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Studiestyresak:  13/20  Saksnr.: 2013/9703 

Møte: 30.10.2013   
 
 
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2014/2015 OG VÅREN 2014 
 
 
Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev til alle institutter, datert 5. september 2013, hvor det ble 
opplyst om den årlige fristen for studieplanendringer. Fristen for innlevering av forslag til mindre 
endringer i studieplanene for våren 2014 og store endringer for studieåret 2014/2015, inkludert ønsker 
om endring av fargekoder, var 1. oktober 2013.  
Flere institutt var i år sent ute med innleveringen og fakultetet må presisere at fristen for innmelding av 
studieplanendringer 1. oktober må overholdes, siden dette er viktig for andre prosesser. 
 
Vi har mottatt forslag til studieplanendringer fra alle instituttene:  

Geofysisk institutt 
Institutt for biologi  
Institutt for fysikk og teknologi 

Fysikk 
Petroleum- og prosessteknologi  

Institutt for geovitenskap 
Institutt for informatikk  
Kjemisk institutt  

Kjemi 
Nanoteknologi/Nanovitenskap 

Matematisk institutt  
Molekylærbiologisk institutt 
Lærerutdanningsutvalget 
Forskerutdanningsutvalget, MN-fakultetet 

 
I det etterfølgende notatet er forslagene til endringer oppsummert og kommentert. Notatet er basert på 
oversendingene og dialog med studieadministrasjonen og ledelse ved de enkelte instituttene. Alle 
oversendingene fra instituttene er vedlagt.  
Notatet er todelt. 
Del B omhandler forslag fra Matematisk institutt om opprettelse og nedleggelse av studieprogram fra 
høsten 2014. Del A omhandler alle andre studieplanendringer. 
 
Den største studieplanendringen er at Matematisk institutt foreslår nedleggelse av sitt bachelorprogram 
i matematiske fag, og ønsker å opprette 3 nye bachelorprogram og en integrert 5-årig aktuarutdanning. 
Endringene skal ikke føre til endring av studieplasstallet ved fakultetet og skal gjennomføres innenfor 
de budsjettmessige rammene som eksisterer i dag. Nærmere begrunnelse for denne endringen er gitt i 
dokumentets del B. 
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Studieplanendringer og studentrekruttering  
Fristen for innmelding av studieplanendringer er satt til 1. oktober og det er viktig at den overholdes, 
slik at vi når andre prosesser og frister på UiB. 
I programfolderne er det oversikter over emnene som inngår i bachelorgradene. Studieplanen for 
kommende studieår må derfor være ferdigbehandlet innen rekrutteringsmateriellet går i trykken. Vi må 
kunne gi søkerne tydelig og oppdatert informasjon om studieprogrammene som de vurderer å starte på. 
I tillegg må vi ta høyde for at enkelte endringer skal viderebehandles i Utdanningsutvalget og 
Universitetssstyret. 

 
1. oktober   Frist for innmelding av studieplanendringer 
14. oktober   Frist for første korrektur på rekrutteringsmateriell for høsten 2014 
30. oktober   Studiestyret vedtar studieplanendringene 
18. november   Frist for tilbakemelding på andre korrektur (kun mindre endringer) 
2.- 9. desember  Rekrutteringsmateriellet trykkes 
10. desember  Frist for oppdatering av studieinformasjon på web 
7. januar   Første utdanningsmesse hvor UiB deltar 
7. januar   Første skolebesøk i regi av UiB 
 

 
Punkter av generell interesse blant forslagene til studieplanendringer 
 

o BIO foreslår å legge ned masterprogram og opprette flere studieretninger på masterprogrammet 
i biologi. 
 

o IFT foreslår store endringer for bachelorprogrammet i fysikk.  
 

o GEOV oppretter kursrekke for lærere fra videregående skole, som vil øke sin kompetanse i 
geofag. 

 
o Programstyret i nanovitenskap har levert en fyldig beskrivelse av vurderingsformen på 

NANO100. Ved mappeevaluering er det nødvendig å være detaljert og dette er et eksempel til 
etterfølgelse. 

 
o MI foreslår å opprette 4 nye studieprogram. Se del B av saken.  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtok forslagene til endringer i studieplanene som instituttene har fremmet, med enkelte 
tillegg slik det fremgår av notatet og eventuelle merknader i møtet. Det forutsettes at alle forslag til nye 
emner og studieprogrammer vil kunne gjennomføres innen dagens budsjettramme. 

