STUDIESTYRET – MØTE 8. MAI 2013

Universitetet i Bergen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Protokoll fra møtet i studiestyret
Til stede: Harald Walderhaug (leder), Helge Drange, Øyvind Fiksen, Fredrik Manne, Kjartan
Olafsson, John Georg Seland, Hee Chan Seo, Arne Stray
Studentrepr.: Natalie Soltvedt
Forfall: Institutt for geovitenskap
Fra adm: Eli N. Høie, Ingrid W. Solhøy, Harald Åge Sæthre

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent.
II PROTOKOLL FRA MØTE 10. APRIL 2013
VEDTAK: Protokollen ble godkjent.

SAK 13/9
HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING AV BACHELORSTUDENTER –
IVERKSETTING
Vedtakssak (Saksnr. 2011/14723)
Vedlegg:
- Forslag til handlingsplan for økt rekruttering
- Høringssvar fra instituttene
VEDTAK:
Studiestyret vedtar forslaget til handlingsplan for rekruttering til bachelorprogrammene ved
fakultetet med de nyanseringer og endringsforslag som fremkom i saksdokumentet og på
møtet.

SAK 13/10
TILLATTE KALKULATORER VED EKSAMEN
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)
VEDTAK:
Studiestyret har vedtatt at følgende formulering tas inn i utfyllende regler ved det Matematisknaturvitenskapelige fakultet:
1) Det skal i emnebeskrivelsen angis om, og hvilken type kalkulator, som er tillatt som
hjelpemiddel ved eksamen. Følgende formulering skal brukes:
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a) Alle kalkulatorer tillatt, i samsvar med fakultetets regler
b) Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler
c) Ingen kalkulator tillatt
2) Tillatte kalkulatormodeller for b) enkel kalkulator:
Modell xxx
Modell yyy
3) For punkt a) Alle kalkulatorer tillatt:
Kalkulatoren





skal ikke ha mulighet for mottak/sending
kan ikke tilkobles strømnett
må ikke avgi støy
Det er ikke tillatt å medbringe bruksanvisninger, programbeskrivelser, ferdige
programmer eller annet tilleggsutstyr.

En henvendelse sendes til instituttene, som må vurdere om noen av deres emner vil ha enkel
kalkulator som hjelpemiddel til eksamen. I så tilfelle bes instituttet foreslå en representant til
referansegruppen som én gang i året skal vurdere hvilke enkle kalkulatorer som skal være
tillatt. Instituttene melder tilbake til fakultetet innen en fastsatt frist.

SAK 13/11
Eventuelt
Ingen Saker

III ORIENTERINGER







Orientering om søkertall i SO
Orientering om søkertall til masterprogrammene
Eksamen og studentnummer
Duplisering av emnet INFO207++
Sensor ved mastereksamen
Sivilingeniørtittel

Harald Walderhaug
leder
Eli N. Høie
sekretær

MN/INSO
Bergen, 22.5.13
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