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Rapport om erfaringer ved programsensorordningen - Institutt for 
geovitenskap 

Vi viser til brev av 26. april 2013 i saken om programsensoroppnevning. Fakultetet ber her 

om en rapport knyttet til erfaringer i forbindelse med programsensorordningen. Under følger 

en kort skildring av Institutt for geovitenskap sine erfaringer med programsensorarbeidet for 

forrige periode (høst 2010 til vår 2014), samt en kort skildring av videre planer for 

programsensorperioden fra og med våren 2014. 

 

Institutt for geovitenskap hadde i forrige programsensorperiode tre programsensorer, 

representert fra henholdsvis Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Oslo og 

Universitetet i Tromsø. Programsensorene ble bedt om å vurdere undervisningstilbudet i 

bachelorutdanningen ved Institutt for geovitenskap, herunder den feltbaserte undervisningen 

og de mer kvantitative undervisningsformene som inngår i bachelorprogrammet. Som en del 

av dette arbeidet hadde programsensorene møter med programstyret og ulike 

undervisningsansvarlige på instituttet, og ble tilsendt nødvendig dokumentasjon for å 

gjennomføre dette arbeidet. Til tross for at Institutt for geovitenskap mottok nyttige muntlige 

tilbakemeldinger, resulterte arbeidet ikke i noen endelig skriftlig rapport av 

programsensorenes vurdering. Dette anser Institutt for geovitenskap som uheldig da det 

vanskeliggjør et videre oppfølgingsarbeid.  

 

Institutt for geovitenskap vil hente lærdom fra disse erfaringene for den kommende perioden 

for programsensorarbeidet. Blant annet vil man i større grad enn tidligere komme med klare 

bestillinger og forventninger til programsensorene, samt en tydelig tidsplan over, og ledelse 

av arbeidet. Gjennom dette håpes det at man lettere vil kunne legge rammene for et 

utbytterikt programsensorarbeid, som også lettere kan følges opp av Institutt for 

geovitenskap. 
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Videre, for den kommende programsensorperioden ønsker instituttet å benytte seg av to av 

de totalt tre programsensorene fra inneværende periode. For den programsensoren som 

byttes ut, er det ønskelig å finne en erstatter fra samme fagretning (geofysikk). 

 

Programstyret arbeider for øyeblikket med å finne en tredje programsensor for neste periode, 

og aktuelle kandidater vil etter planen diskuteres i Programstyret 25. september 2013.   

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Haflidi Haflidason 

Programstyreleder Kaia Nepstad 
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