 
Bergen 25. oktober 2013 
MN/KRE 
 
Vedlegg 

1. Brev fra fakultetet til instituttene  
2. Oversendelsene fra instituttene 
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DEL A 
Oppsummering av forslag til studieplanendringer fra instituttene 
 
GEOFYSISK INSTITUTT 

Forslag til mindre studieplanendringer: tilrådde forkunnskaper, krav til forkunnskaper, 
obligatoriske arbeidskrav, vekting, vurderingsform, revidering av beskrivende tekster (som innhold 
og læringsutbytte) og endret undervisningsfrekvens/semester på flere emner. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

GEOF32x Turbulens i atmosfærens (5 SP, oppstart høsten 2014) 
GEOF350 Seminar in atmospheric sciences (5 SP, oppstart våren 2014) 
 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
GEOF321 Innføring i metodar for vervarsling (10 SP) 
GEOF329 Lokalmeteorologi (5 SP) 

 
Forslag til endringer for Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi: 
-     Noen språklige endringer og presiseringer i studieplanen. 
- PHYS111 flyttes fra 3. til 4. semester som en tilpassing til forslaget om endring av 

undervisningssemester for emnet fra IFT. 
 
Forslag til endringer for Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi, studieretning 
meteorologi: 
- Endring i sammensetning av obligatoriske emner for studieretningen, gjelder fra H14. 
- Noen språklig presiseringer og oppdatering av den engelske versjonen av studieplanen.  
 
Forslag til endringer for Masterprogrammet i energi: 
- Studieretning CO2-håndtering: Endring i obligatoriske emner innen 3 av temaområdene. 
- Studieretning energiteknologi: Enkelte endringer i obligatoriske emner innen temaområdet 

solceller. Til temaområdet «Termiske maskiner» har Høgskolen i Bergen nylig opprettet 2 nye 
emner, som er obligatoriske i graden, og som undervises første gang våren 2013. Videre skal det 
opprettes ytterligere 2 emner som inngår i graden og som skal undervises første gang høsten 2014.  

- Studieretning fornybar energi: Endring i obligatoriske emner innen 2 av temaområdene 
 
Sekretærens kommentar: 
Masterprogrammet i energi hadde første opptak av studenter høsten 2012. Programmet er et 
tverrfaglig samarbeid mellom flere institutter ved fakultetet og Høgskolen i Bergen, og tilbyr 
studentene masteroppgaver innen en rekke ulike temaområder. Til årets studieplanendringer er det 
meldt inn mange endringer i programmet også fra Høgskolen i Bergen, og flere av disse blir 
gjeldende for årets kull.  
Fakultetet håper at de nødvendige justeringene nå er på plass, slik at studieplanen kan gi 
studentene den forutsigbarheten som det er ment. 
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Geofysisk institutt. 
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INSTITUTT FOR BIOLOGI 
Forslag til mindre studieplanendringer: endring i emnenavn, tilrådde forkunnskaper, obligatoriske 
arbeidskrav, revidering av beskrivende tekster (som innhold og læringsutbytte) og endret 
undervisningsfrekvens/semester på flere emner. 
To ordinære våremner vil ikke bli undervist våren 2014. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

BIO2xx Økologi (10 SP, oppstart våren 2014) 
BIO2xx Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon (10 SP, oppstart våren 2015) 
 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
BIO242 Teoretisk økologi og modellering (10 SP) 
BIO342 Marine økosystemmodeller (SP) 
BIO346 Bevaringsøkologi (5 SP) 
BIO305 Marin yngelproduksjon (10 SP) 
BIO204 Etikk og velferd for akvatiske organismer (10 SP) 

BIO204 er obligatorisk i bachelorgraden i bærekraftig havbruk og i integrert master i fiskehelse. Emnet 
skal erstattes med en kombinasjon av kurs i forsøksdyrlære (LAS201 og LAS203) ved MOF og en 
forkortet versjon av dagens BIO204. Instituttet venter på et formelt svar fra Klinisk institutt 1. 
  
