSc Fiskehelse 
Vedtatt 7. desember BSc Miljø- og ressursfag 
Vedtatt 7. desember Lektor med matematikk 
Vedtatt 7. desember BSc Nanoteknologi 
  
1. mars 2017 - levert MSc Geovitenskap 
 Erfaringsbasert master i undervisning 
 BSc Molekylærbiologi 
 MSc Molekylærbiologi 
  
15. juni 2017 MSc Biologi 
Utsatt frist BSc Fysikk  
 BSc Matematikk 
 BSc Matematikk for teknologi 
 BSc Statistikk 
 MSc Aktuar 
 MSc Anvendt og beregnings-orientert matematikk 
 MSc Matematikk 
 MSc Statistikk 
  
1. november 2017 BSc Meteorologi og oseanografi  

(nytt navn: klima-, atmosfære- og havfysikk) 
Utsatt frist MSc Meteorologi og oseanografi 
  
1. mars 2018  
Utsatt frist BSc Informatikk-matematikk-økonomi  
Utsatt frist MSc Informatikk 
Utsatt frist BSc Petroleum- og prosessteknologi 
 MSc Fysikk 
 MSc Petroleumsteknologi 
 MSc Prosessteknologi 
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Studiestyresak:  17/5 
 Saksnr.: 2016/9271 

Møte: 5. april 2017   

 

 

SMÅ STUDIEPLANENDRINGAR HAUST 2017. 

PLANAR FOR, OG YNSKJE OM STØRRE ENDRINGAR I STUDIEPROGRAM   

 
 
Fakultetsadministrasjonen har, 23. januar 2017, sendt brev til alle institutt med informasjon 
og ei påminning om den faste fristen 1. mars for innsending av små studieplanendringar for 
emne som skal undervisast komande haustsemester. 
 
Vi har mottatt forslag til studieplanendringar frå alle institutt og lærarutdanningsutvalet:  

 Geofysisk institutt 

 Institutt for biologi 

 Institutt for fysikk og teknologi 

 Institutt for geovitskap 

 Institutt for informatikk 

 Kjemisk institutt 

 Matematisk institutt 

 Molekylærbiologisk institutt 

 Lærarutdanningsutvalet 

 Skulelaboratoriet i realfag 
 
Alle brev med forslag til endringar frå institutta ligg vedlagt. Basert på dette, kjem no ei 
oppsummering der fakultetet har kommentert forslaga. For å sikre informasjonsflyt vart det til 
fristen 1. mars også sendt ei oppmoding om ei orientering om det pågåande revisjon av 
studieprogram og emne og planar om større endringar i emneporteføljen. 

 
 
Små studieplanendringar 
Dei små studieplanendingane er justeringar av emneskildringar og undervisningstilbodet 
haust 2017. I tillegg, kan institutta foreslå enkelte større studieplanendringar når dei er ein 
konsekvens av studieplanendingar som vart vedtatt haust 2016, ved fristen 1. oktober. Større 
endringar som kjem studentane til gode kan også vurderast i samband med små 
studieplanendringar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P:\studie\Studieplan\Stpl 17-18 (16-9271)\SMÅ studieplanendringar vår 2017\Saksforelegg til Studiestyret - små 
studieplanendringer haust 2017.docx  
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1. SMÅ ENDRINGAR PÅ EMNE 
 
Geofysisk institutt 
Instituttet melder inn i hovudsak justeringar og endringar knytt til at bachelorprogrammet 
endrar namn frå hausten 2017. Blant anna er det gjort ei rekke endringar i vurderingsform og 
emneskildringar. 
 
Det vert presisert at bachelorprogrammet har skrivemåten 
Bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk og Bachelor’s degree in climate, 
Atmosphere and Ocean Physics». 
 
GEOF100 endrar namn i samband med endring av namnet på bachelorgraden. Namnet blir 
endra frå «introduksjon til meteorologi og oseanografi» til «Introduksjon til klima-, atmosfære- 
og havfysikk».  
 
Temaoversikten til Masterprogram i energi er oppdatert og ligg ute på nettsidene: 
http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-ENERG#uib-tabs-presentasjon  
 
Instituttet melder også inn to emne GEOF347 «Seminar om Earth system science for 
sustainability studies» og GEOF346 «Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjonar», som er 
ferdig revidert då desse skal gå til hausten. 
 
Institutt for biologi 
Det er gjort endringar i undervisningsformar  for emne BIO233 Insekters diversitet og biologi. 
I tillegg, er det endra undervisningsform og krav til studierett for emne BIO298 Yrkespraksis i 
biologi II.  
 
Instituttet til rår at emna NATDID220 og NATDID220-P vert oppretta ved instituttet jf. 
Lærarutdanningsutvalet. 
 
Vidare ynskjer instituttet til å bidra til utforming av informasjon om studentar sin eigenandel 
for å dekke kost i samband med felt- og toktarbeid. 
 

 
Sekretærens kommentar: 
Vi venter fortsatt på avklaringar frå sentralt hald. Fakultetet ser verdien av å ha 
informasjon om eigenandel i emneskildringane. Fakultetet vil difor kome med forslag 
til utforming av ei standardsetning som kan nyttast generelt på emne ved fakultetet.  

 
 
 
 
Institutt for fysikk og teknologi 
PTEK311 «Integrerte operasjonar innan boring og produksjon» og PTEK312 «Utvalde emne 
i petroleumsteknologi» endrar undervisningsspråk frå Norsk til «Engelsk, norsk dersom kun 
norskspråklege studentar» 
 
 
 
Institutt for fysikk og teknologi fortsetter neste side 
 

http://www.uib.no/emne/GEOF100
http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-ENERG#uib-tabs-presentasjon
http://www.uib.no/emne/GEOF347
http://www.uib.no/emne/GEOF346
http://www.uib.no/emne/BIO233
http://www.uib.no/emne/BIO298
http://www.uib.no/emne/PTEK311
http://www.uib.no/emne/PTEK312
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Institutt for fysikk og teknologi fortsetter 
 
Emnet PHYS112 «Elektromagnetisme og optikk» , reduserer pensum, emnenamn og 
emneskildring. 
Årsaka for reduksjon i pensum er ei oppleving frå studentar og emneansvarleg om at dette er 
for omfattande. Det vert foreslått at optikkdelen vert tatt ut av pensum. Dette fører til endring i 
emnenamn frå «Elektromagnetisme og optikk» til «Elektromagnetisme». 
 

