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3. Utdanningsmelding for 2014 

 

 

3.1 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014 og planer og 

      prioriteringer for 2015. 

 

I utdanningsmeldingen for 2013 identifiserte instituttet følgende prioriteringer:  

 

3.1.1 Dimensjonering av studietilbudet  

Tidligere utdanningsmeldinger har vist til at en økning i studentmassen har medført utfordringer 

knyttet til undervisningsmetodene i emnene som tilbys. Dette er fortsatt en utfordring ved 

instituttet, men er primært knyttet til emner med felt og/eller laboratorieundervisning. For flere 

av disse emnene har antall plasser blitt utvidet, ved at deler av undervisningen dubleres. Dette, i 

kombinasjon med utvidelse av undervisningslokaler, har redusert presset på flere emner. Som en 

følge av dette, er inntrykket fra 2014 at vi har kunnet tilby plasser til flere studenter enn tidligere 

på en rekke emner.  

 

3.1.2 Gjennomgang og videreutvikling av emneportefølje  

Tidligere utdanningsmeldinger har belyst behovet for en videreutvikling av den totale 

emneporteføljen ved instituttet, samt en bedre koordinering av det totale studietilbudet innenfor 

ulike tematiske områder. Arbeidsgruppen fra 2013/2014 belyste noen av disse områdene, men 

fokuserte primært på oppbyggingen i studieprogrammene ved instituttet. Som en oppfølging til 

dette, satt instituttet i 2014 i gang en kartlegging av innholdet i ulike emnene som undervises, da 

særlig med mål om å avdekke eventuelle overlapp og/eller undervisningshull. Arbeidet ledes av 

programstyreleder og vil videreføres i 2015.  

 

3.1.3 Undervisningslokaler  

Fortsatt ønsker instituttet å videreutvikle opprustningen av undervisningslokaler. Vi ser at for 

flere emner er kapasitetsbegrensninger grunnet plassbegrensninger i undervisningslokaler. GEO 

fikk dessverre heller ikke i år prioritet for utvidelse og oppussing av petrografisalen.  

 

3.1.4 Etter- og videreutdanning og lektorutdanning 

I 2014 ble den første av en serie på totalt fire moduler av etter- og videreutdanning i geofag lyst 

ut for lærere i den videregående skolen. Grunnet lav påmelding ble emnet ikke undervist i 

2014/2015. I 2015 planlegger vi videre markedsføring av vårt etter- og videreutdanningstilbud 

geofag, og fra høsten 2015 vil vi tilby modul 2. I 2014 ble det dessuten vedtatt at instituttet skal 

delta i den integrerte lektorutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Geofag 

skal tilbys både som fag 1 og fag 2. Det ble opprettet en ny stilling innen geofagdidaktikk i fra 

høsten 2013 som skal ha ansvar for dette. 

 

3.1.5 Rekruttering 

Instituttet videreførte tidligere års rekrutteringsarbeid, og da særlig rettet mot å møte skoleklasser 

fra ungdoms- og videregående skoler. Blant annet deltok instituttet på UiBs felles Fagdag 5. 

mars, og det årlige «Ka vil du bli»-arrangementet gjennom Bergen Kommune. Instituttet 

planlegger å gjenta deltakelsen i begge arrangementet i 2015. Dette arbeidet bør dessuten sees 

sammen med instituttets satsning på å utdanne lærere innen geofag til den videregående skolen. I 

tillegg mottar instituttet mange skoleklasser i løpet av året.  
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3.2 Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om i      

      2014. 

 

3.2.1 Studentutveksling 

I 2014 fortsatte instituttet sitt arbeid med studentutveksling, og da særlig til instituttets egne 

Erasmus-avtaler. Antallet studenter som reiste på utveksling i 2014 fordoblet seg fra 2013. Vi ser 

fortsatt at de fleste studentene fortsatt reiser til bilaterale avtaler utenfor Europa. Samtidig er 

inntrykket at studentene er mer bevisst det faglige studietilbudet ved valg av lærested i utlandet, 

hvor hovedtyngden av studentene er opptatt av et lærested med et godt faglig tilbud innenfor 

relevante geofaglige emner. Av instituttets Erasmus-avtaler var fortsatt avtalen i Southampton 

mest populær, men vi sendte også studenter til to tyske universiteter. Ellers er UiBs Nordplus-

avtale med University of Iceland blitt stadig med populært blant våre studenter. I 2014 forsøkte 

instituttet å få til en Erasmus-avtale med dette lærestedet – et arbeid vi vil fortsette med inn i 

2015.  