Forslag til nedleggelse av masterprogram: 

o Masterprogram i marinbiologi 
o Masterprogram i ernæring hos akvatiske organismer 
o Masterprogram i havbruksbiologi 
o Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning 
o Studieretningen geobiologi på Masterprogram i biologi 

 
Forslag til opprettelse av nye studieretninger på Masterprogram i biologi 

o Studieretning mikrobiologi  
o Studieretning marinbiologi 
o Studieretning fiskeribiologi og forvaltning 
o Studieretning havbruksbiologi 
o Studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi 
o Studieretning utviklingsbiologi og fysiologi 
o Studieretning miljøtoksikologi  

Studieplanen for masterprogrammet, med beskrivelsene av studieretningene, er ikke kommet helt i mål. 
Instituttet skriver at læringsutbyttene skal harmoniseres og standardiseres slik at det blir en mer enhetlig 
utforming. 
 
Sekretærens kommentar: 
Emner på 200tallsnivå kan inngå både i bachelor og mastergrader ved fakultetet. Fakultetet vil 
oppfordre programstyret til å gi en anbefaling for emner som er aktuelle i begge gradene; enten å 
anbefale emnene som forkunnskaper (som en del av bachelorgraden) eller som en del av mastergraden. I 
beskrivelsene av noen av studieretningene, som mikrobiologi, blir det gitt en dobbelt anbefaling. 

 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for biologi, med følgende 
tillegg: 
Instituttet skal innen 1. desember ferdigstille beskrivelsene av studieretningene i masterprogrammet i 
biologi 
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INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI 

Forslag til mindre studieplanendringer: endring i emnenavn, vurdering og endret 
undervisningsfrekvens/semester på flere emner (inkl. to etterutdanningsemner) 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

PHYS118 Moderne fysikk I (10 SP, oppstart våren 2015) 
PHYS119 Moderne fysikk II (10 SP, oppstart høsten 2015) 
NANO161 Innføring i nanoteknologi og instrumentering (10 SP, oppstart våren 2014) 
 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
PHYS110 Perspektiver i fysikk (10 SP) 
PHYS115 Kvantefysikk og statisk mekanikk (10 SP) 
NANO160 Innføring i nanoteknologi (10 SP) 
 

Forslag til endringer for Bachelorprogrammet i fysikk: 
- Forslag om å flytte ex.phil fra 1. til 5. semester. Programstyreleder har kontakt med Institutt for 

filosofi og førstesemesterstudier (FOF) om et eget opplegg for fysikkstudentene, men det er ikke 
blitt konkretisert på det nåværende tidspunktet. 

- Forslag om at INF109 blir obligatorisk i graden. Institutt for informatikk stiller seg positive til 
forslaget. 

- Forslag om at to nye emner opprettes og to legges ned. Endring av undervisningssemester for 
PHYS111, PHYS112 og PHYS113. Forslaget til endringer av undervisningssemester er sendt på 
høring til de studieprogrammene som har fysikkemner i graden. 
 