Sekretærens kommentar 
Det er viktig at læringsutbyte vert oppdatert med tanke på at optikk delen går ut av 
pensum. Vi ser at både Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi, fysikk, 
nanoteknologi, klima, atmosfære- og havfysikk og Lektorprogram i naturvitskap og 
matematikk,  har dette emne i si spesialisering. Vi ynskjer ei stadfesting frå institutt for 
fysikk og teknologi på at desse programma er orientert om denne endringa. 

 
 
 
Institutt for geovitskap 
Alle emne ved instituttet endrar varigheit av obligatoriske arbeidskrav.  
«Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre semester, inkludert det semesteret som 
aktiviteten vart godkjent».  
I tillegg, har instituttet gjort endringar i vurderingsform på emna GEOV105 «Innføring i 
historisk geologi og paleontologi» , GEOV228 «Kvartærgeologiske dateringsmetodar», 
GEOV113 «Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering» .  

 
 
Sekretærens kommentar 
a) Det er viktig at emneskildringa vert oppdatert med følgjande punkt: 

Presisering at dette er ei mappevurdering 

b) Opplyser om alle delar må være bestått for å kunne bestå emne, eller om det er 

mogleg å bestå med stryk på enkelte delar. 

c) Instituttet bør også utarbeide klare retningslinjer for korleis fråvær på obligatoriske 

aktivitetar og vurderingsdelar skal handterast.  

 
Vidare har instituttet meldt inn at GEOV230 «Glasialgeologi» skal føye til GEOV108 som eit 
forkunnskapskrav til allereie eksisterande forkunnskapskrav: GEOV101, GEOV102 og 
GEOV110.  
 
I tillegg, skal det registrerast fagleg overlapp 4 studiepoeng med AG204 frå 
Universitetssenteret på Svalbard med GEOV230 
 

Sekretærens kommentar 
Fakultetet presiserer at overlapp generelt ikkje vert registrert med tilbakeverkande 
kraft. Akkurat i dette tilfelle vert det gjort unntak, etter god grunngjeving blant anna at 
GEOV230 er eit heilt nytt emne våren 2017.  

 
 
 

http://www.uib.no/emne/PHYS112
http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-L%C3%86RE#uib-tabs-oppbygging
http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-L%C3%86RE#uib-tabs-oppbygging
http://www.uib.no/emne/GEOV105
http://www.uib.no/emne/GEOV228
http://www.uib.no/emne/GEOV113
http://www.uib.no/emne/GEOV230
http://www.unis.no/course/ag-204-the-physical-geography-of-svalbard/
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Institutt for informatikk 
INF250 «Dataorientert visuell berekning» endrar forkunnskapskrav frå ingen til INF100, 
INF101 og MAT111/MAT101 
 

Sekretærens kommentar 

 Instituttet bør grunngje kvifor denne endringa i forkunnskapskrav er ynskjeleg. 

 
Kjemisk institutt 
KJEM232 «Eksperimentell organisk syntese» fjernar skriftleg eksamen som del av 
vurderingsform og fordele samla karakter på dei vurderingsdelane som står att: 

- Praksis laboratoriearbeid (45%) 
- Skriftlege journalar, rapportar og munnlege presentasjonar (55%). 

 
Sekretærens kommentar 
Emneskildringa må oppdaterast med opplysningar om alle delane må vere bestått for 

å bestå emne, eller om det er mogleg å bestå med stryk på enkelte delar. Instituttet 

bør også utarbeide klare retningslinjer for korleis fråvær på obligatoriske aktivitetar og 

vurderingsdelar skal handterast.  

 
 
Lærarutdanningsutvalet 
 
http://www.uib.no/matnat/55613/l%C3%A6rerutdanningsutvalget-ved-mn-fakultetet  

 
Lærarutdanningsutvalet foreslår at NATDID220 og NATDID220-P skal tilhøyre institutt for 
biologi. Grunngjevinga er at Naturfaget har vore eit felles ansvar for fagdidaktikarane i fysikk, 
kjemi og biologi. Med tanke p jamn arbeidsfordeling og fordeling av studiepoengsproduksjon 
vert NATDID220/220-P høyre til institutt for biologi. Kjemisk institutt og institutt for fysikk og 
teknologi har ansvar for høvesvis NATDID211/212-P og NATDID210/210-P. 
 
 
Matematisk institutt 
Instituttet har planar om å legge ned MAT256 Plasmadynamikk. Grunngjevinga er at emne 
ikkje har blitt undervist på fleire år og vi har heller ikkje forelesarar til dette emne. 

  
I tillegg, informerer instituttet om planar for nedlegging av masterstudieretning. Sjå 
orienteringar til studiestyret.  
 
MNF201 «Vitenskap i vår tid» endrar undervisningssemester frå vår til haust. Dette har 
bakgrunn i at Lektorprogrammet fekk ny rammeplan i 2013. Studieåret 2017/18 skal 4. 
studieår i ny struktur gå for første gang. Derav semesterbyte. Det administrative ansvaret 
vert foreslått å flyttast frå institutt for biologi til Matematisk institutt frå og med hausten 2017. 
Årsaka til dette er at institutt for biologi ikkje står  undervisninga eller ikkje har eigne 
studentar som tar emne. Matematisk institutt er positive til dette. Grunna byte av semester 
må MNF201 undervisast både vår og haust 2017. Dette inneber ekstrautgifter og ynskjer at 
fakultetet kan dekke dei reelle ekstrautgiftene i 2017. 
 

Sekretærens kommentar 
  Dette er under føresetnad at fakultetet gir økonomisk tilskot. 

http://www.uib.no/emne/INF250
http://www.uib.no/emne/KJEM232
http://www.uib.no/matnat/55613/l%C3%A6rerutdanningsutvalget-ved-mn-fakultetet
http://www.uib.no/emne/MNF201
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Molekylærbiologisk institutt 
Instituttet ynskjer at MOL213 «Utviklingsgenetikk» og BIO370 «Celle- og utviklingsbiologi» 

skal ha eit fagleg overlapp på 5 studiepoeng mellom emna. I tillegg har programstyret vurdert 

overlapp mellom MOL215 «Tumorbiologi» og BMED331 «Tumorbiologi» til å ha eit overlapp 

med 10 Studiepoeng mellom emna. 