 

3.2.2 Mentorordningen 

2014 markerte oppstarten på den planlagte mentorordningen ved instituttet. Arbeidet ble 

koordinert av en komite, bestående av én vitenskapelig ansatt, studiekonsulent, og to 

studentrepresentanter. Gjennom mentorordningen ble alle studentene fra Kull 2014 tildelt hver 

sin mentor. De 25 mentorene består av faste vitenskapelige ansatte, som hver har ansvar for fire 

studenter. Hovedinntrykket er at ordningen anses som et positivt tiltak både fra studentenes og 

mentorenes side. Instituttet planlegger å videreføre denne ordningen i 2015.  

 

3.3 Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2014. 

Se punkt om «Undervisningslokaler».  

 

3.4 Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2014 og planer for 2015.  

Instituttet oppnevnte høsten 2013 tre nye programsensorer. Det var instituttets målsetning å 

benytte programsensorene til å vurdere arbeidsgruppens rapport fra 2014. Dette arbeidet er 

imidlertid blitt forsinket og planlegges gjennomført i løpet av våren 2015.  

 

Som nevnt over pågår det også en intern gjennomgang av vår emneportefølje. Resultatet av dette 

arbeidet vil sammen med arbeidsgruppens gjennomgang av studieprogrammene og 

programsensorenes evalueringer av arbeidsgruppens rapport, bli gjenstand for en helhetlig 

vurdering av studieprogrammene ved instituttet.  

 

3.5 Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/nedlegginger av studieprogram,    

      vurdering av robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2016. 

 

3.5.1 Utvikling av studietilbudet og oppretting/nedlegginger av studieprogram  

To emner ble nedlagt i 2014, og tre emner ble opprettet. Når det gjelder de to nedlagte emnene, 

ble innholdet  i begge inkorporert i ett av de nye emnene. Dette var bakgrunnen for at de kunne 

legges ned med umiddelbar virkning.  

 

Ellers er det ingen planer om oppretting eller nedlegging av studieprogram på verken bachelor- 

eller masternivå. I tråd med den pågående programevalueringen utelukker imidlertid ikke 

instituttet visse endringer i innholdet og oppbyggingen av studieprogrammene, da særlig på 

bachelornivå. Alle endringer vil meldes inn som studieplanendringer i tråd med gjeldende 

regelverk.  
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3.5.2 Fordeling av studieplasser  

Bachelorprogrammet i geovitenskap hadde i 2014 totalt 215 primærsøkere, hvorav 164 til 

studieretning geologi og 45 til studieretning geofysikk. Dette representerer en økning på 

henholdsvis 7,1 og 3,7 % fra 2013. Totalt begynte 94 studenter på bachelorprogrammet i 

geovitenskap i 2014, hvorav 72 på studieretning geologi og 22 på studieretning geofysikk. De 

offisielle tallene fra Samordna Opptak viser at poengkravet for opptak til retning geologi nå er 

49.5 og for geofysikk 50.3 (ordinær kvote). Dette representerer en liten nedgang i krav for 

karaktersnitt for opptak fra 2013. I 2015 ønsker instituttet å beholde opptaksrammen til 

bachelorprogrammet som tidligere år totalt 95 plasser. 

 

Masterprogrammet i geovitenskap hadde totalt 159 søkere (34 søkere våren 2014 og 125 søkere 

høsten 2014), hvorav 60 ble tatt opp (14 tatt opp våren 2014 og 46 tatt opp høsten 2014). Med 

dette ser vi også at økningen fra 2013 har fortsatt i 2014.  

Fordelingen på de ulike studieretningene var som følger:  

 

 Geodynamikk: 12, hvorav 2 studenter er tatt opp på fellesprogrammet Joint Master in 

Geoscience of Basins and Lithosphere.  

 Geokjemi og geobiologi: 3 

 Kvartærgeologi og paleoklima: 17 

 Maringeologi og geofysikk: 5 

 Petroleumsgeofag: 23 

 

I 2015 planlegger instituttet å tilby ca. 60 masterprosjekter, hvorav 12-15 til vårsemesteret, og 

42-45 plassene ved høstens hovedopptak.  

 

3.6  Prosedyrer for fordeling av masterprosjekter  

Instituttet anser de nåværende prosedyrene for oppgavefordeling i forbindelse med opptak til 

masterprogrammet i geovitenskap, som lite effektiv. Instituttet planlegger derfor å ta i bruk nye, 

og mer hensiktsmessige rutiner for oppgavefordeling i forbindelse med masteropptaket. Dette er 

for tiden under arbeid ved instituttet.  

 

3.7 Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2014 og planer for 2015. 

Høsten 2013 ble videreutdanning for lærere i geofag opprettet ved UiB, med planlagt oppstart 

høsten 2014. Som nevnt over, ble ikke modul 1 startet i 2014 grunnet for få påmeldte. Instituttet 

vil likevel tilby modul 2 fra og med høsten 2015.  

 

Instituttet vil også opprettholde sin deltakelse i den integrerte lektorutdanningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