Forslag til nytt studieløp for bachelorgraden: 
6. sem. (vår) Valg Valg Valg 
5. sem. (høst) Ex.Phil PHYS117* PHYS119 / PHYS116** 
4. sem (vår) MAT121*** PHYS114* PHYS118 ** 
3. sem (høst) MAT212*** PHYS113* PHYS112* 
2. sem (vår) MAT131*** MAT112*** PHYS111* 
1.  sem (høst) INF109 MAT111*** PHYS109 
 
* PHYS111, 112, 113, 114, 117 + INF109 og Ex.Phil er obligatorisk i graden 
**Velg minst to av emnene PHYS116 / 118 / 119 
*** 4 av 5 matematikkemner er obligatoriske i graden 
 

Sekretærens kommentar: 
Førstesemester uten ex.phil 
Ex.phil seminarmodellen fungerer svært godt som et førstesemesteremne. Studentene jobber sammen i 
grupper, med obligatorisk oppmøte, hvor de er nødt til å delta aktivt. Dette skaper trygge rammer, godt 
samhold og motvirker frafall i første semester. Programstyret i fysikk fremholder at PHYS109 kan 
fungere godt sosialt for fysikkstudentene og gi studentene kullfølelsen. Emnet er ikke obligatorisk eller 
et spesifikt anbefalt valgemne for andre studenter, så det er stort sett fysikkstudenter som tar emnet.  
Fakultetet oppfordrer programstyret til å videreutvikle undervisningsopplegget for PHYS109 for å sikre 
at emnet både har et faglig godt innhold og kan overta den rollen ex.phil-seminar har i førstesemester. 
 
Obligatoriske matematikkemner i graden: 
Fakultetet gjør oppmerksom på at formuleringen «4 av 5 matematikkemner er obligatorisk i graden» er 
lite heldig med tanke på tydelig informasjon til studentene. Er det likegyldig hvilke 4 emner studentene  
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velger? Kommer et stort flertall til å ta alle de 5 emnene?  
Videre er det slik at i studentenes utdanningsplaner på studentweb inngår alle obligatoriske emner på 
det anbefalte semesteret. Emner som er helt valgfrie eller som skal velges fra liste (som 4 av 5 
matematikkemner) må studentene søke frem og selv legge til i planen. Dette oppleves som tungvint og 
det er også en sjanse for at noen studenter går glipp av informasjonen om hvilke matematikkemner de 
må ta for å få en god progresjon i studiet. 
Fakultetet oppfordrer programstyret til å revurdere formuleringen og gjøre alle de 5 
matematikkemnene obligatoriske. 
 
-------------- 
 
Forslag til endringer for Bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi: 
- Forslag om å sette inn MAT102 Brukerkurs i matematikk II som alternativ til det obligatoriske 

emnet MAT112 Grunnkurs i matematikk II.  
- Forslag om å erstatte MAT121 Lineær algebra med MAT131 Differensiallikninger I.  

Matematisk institutt stiller seg positive til forslaget. 
- Bytte av undervisningssemester for to fysikkemner 

 
Forslag til nytt studieløp for bachelorgraden: 

6. sem Valg Valg PTEK203/GEOV260 
5. sem Valg KJEM210 PTEK202 
4. sem PHYS111 Valg PTEK212 
3. sem PHYS112 KJEM110 PTEK211 
2. sem MAT131 MAT102/MAT112 GEOV101 
1. sem Ex.phil MAT111 PTEK100 

  
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for fysikk og teknologi. Med 
følgende tillegg: 
- Instituttet skal innen 1. desember avgjøre om «4 av 5» eller «alle» matematikkemnene skal være 
obligatoriske i graden. 
- Eventuelle endringer for emnet PHYS109 kan meldes inn til fristen 1. mars 2014. 

 
INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP 
Forslag til mindre studieplanendringer: vurderingsform, endret emnenavn, tilrådde forkunnskaper, 
forkunnskapskrav, overlapp, obligatoriske arbeidskrav, revidering av beskrivende tekster (som 
innhold) på flere emner. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

GEOV313 Bergartsmagnetisme og paleomagnetisme (5 SP, uregelmessig undervisning)                                   
          GEOV320 Terrestrial palaeoclimatology (10 SP, oppstart våren 2015)                                   

GEOV601 Arbeid i geotop – feltarbeid i geofag (15 SP, oppstart høsten 2014) 
GEOV602 Naturkatastrofer - argumentasjon og rollespill i geofag  