Sekretærens kommentar 

Molekylærbiologisk institutt må informere og få ei stadfesting av institutta som er 

administrativt ansvarleg for BIO370 og BMED331 om at overlapp er godkjent. 

Vidare bør instituttet vurdere om emna MOL215 og BMED331 kan bli slått saman til 

eit felles emne for å spare institutta for ressursar.   

 
Skolelaboratoriet i realfag 
http://www.uib.no/skolelab  
 

Skulelaboratoriet i realfag har levert nye emneskildringar i NAT621, 622, 623 og 624. 

 
2. ENDRINGAR I UNDERVISNINGSTILBODET HAUST 2017 
Matematisk institutt melder at MNF201 vert flytta frå vår til haustemne. Skal undervises 
vår og haust 2017. Deretter haust 2018. 
 
Institutt for informatikk melder også emne INF214 går fyrste gong hausten 1017 (jf 
studieplanendringar 1. oktober 2014). 
 
3. ENDRINGI FARGEKODE PÅ EMNE 
Matematisk institutt fjernar fargekode frå emna MAT213, MAT252, MAT261, MAT254, 
STAT200 og STAT210.  
 
Kjemisk institutt endrar fargekode for emne KJEM221 «Grunnleggjande 
kvantemekanikk» frå gul til raud. 
 

Sekretærens kommentar  
Fakultetet noterer seg endringar i fargekodane. Vi har innført eit nytt 

timeplanleggingssystem (TP) noko som har ført til at praksis for å legge timeplan baserer 

seg på litt andre kriteriar enn fargekodar. Sidan TP er eit nytt system våren 2017, treng vi 

å hauste erfaringar. Vi tar difor alle endringar i fargekodar til etterretning, i tilfelle vi ser at 

fargekodesystemet kan nyttast vidare.   

 
4. STUDIELØP VED UNIS 
Ingen endringar meldt inn. 

 
 

Forslag til vedtak 
Studiestyret tar til etterretning forslaga til små endringar i emneskildringar som programstyra 
har fremja. 

http://www.uib.no/emne/MOL213
http://www.uib.no/emne/BIO370
http://www.uib.no/emne/MOL215
http://www.uib.no/emne/BMED331
http://www.uib.no/skolelab
http://www.uib.no/emne/KJEM221
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ORIENTERING TIL STUDIESTYRET: 
PLANAR FOR , OG YNSKJE OM STØRRE ENDRINGAR I STUDIEPROGRAM 
 
For å sikre informasjonsflyt mellom institutt og Studiestyre er det til fristen 1. mars bedt om at 
studiestyret vert orientert om pågåande revisjon av studieprogram og planar om større 
endringar i emneporteføljen. Trong for nye emne i fagmiljø utanfor eige institutt kan også 
fremjast. 
 
 
Geofysisk institutt 
Instituttet planlegg å starte opp eit nytt obligatorisk spesialiseringsemne for masterretning 
Klimadynamikk, GEOF3XX «Advanced Climate Dynamics». Det nye emne vil være på 10 
studiepoeng og starte 2018/19.  
Før dette ynskjer instituttet å tilby ein del av dette som eit seminar på 5 SP vår 2018. 
Instituttet ynskjer også å tilby seminaret «Modelling of climate and wather related hazards 
and risks», 5 studiepoeng, vår 2018.  
 
 
 
 
Institutt for biologi 
Instituttet skriv:  
 
«Ledelsen ved Institutt for biologi (BIO) har besluttet å trekke Bachelorprogram i miljø- og 

ressursfag (BATF-MIRE) fra Samordna opptak i 2017. Bakgrunnen for beslutningen er 

sammensatt; vi har ikke lenger et dedikert fagmiljø som står bak programmet, konklusjonene 

fra en ekstern evaluering (2016) er svært negative, frafallstallene er høye og valg av 

masterprogram for videre studier er problematisk. 

BIO vil derfor foreslå at Bachelorprogram i miljø- og ressursfag slås sammen med 

Bachelorprogram i biologi ved fristen for store studieplanendringer 1. oktober 2017. Vi 

ønsker å etablere et nytt emne på 100-tallsnivå som omhandler miljø, naturforvaltning og 

globale utfordringer som vi ønsker å tilby alle studenter ved UiB. Videre vil vi bygge opp et 

nytt emne på 200-tallsnivå, som går i dybden på de mest aktuelle problemstillingene globale 

miljøutfordringer.  

Programstyret for Bachelorprogram i miljø- og ressursfag vil få forslaget til behandling i 

inneværende semester».  

 
Institutt for geovitskap  
Instituttet skriv:  
«Fagmiljøet her ved Institutt for geovitenskap forventes å opprette et nytt emne på ti 
studiepoeng, og som vil bli tilbudt første gang våren 2018. Dette emnet vil til en viss grad 
erstatte GEOV215 Signalteori, som ble lagt avviklet i 2015. Det er ikke bestemt noe navn 
eller emnekode på det nye emnet, men det vil sannsynligvis bli tilbudt til geofysikkstudenter 
på sjette semester (vår), samt masterstudenter».  
 
Fortsetter neste side 
 



UNIVERSITETET I BERGEN 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

7 
 

 
 
 
Institutt for geovitskap fortsetter 
 
«GEOV301 (5 studiepoeng) er et emne i geostatistikk, som avholdes annethvert 
vårsemester, i oddetallsår. Fagmiljøet kommer mest sannsynlig til å melde inn nedlegging av 
dette emnet, fra og med studieåret 2018/19. Som erstatning for dette ønsker man å opprette 
et nytt statistikkemne, på 10 studiepoeng, og som kommer til å avholdes hvert år, fortrinnsvis 
om høsten».  
 
 
Matematisk institutt 
Instituttet har planar om å legge ned MAT256 Plasmadynamikk. Grunngjevinga er at emne 
ikkje har blitt undervist på fleire år og vi har heller ikkje forelesarar til dette emne. 

