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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Løypemelding fra institutt for informatikk - Programevaluering 2014-
2018
Viser til sak om programevaluering i brev av 05.02.16 (14/1420-INSO).

MSc Informatikk
Vi har fremdeles ikke fått på plass en ekstern programsensor. Det jobbes med dette, og vi vil snart få 
på plass en egnet person. Vi ber derfor om ett års utsettelse på programevalueringsrapporten.

BSc Informatikk-matematikk-økonomi 
Vi har hatt store utfordringer med å finne en kvalifisert programsensor, men ekstern 
programsensor er omsider på plass: Sigrid Lise Nonås, NHH. For å fullføre 
programevalueringsrapporten, ber vi om ett års utsettelse.

Vennlig hilsen

Pål Magnus Gunnestad
førstekonsulent

Referanse Dato

2014/1420-PÅG 01.03.2017
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Institutt for biologi ber om utsettelse av programevaluering 
Institutt for biologi vil utarbeide en evaluering av masterprogrammet i biologi, og har begynt 
på arbeidet. Evalueringen av masterprogrammet danner et viktig grunnlag for 
beslutningsprosesser som vi står overfor senere i år. Etter hvert som emne- og 
studieprogramrevisjonen skrider fram og samtidig som det foregår en omorganisering av 
forskningsgruppene ved instituttet ser vi behov for å utsette evalueringen til mai/juni.  
 
Evalueringen av masterprogrammet er viktig for revisjonsprosessen, studieplanendringer 
med frist 1. oktober 2017 og ny organisasjonsstruktur ved instituttet. Vi trenger derfor mer tid 
til arbeidet, og ber om at vi får ny frist i juni til å levere evalueringsrapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ørjan Totland 
Undervisningsleder/instituttleder Kristin Kalvik 
 seniorkonsulent 
 
 

Referanse Dato 

2014/1420-KRKA 14.03.2017 
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Kristine Lysnes 
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Programevalueringer med frist 1. mars 2017 - Søknad om utsettelse 
fra Matematisk institutt 
 
Viser til sak 14/1420. Beklager sent svar på denne; jeg ser nå av saken at vi skulle svart til 
15. mars. Jeg fikk ikke saken i ePhorte før fristen nesten var gått ut, da hun som fordeler 
saker her var vekk. Og så trengtes det noen dager til å få svar fra Programstyret og en 
oversikt over hvor langt medlemmene i Programstyret var kommet på skrivingen.  
 
Matematisk institutt hadde frist 1. mars for å levere programevaluering for følgende program: 
BSc Matematikk 
BSc Matematikk for industri og teknologi 
BSc Statistikk 
MSc Aktuarfag 
MSc Anvendt og beregningsorientert matematikk 
MSc Matematikk 
MSc Statistikk 
 
Vi er godt i gang med å skrive programevalueringen, men er ikke helt ferdige og ser at vi 
trenger noen måneder til for å kunne lage en god rapport. En god del data er samlet inn og 
programstyrets representanter i matematikk, anvendt matematikk og statistikk har skrevet på 
rapporten siden før jul, men det har blitt flere lange avbrytelser enn beregnet. Den største 
grunnen til forsinkelsen er at hele programevalueringsrapporten ble lagt på is en lengre 
periode nå i vår på grunn av at revisjonsprosessen tok mye tid. Programstyret har hatt det 
overordnede ansvaret for revisjonsprosessen og også vært ansvarlig for å skrive alle 
tekstene til våre studieprogram, som er ganske mange. I tillegg er nå plutselig 
programstyrerepresentanten i statistikk sykmeldt på ubestemt tid, så det tar tid for en annen 
å sette seg inn i den delen av rapporten og skrive om statistikk sine tre programmer.  
 
Vi ber dermed om en utsettelse til 15. juni. Det blir hele 3,5 måneders utsettelse, men vi vil 
heller være realistiske og vi ser at ting tar tid. Vi har valgt 15. juni som dato fordi vi har et mål 
om å levere rapporten før sommeren.  

Referanse Dato 

2014/1420-KRL 20.03.2017 
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Vennlig hilsen 
 
 
Henrik Kalisch 
Programstyreleder Kristine Lysnes 
 studiekonsulent 
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Programevaluering med frist 1. mars – Søknad om utsettelse 
 
Institutt for fysikk og teknologi mottok våren 2014 en grundig evalueringsrapport om 
bachelorprogrammet i fysikk. Siden den gangen har programstyret arbeidet med en rekke av 
de spørsmålene og forslagene som er drøftet i rapporten.  
 
Bachelorprogrammet i fysikk var nettopp omstrukturert omtrent samtidig med at 
evalueringsrapporten ble utarbeidet og det første kullet som har fulgt det nye opplegget blir 
ferdig nå til våren. Nå til våren planlegger vi en brukerundersøkelse blant disse studentene for 
å få bedre innsikt i styrke og svakheter i opplegget. Resultatene fra undersøkelsen blir en 
viktig komponent i kvalitetsarbeidet videre og hører helt klart hjemme i programevalueringen. 
Vi ber derfor om frist til 30. juni 2017 til å levere evalueringsrapport. 
 
Bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi har problemer med å finne en person 
som kan påta seg ansvar for programevalueringen, og vi ber om samme frist for å komme 
tilbake med en avklaring. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjartan Olafsson    Hanne Israelsen           Kari Halland 
Programstyreleder    Seniorkonsulent      Studiekonsulent 
 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2014/1420-HAI 24.03.2017 
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Svarbrev ang. programevaluering ved GFI 
 
Programstyret for studieprogram i meteorologi og oseanografi ser at vi ikke har klart å 
overholde fristene for evaluering av bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi og for 
masterprogram i meteorologi og oseanografi. 
 
Vi ber om utsettelse til 1. november for evaluering av begge studieprogrammene i 
meteorologi og oseanografi  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Helge Drange 
Programstyreleder Elin Sletbakk 
 førstekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2014/1420-ELSL 27.03.2017 
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