 
Sekretærens kommentar  
Nedlegging av emne er ei stor studieplanendring og meldast inn 1. oktober 2017.   

I tillegg, er det planar om at Skuleretta matematikk, skal leggast ned som studieretning,  
både under Masterprogram i Matematikk og Anvendt og berekningsorientert matematikk.  
 
Instituttet skriv:  

« Programstyret ved Matematisk institutt vil ved neste frist for store studieplaner melde inn at 
Skoleretta matematikk skal legges ned som masterretning, både under Matematikk og Anvendt og 
beregningsorientert matematikk.  
Nedleggingen ble opprinnelig bestemt på Programstyremøte i februar 2016, da regjeringen hadde 
bestemt at det fra høsten 2017 var krav om en mastergrad for å komme inn på PPU:  

http://www.uib.no/utdanning/laerer/49375/opptakskrav-ppu    
 
Ettersom PPU er integrert i Skoleretta matematikk, kan heller ikke studenter tas opp til denne 
masterretningen uten å allerede ha en mastergrad.  
Senere snudde regjeringen og utsatte kravet om master, og dermed rapporterte vi ikke denne 
endringen inn sammen med studieplanendringer i 2016.  
Kravet om mastergrad før PPU har regjeringen nå bestemt at trår i kraft fra høst 2019. Vi vil allikevel 
legge ned masterretningene fra og med høst 2018 for å unngå potensielle problemer med studenter 
som blir tatt opp til denne retningen, men ikke har mulighet til å ta PPU-delen første semesteret.  
Vi har også besluttet å ikke lyse ut Skoleretta matematikk ved masteropptaket høst 2017. 
Studieretningen har uansett ikke fungert etter hensikten; det har alltid vært svært få kvalifiserte 
søkere til dette programmet og søkerne misforstår programmet. Nesten alle som søker har kun 
bakgrunn fra lærerhøgskole og har ingen av emnene som kreves i opptakskravet. Vi har kun 
uteksaminert en eneste i studieretningens levetid.  
Vi vil i fremtiden heller anbefale studenter å ta en master i matematikk og et helt år med PPU 
etterpå». 
 

Bergen 30. mars 2017 MN/STB 
 
Vedlegg 
1. Brev frå fakultet til institutt 
2. forslag til studieplanendringar frå institutt, Skolelaboratoriet i realfag og 
Lærarutdanningsutvalet  

 

http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-MAT#uib-tabs-specialization
http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-MAB
http://www.uib.no/utdanning/laerer/49375/opptakskrav-ppu
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Møte: 5. april 2017   

 
 
UTDANNINGSMELDING 2016 
 

 

Universitetsdirektøren ber i brev av 5. januar 2016 om å utarbeide forsknings-, forskerutdannings- og 
utdanningsmelding for 2016 med frist 21. april 2017. Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene 
skal ha et hensiktsmessig format, som både sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og 
resultat, styrker og svakheter. 

Malen for utdanningsmeldingen er denne gangen veldig kortfattet og omfatter kun et fåtall konkrete 
og overordnete områder og spørsmål. Vi har derfor i år valgt å ikke bestille instituttvise 
utdanningsmeldinger, men å skrive fakultetsmeldingen ut fra den informasjonen vi har gjennom 
saksbehandling, statistikk, dialog og strategiarbeid. Fakultetet tar sikte på å behandle sine tre 
meldinger i fakultetsstyret 4. mai og ettersende vedtaket.  

 

 

Fakultetene skal, sammen med utdanningsmeldingen, legge frem forslag til oppretting og nedlegging 
av studieprogram og studieretninger. Det skal også meldes inn forslag til intern allokering av 
studieplasser (opptaksrammer). Tabeller over opptaksrammer er vedlagt utdanningsmeldingen. 

Fakultetet ønsker i utdanningsmeldingen å skrive hvilke saker som prioriteres i 2017. I det vedlagte 
utkastet til utdanningsmeldingen er det skissert en liste over satsingsområder. Studiestyret bes om 
innspill og kommentarer. 

Forslag til prioriteringer og nye kvalitetstiltak i 2017 

- Digital eksamen og undervisning 

- Læringssenter på Realfagbygget 

- Utvekslingsavtaler 

- Rekruttering og nye realfagskrav 

- Utdanningsledelse 

Utdrag fra bestillingen fra Universitetsdirektøren: 
Mal for utdanningsmeldingen:  

 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av 
behov for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret. Orientering om 
gjennomførte programevalueringer i 2016 og status for revisjonsarbeidet i 
studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om arbeid med økt 
gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene.  

 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og 
opptak.  

 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 2015-2017. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2016 og prioriteringer for 2017 med de 
endringer som fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. 
Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av godkjenning i 
fakultetsstyret. 

 

Bergen 30.03.17, MN/inso 
 

 
Vedlegg:  

- Utkast til utdanningsmeldingen 2016 
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Til behandling i fakultetsstyret 4. mai 2017 

 

 

  



2 
 

Innhold 
 

Utdanningskvalitet ....................................................................................................................................... 3 

1. Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye ......................... 3 

2. Resultatene fra Studiebarometeret 2016; gjennomførte og planlagte tiltak ............................... 4 

3. Studieprogramevalueringer i 2016 og status for revisjonsarbeidet ............................................. 4 

4. Økt gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene ....................................... 4 

Portefølje og dimensjonering ....................................................................................................................... 5 

Oppfølging av handlingsplaner ..................................................................................................................... 5 

APPENDIKS: Opptaksrammer ....................................................................................................................... 6 

 

 

  



3 
 

Utdanningskvalitet 
 

1. Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye 

Senter for fremragende utdanning (SFU): BioCEED viser i årsrapport for 2016 til høy aktivitet på alle 
målområder, og har blant annet startet med en månedlig bioCEED newsletter. Både Institutt for 
geovitenskap og Institutt for fysikk og teknologi i samarbeid med Kjemisk institutt har søkt SFU i 2016, 
men ikke fått tilslag. Institutt for geovitenskap kom til finalerunden og har nå fått midler fra UiB for å 
jobbe videre med søknaden til neste runde. 

Teknologirelatert utdanning/sivilingeniør: Høsten 2016 startet fakultetet opp sitt første sivilingeniør-
program, Integrert master i havbruk og sjømat. Studiet ble etablert i samarbeid med Høgskolen på 
Vestlandet (HVL) og næringslivet i regionen, og det begynte med en ramme på 15 plasser. Bachelor i 
havbruk ble samtidig lagt ned, og studieplassene flyttet til sivilingeniørprogrammet. Det var bra søking 
til programmet og for opptak høst 2017 er rammen økt til 20 etter tildeling av 5 nye studieplasser. 

Fakultetet har utviklet og etablert tre nye sivilingeniørprogram med oppstart høsten 2017. 
Sivilingeniørprogrammene er etablert i samarbeid med HVL og Sjøkrigsskolen. Til sammen er det lyst ut 
65 plasser på de 4 sivilingeniørprogrammene, med 15 plasser til hvert av de tre nye programmene i 
energi, havteknologi og medisinsk teknologi.Et 2-årig masterprogram i havteknologi ble samtidig 
opprettet for å gi et tilbud til studenter som har en 3-årig bachelor i ingeniørfag eller i naturvitenskap 
som grunnlag, og styrker samarbeidet mot HVL og Sjøkrigskolen. 

De nye studieprogrammene opprettes i forbindelse med økt satsing innen tverrfaglighet, teknologi og 
marin forskning og utdanning. Institutt for fysikk og teknologi har fått det administrative ansvaret for de 
nye studieprogrammene innen teknologi. 

Digital eksamen og undervisning: Fakultetets arbeidsgruppe for digital undervisning og vurdering 
leverte sin rapport høsten 2016. Arbeidsgruppen har sett på hva som må på plass for å kunne tilby 
digital eksamen i matematiske og naturvitenskapelige fag, samt hvordan digitalisering av undervisning 
og vurdering må sees i sammenheng med studiekvalitet og helheten i studieprogrammer og emner. 
Arbeidsgruppen kommer med en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil bli fulgt opp.  

Rekruttering til bachelor: Studiestyret har oppnevnt en arbeidsgruppe for økt rekruttering av 
bachelorstudenter med mandat til å revidere og videreutvikle handlingsplanen for 2013 – 2017. Den 
reviderte planen skal gjelde for perioden 2017 - 2020. Målet er å fylle alle våre studieplasser med søkere 
med riktige forkunnskaper, og med god forståelse for hva studiene krever, og å beholde flest mulig av de 
best kvalifiserte studentene ved fakultetet. Revidert handlingsplan presenteres innen 1. juni 2017. 

Kurset Matematikksirkelen er et tilbud utelukkende for elever i videregående skole, og går for første 
gang skoleåret 2016/2017. Gjennom forelesninger og nettundervisning kan de mest interesserte 
elevene utforske matematikk i forskningsfronten. Matematikksirkelen vil gi elevene innblikk i hva det 
betyr å studere og forske i matematikk. Kurset er på universitetsnivå, går over to semestre og gir 10 
studiepoeng. Kurset kan senere inngå i et studium som valgfritt matematikkurs. 

Vi tilbyr også noen av våre ordinære matematikkemner til spesielt flinke elever fra videregående skoler. 
Denne ordningen er tenkt utvidet til andre grunnleggende eller tverrfaglige emner som ikke krever 
forkunnskaper på universitetsnivå. 

Fra høst 2018 gjelder strengere opptakskrav i matematikk til realfag. UiB har laget en informasjonsside, 
og fakultetet har informert partnerskolene og skolene vi har kontakt med gjennom Skolelaboratoriet. 
Det er likevel en utfordring å nå ut til alle målgrupper, i og med at det er et nasjonalt anliggende. 

Profilering er et viktig punkt: Når UiB ikke lenger er med på utdanningsmesser, er det spesielt viktig å 
vite hvordan vi skal synliggjøre oss overfor målgruppene skoler, elever og foreldre. Det er viktig å få til 
en samhandling internt mellom sentraladministrasjon, fakultetene og kommunikasjonsavdelingen, som 
bygger på en felles profileringsstrategi.  

Prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning1: Prosjektet ble iverksatt på 
initiativ av MN/UiB og skal bidra til at universiteter og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å 
sikre at flere studenter fullfører sin utdanning og oppnår sin grad, i henhold til institusjonenes 

                                                           
1 Nettside: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning 

http://biologi.uib.no/diverse/bioceed/webwordpress/bioCEED/bioCEED_Annual_report_2016.pdf
http://bioceednews.b.uib.no/
http://nfye.b.uib.no/
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kvalitetskrav. Tiltak overfor førsteårsstudentene står sentralt. Det skal arbeides med å fremme 
samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon. Aktiviteten vil være forskningsbasert, 
men har først og fremst en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak. Prosjektet er 
finansiert gjennom forpliktende deltakelse fra foreløpig 12 læresteder og 5 samskipnader. 
Prosjektledelse og sekretærfunksjonen ligger på UiB. 

Læringssenter på Realfagbygget: En arbeidsgruppe med representanter fra fakultetet og 
fakultetsbiblioteket jobbet i 2016 med planlegging av det nye læringssenteret på Realfagbygget, hvor 
spesielt antall og utforming av studentarbeidsplasser var en viktig aspekt. Det ble holdt møter med 
arkitekt og EiA. Byggestart er medio april. Etter planen skal læringssenteret være ferdig på slutten av 
året og i drift fra vårsemesteret 2018. Det er åpnet en ny lesesal med ca. 70 plasser og et nytt 
undervisningsrom i første etasje på Realfagbygget for å erstatte «Hangaren» som blir stengt våre 2017. 
Det nye læringssenteret skal også tilby studentarbeidsplasser. 

ETP-ordning2: Som første norske institusjon har UiB ved MN-fakultet innført en meritteringsordning for 
undervisning, hvor undervisere kan søke om den pedagogiske kompetansegraden Fremragende 
underviser (Excellent Teaching Practitioner - ETP). Frist for første søknadsrunde var 31. januar 2017, og 
innkomne søknader blir vurdert av bedømmelseskomiteer i løpet av vårsemesteret. Høst 2016 ble det 
arrangert et informasjonsseminar om ordningen. I oppfølging av seminaret ble det i samarbeid med 
BioCEED arrangert en workshop med to pedagogiske utviklere fra Lunds Universitet.  Workshopen 
omhandlet hvordan man skriver en personlig undervisningsportefølje som en integrert del av en ETP-
søknad. Det kom 20 søknader til fristen. Fakultetet har utarbeidet kriterier og overordnede retningslinjer 
for kriterier og bedømming av søknader. 

Prioriteringer og nye kvalitetstiltak i 2017:  

- Digital eksamen og undervisning 
- Læringssenter på Realfagbygget 
- Utvekslingsavtaler 
- Rekruttering og nye realfagskrav 
- Utdanningsledelse 

 

2. Resultatene fra Studiebarometeret 2016; gjennomførte og planlagte tiltak 

Fakultetet scorer jevnt over mye likt som på fjorårets undersøkelse, men ser at vi spesielt må følge opp 
arbeidslivsrelevans og studentmedvirkning.  

3. Studieprogramevalueringer i 2016 og status for revisjonsarbeidet3 

Studiestyret har i 2016 behandlet evalueringsrapporter for åtte studieprogram (4 bachelor, 3 master, 
lektor). Våren 2017 skal det behandles 13 programevalueringer (5 bachelor, 8 master). 

Fakultetet arrangerte et kick-off seminar som oppstart for revisjonsarbeidet, og oppnevnte 
kontaktpersoner på instituttene. En Wiki-side med samlet informasjon og verktøy til revisjonsarbeidet er 
opprettet. Her ble også første utkast av et stort antall reviderte emne- og programbeskrivelser lagt ut. 
Videre er det blitt arrangert et seminar om muligheter for emnevurdering i Mitt UiB, en workshop om 
læringsutbytte og et miniseminar om mappevurdering. 

4. Økt gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene 

Fakultetet tilbyr forskjellige studieretter som gir opptak til enkeltemner for ulike målgrupper 
(årsstudium i naturvitenskapelige fag, lærer- og ansattstudierett, m.fl.). Dette tilbudet er et svar på et 
viktig samfunnsoppdrag, selv om det gir tilsynelatende dårligere gjennomføring i sentrale statistikker. 
Opptaksforum jobber med alternative løsninger for enkeltemneopptak, som vil gi et mer realistisk bilde 
for gjennomføring og studiepoengproduksjon for ordinære studenter.  

Også i 2016 har fakultetet hatt stort fokus på førstesemesteret og spesielt mottaket av de nye 
studentene. Hensikten er at studentene raskt finner seg til rette sosialt, deltar aktivt i undervisningen og 
blir motivert for videre studier. Se også Prosjektet: Kompetansedeling for studenters suksess1. 
 

                                                           
2 Wiki-side: Fremragende underviser – Excellent Teaching Practitioner 
3 Wiki-side: Revisjon av studieprogram ved MN 2016-2017 

https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Fremragende_underviser_-_Excellent_Teaching_Practitioner
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Revisjon_av_studieprogram_p%C3%A5_MN_2016-2017
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Portefølje og dimensjonering 
Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak: For 2017/18 er 
opptaksrammen for SO-opptaket økt til 744 plasser og for masterstudiene til 324 plasser.  

Det er varslet nedlegging av studieretning «skolerettet matematikk» under Masterprogram i 
matematikk og nedlegging av det tverrfakultære bachelorprogram i miljø- og ressursfag. Sistnevnte 
program er tenkt videreført som studieretning under bachelorprogram i biologi. 

Se vedlegg for dimensjonering for 2018/2019. 
 

Oppfølging av handlingsplaner 
Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og videreutdanning 2015-2017: Fakultetet har en høy 
EVU-aktivitet som er rettet mot skoleverket. Matematisk institutt og Skolelaboratoriet er hovedaktører, 
mens andre institutt blir involvert i ulike deler av aktiviteten. I tillegg har Institutt for fysikk og teknologi 
to emner innen risikoanalyse og HMS-arbeid. Det er ønskelig at fakultetet på sikt utvider sin EVU-
aktivitet innenfor andre områder.  
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APPENDIKS: Opptaksrammer 
 
Tabell 1: Opptaksrammer for bachelorprogrammene for studieåret 2018/19 

Kode  Program  Ramme 
2018/19 

BAMN-BINF Bachelorprogram i bioinformatikk 10 

BAMN-BIO  Bachelorprogram i biologi  99 

BAMN-DSIK Bachelorprogram i datasikkerhet 30 

BAMN-DTEK  Bachelorprogram i datateknologi  52 

BAMN-DVIT  Bachelorprogram i datavitenskap  18 

BAMN-PHYS  Bachelorprogram i fysikk  50 

BAMN-GVGEOF  Bachelorprogram i geovitenskap, retning geofysikk  15 

BAMN-GVGEOL  Bachelorprogram i geovitenskap, retning geologi  65 

BATF-IMØ  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi  15 

BAMN-KJEM  Bachelorprogram i kjemi  35 

BAMN-MAT Bachelorprogram i matematikk 10 

BAMN-MATEK Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 15 

BAMN-GEOF  Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi  20 

BATF-MMIRE  Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig  0 

BATF-SMIRE  Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig  0 

BAMN-MOL  Bachelorprogram i molekylærbiologi  40 

BAMN-NANO  Bachelorprogram i nanoteknologi  20 

BAMN-PTEK  Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi  30 

BAMN-STATS Bachelorprogram i statistikk 10 

MAMN-LÆRE  Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk  35 

MAMN-AKTUA Integrert master i aktuarfag 10 

MAMN-ENER Integrert master i energi (sivilingeniør) 15 

MAMN-HAVSJ Integrert master i havbruk og sjømat (sivilingeniør) 20 

MAMN-HTEK Integrert master i havteknologi (sivilingeniør) 15 

MAMN-FISK  Profesjonsstudium i fiskehelse  25 

MAMN-MTEK Integrert master i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 15 

ÅRMN  Årsstudium i naturvitenskapelige fag  75 

Totalt MatNat  744 
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Tabell 2: Opptaksramme for masterprogrammene for studieåret 2018/19 
Tall for enkelte studieprogram og studieretninger er ikke vedtatt. Instituttene ser på den samlete 
veilederkapasiteten på instituttet og den spesifikke utdanningsbakgrunnen til søkerne når de vurderer 
fordeling av masterplassene innad på instituttet.  
 

 Studieplasser på masterprogram 
2018/19 

Institutt Per institutt Per program 

Institutt for biologi  55 55 

Geofysisk institutt  17  

Meteorologi og oseanografi  7 

Energi  10 

Institutt fysikk og teknologi  67  

Fysikk  20 

Prosessteknologi  20 

Petroleumsteknologi  20 

Havteknologi  7 

Institutt for geovitenskap  53 53 

Institutt for informatikk  45  

Programutvikling  25 

Informatikk  20 

Kjemisk institutt  35  

Kjemi  25 

Nanovitenskap  10 

Matematisk institutt  30  

Matematikk  8 

Anvendt og beregnings. matematikk  14 

Statistikk  8 

Molekylærbiologisk institutt 22 22 

Totalt MatNat  324 324 

Videreutdanningsmaster for lærere  
VID-MAUMAT (utenfor ramme) 

 8 
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Studiestyresak:  17/7  Saksnr.: 16/7218 

Møte: 5. april 2017   

 
 
REVISJON AV STUDIEPROGRAM – LØYPEMELDING (DISKUSJONSSAK) 
 

 
De første fristene for gjennomføring av revisjon av studieprogrammene nærmer seg og vi vil derfor ta 
en oppsummering av det som har blitt gjort så langt og diskutere veien videre. 

 Medio april skal alle emner som inngår i nye program være revidert. Dette gjelder de nye 
sivilingeniørprogrammene og det 2-årige masterprogrammet i havteknologi. 

 Medio mai skal alle øvrige program og emner være revidert. 

 
OPPSUMMERING 
Wiki-siden Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017 blir kontinuerlig oppdatert med nye 
dokumenter, møter og seminarer. 
 
Møter og seminarer 
Studieadministrasjonen inviterte til ulike seminarer og workshops med relevante temaer for 
revisjonsprosessen: 
Kick-off seminar 31. oktober 2016: Øyvind Fiksen (BIO), Harald Walderhaug (GEO), Yael Harlap 
(Institutt for pedagogikk)  

Mitt UiB seminar 16. januar 2017: Hans Flaatten (MedOdont), Antonella Zanna (MI), Audrey Geffen 
(BIO) delte sine idéer og erfaringer med å bruke funksjoner og muligheter i Mitt UiB for undervisning 
og vurdering. 

Workshop om læringsutbytter 15. februar 2017: Yael Harlap og Ivar Nordmo (Institutt for pedagogikk)  

Miniseminar om mappevurdering 31. mars 2017: Per Gunnar Hillesøy og Cecilie Bode 
(Studieadministrativ avdeling), Henriette Linge (GEO) 

 
Førsteutkast av reviderte program og emner ble innlevert begynnelsen av februar og lagt ut på en 
egen Wiki-side (1. utkast av program- og emnebeskrivelser) med det formålet 

 å ha emne- og programbeskrivelser å jobbe med på 'Workshop om læringsutbytter' 

 å kunne lese emnebeskrivelser for emner fra andre institutter som inngår i egne program 

 å kunne lese andre emne- og programbeskrivelser som inspirasjon 
 
Prosesser på instituttene og i programstyrene 
Vi ber om en redegjørelse (rundt 5 minutter) i studiestyremøtet om revisjonsprosessen og status av 
revisjonen på hvert institutt. Hvordan har revisjonen blitt organisert og hvem har vært involvert? 
Hvilke tanker, diskusjoner og erfaringer har man gjort seg underveis?  
 
VEIEN VIDERE 
Studiestyret bør nå diskutere hva instituttene trenger for å komme i mål med program- og 
emnerevisjoner til fristen, og hva fakultetet kan bidra og hjelpe med. Hvordan kan vi på en best mulig 
måte gå gjennom de reviderte program- og emnebeskrivelser, kvalitetssikre tekstene og videreutvikle 
kvaliteten i studieprogrammene våre. Her bør vi ikke bare tenke frem til revisjonsfristen, men også 
frem til fristen for studieplanendringer i oktober og utover det på kvalitetsutviklingen på lengre sikt. 
 

https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Revisjon_av_studieprogram_p%C3%A5_MN_2016-2017
https://wiki.uib.no/matnat/index.php/1._utkast_av_program-_og_emnebeskrivelser
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Instituttleder Ørjan Totland har for eksempel foreslått følgende: … det ville være nyttig å få en 
gjennomgang av emnene og programmene som er leverte, og samtidig bør det gjøres et felles arbeid 
med grunnemnene som mange programmer benytter seg av, delvis fordi det ble skapt en forventning 
om det og ikke minst fordi det vil føre til at det endelige resultatet blir så godt som mulig. 
En måte å sikre en slik gjennomgang på er at det lages til en peer-review-ordning for den første 
leveransen og for grunnemnene/brukeremnene. En relevant gruppe for evalueringen kan være 
studiestyret. Oppgaven deres kunne være å gi korte, konkrete tilbakemeldinger samt å identifisere et 
par gode "best practice" til videre arbeid.  
 
 
 
 
 
 
Bergen 30.03.17, MN/inso 
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Kjemisk institutt 
Matematisk institutt 
Geofysisk institutt 
Molekylærbiologisk institutt 
Institutt for fysikk og teknologi 
Institutt for geovitenskap 
Institutt for informatikk 
Institutt for biologi 

 
  
  

 
 
Utlysning av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet 2017 
Vi viser til vedlagte brev fra Studieadministrativ avdeling datert 24.02.2017 (2016/11726) 
vedrørende utlysning av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet. I februar vedtok 
Utdanningsutvalget retningslinjer for den nye insentivordningen for utdanningskvalitet som 
erstatter den tidligere PEK-ordningen. De nye retningslinjene og søknadsskjema er vedlegg 
til brevet fra Studieadministrativ avdeling. 
 
Pilotprosjekter for utvikling av meritteringsordning for undervisning 
Fakultetet vil søke om midler til evaluering av søknader til ETP-ordningen. 
 
Insentivmidler for utdanningskvalitet 2017 
Universitetets utdanningsutvalg har for 2017 valgt disse fokusområder:  

 Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomstrømningen 
 God sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og 

vurderingsformer, inkludert praksis. 
 Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy. 

Kun tiltak som er klart innenfor ett eller flere av fokusområdene, vil bli vurdert. Årets 
fokusområder passer godt med det foregående revisjonsarbeidet. Insentivmidlene lyses ut 
hvert år, men fokusområdene vil være andre hvert år.  
 
Fakultetet ber om å sende søknader for insentivmidler i ePhorte (2017/4036) innen 27. april. 
 
  

Referanse Dato 

2017/4036-INSO 22.03.2017 
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Ugleprisen1 – UiB sin interne pris for utdanningskvalitet 
Som tidligere blir det også i år tildelt en egen pris for god studiekvalitet. Flere miljø ved 
fakultetet har tidligere mottatt denne prisen, og instituttene bes vurdere om de har aktuelle 
tiltak som kan oppnå en slik pris i 2017. Dette er en pris som deles ut hvert år, slik at de som 
er inne i en utviklingsprosess kan planlegge for søknader til Uglepris i årene som kommer. 
 
Fakultetet ber om å sende søknader om Ugleprisen i ePhorte (2017/4036) innen 1. juni. 
 
Prioritering av søknader 
Fakultetet vil prioritere mellom søknader og ber derfor om at søknadene om nye tiltak og om 
tiltak som skal vurderes for Ugleprisen, sendes fakultetet én uke før søknadsfristen til 
Studieadministrativ avdeling: 
 

- Søknadsfrist for søknad om insentivmidler: 27. april 
- Søknadsfrist for søknad om Uglepris: 1. juni 

 
Lykke til med å utvikle gode søknader! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Eli N. Høie 
studiesjef Ingrid W. Solhøy 
 rådgiver 

 
1 Nettside til Ugleprisen 

http://www.uib.no/studiekvalitet/78078/ugleprisen
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Fakultetene 
   

Utlysing av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet 
I Utdanningsutvalgets møte i november 2016, ble ny insentivordning for studiekvalitet drøftet. 
I utvalgets møte 1. februar 2017 ble retningslinjene for den nye insentivordningen vedtatt. 
Retningslinjene følger vedlagt.  
 
Insentivmidlene er rettet mot utviklingstiltak innenfor kvalitet i studiene og gjennomstrømning. 
For 2017 er det bevilget kr. 1.5 millioner kroner som skal brukes til: 

 Uglepris (kr. 100 000,-). Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet, og blir 
utdelt til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for utdanningskvalitet. 

 Pilotprosjekter for utvikling av meritteringsordning for undervisning ved fakultetene. 
Fakultetene kan søke om midler til evaluering av søknader.   

 Insentivtiltak som er i overensstemmelse med årets fokusområder:  
- Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomstrømningen 
- God sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og 

vurderingsformer, inkludert praksis. 
- Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy.  

 
For å bli vurdert er det en forutsetning at prosjektene er klart i målgruppen og at de har den 
nødvendige kvaliteten.  
 
Søknadsfrister:  
for søknad om insentivmidler: 4. mai 
For søknad om Uglepris: 10. juni 
 
Vennlig hilsen 
 
Oddrun Samdal 
Viserektor for utdanning Christen Soleim 
 avdelingsdirektør 
 
Vedlegg:  

 Retningslinjer-  insentivordning for utdanningskvalitet 
 søknadsskjema 

 
 
 
 

Referanse Dato 

2016/11726-TOVST 24.02.2017 
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Retningslinjer – insentivordning for utdanningskvalitet 
Vedtatt i Utdanningsutvalget 01.02.2017 
 
Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt 
studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til 
vedtatte retningslinjer og satsningsområder.   
 
1) Insentivmidler kan brukes til: 
 
a) Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles 
midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke 
for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet.  
 
b) Spesielle satsningsområder som er definert i utlysningen av insentivmidlene   
 
c) Uglepris. kr 100 000,-. 
 
I Utlysningsbrevet blir det redegjort for årets prioriterte områder.  Det er kun prosjekter som 
vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har 
den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. 
 
2) Det settes ned en vurderingskomité som innstiller fordeling av midler og tildeling av 
Uglepris. Utdanningsutvalget vedtar fordeling av insentivmidler og tildeler Uglepris. Komiteen 
består av viserektor for utdanning, to utdanningsdekaner og en studentrepresentant.  
 
3) Krav til søknadene:  

- Søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.  
- Prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget 

fakultet. 
- Midlene kan ikke brukes til frikjøp fra egen undervisningsstilling eller som 

reisemidler til studenter uten at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten 
permanent tilleggsfinansiering.  

 
4) Mottakerne av insentiv-midler forplikter seg til å:  

- Rapportere om resultat fra arbeidet det påfølgende året i studiekvalitetsbasen 
  og på eventuelle interne UiB-arrangement.  
- Lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider.   
  Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet. 

 
 
 
 



Søknadsskjema insentivmidler – Studiekvalitet 
Utviklingstiltak innen budsjettposten: Kvalitet i studiene og gjennomstrømning- 
2017-2022 
 
 
Fakultet:  

Kontaktperson for søknaden: 

 
Søknadsskjemaet skal ikke overstige tre sider.  
 
1. Om prosjektet  
Tittel og kort omtale 
 
 
 
2. Målsetting for prosjektet, forankring og relevans i forhold til årets definerte 
satsningsområder 
 
 
 
3. Budsjett 
Sett opp oversikt over kostnader. Angi også egne midler (eksl. lønn), og søknadssum.  
 
 
 
4. Prosjektets fremdriftsplan med evt. milepæler, ansvars- og ressursfordeling 
 
 
 
 
5. plan for evaluering og rapportering av resultat:  
 
 
 
 
6. Overføringsverdi til andre fagmiljø:  
 
 
 
 
7. Eventuelle tilleggsopplysninger  
 
 
 

Søknadsfrister 2017:  4. mai (insentivmidler) og 10. juni (Uglepris)
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