(15 SP, oppstart høsten 2015) 
GEOV603 Georessurser og miljø – vurdering i geofag (15 SP, oppstart høsten 2016) 
GEOV604 Jorda i forandring – læringsteori benyttet på geofagundervisning   

(15 SP, oppstart høsten 2017)                                   
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GEOV601-604 er en kursrekke på fire moduler for videreutdanning av geofaglærere i videregående 
skole. Emnene undervises over to semestre, med eksamen i vårsemestrene. 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
GEOV215 Signalteori (10 SP) 
GEOV311 Bergartsmagnetisme (5 SP) 
GEOV354 Analytisk paleomagnetisme (5 SP) 
GEOV369 Basins Analysis: Structure and Stratigraphy of Sedimentary Basins (10 SP) 
GEOV371 Prosessering av seismiske data (10 SP) 

 
Forslag til endringer for Masterprogrammet i geovitenskap: 

- Nytt opptakskrav for alle studieretningene på programmet innføres fra og med opptaket våren 
2014, jmf tidligere sak i studiestyret (sak 2013/10179). Instituttet stiller krav om at realfagskravet 
fra videregående er oppfylt, i tillegg til en relevant bachelorgrad. 
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for geovitenskap. 

 
 

 
INSTIUTT FOR INFORMATIKK 
Forslag til mindre studieplanendringer: vurderingsform, tilrådde forkunnskapskrav, revidering av 
beskrivende tekster (som læringsutbytte) på noen emner. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

INF144 Informasjonsteori (10 SP, oppstart våren 2015) 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for informatikk. 

 
 
 
INSTITUTT FOR KJEMISK INSITUTT 
Forslag til mindre studieplanendringer: revidering av beskrivende tekst (tillatte 
hjelpemidler på eksamen) på to emner og vurderingsform for et emne, NANO100. 
Fire ordinære våremner vil ikke bli undervist våren 2014. 
 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

NANO244 Material – og nanokjemi (10 SP, oppstart høsten 2014) 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
KJEM244 Nanokjemi (10 SP) 
NANO200 Nanoprosesser og nanomaterialer (10 SP) 

 
 
Forslag til endringer for bachelorprogrammet i kjemi: 
MAT102  Brukarkurs i matematikk II legges inn som et alternativ i MAT/STAT/INF-kravet.  
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Ny formulering: Krav om minst ett av emnene: MAT102, MAT121, STAT101/110, INF109.  
MAT102 eller MAT121 vert tilrådd for de fleste spesialiseringsområdene i mastergrad. 
Endringen gjøres gjeldende for studentene som allerede er tatt opp på bachelorprogrammet. 
 
Forslag til endringer for bachelorprogrammet i nanoteknologi: 

- To nye emner legges inn som obligatoriske NANO161 Innføring i nanoteknologi og 
instrumentering (Institutt for fysikk og teknologi) og NANO244 Material – og nanokjemi 
(Kjemisk institutt) 

- To emner utgår: NANO160 og NANO200 
- Forslag om at endringen gis tilbakevirkende kraft til kullet som ble tatt opp høsten 2012.  

 

1. sem. Exphil KJEM110 MAT111 

2. sem. NANO100 MAT112 MOL100 

3. sem. KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4. sem. NANO161  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5.  sem.  NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6. sem. Valg Valg Valg 

 
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Kjemisk institutt. 

 
 
MATEMATISK INSITUTT 
Forslag til mindre studieplanendringer: endring i eksamenssemester for to emner. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

MAUMAT647 (15 SP, oppstart høsten 2014) 
STAT292 Prosjektarbeid i statistikk (10 SP, oppstart vår 2017) 
Opprettelse av STAT292 skjer under forutsetning av at bachelorprogrammet i statistikk og 
forsikringsmatematikk blir opprettet. 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
MAUMAT645 Differensiallikninger II (10 SP) 
MAUMAT646 Matematisk problemløsning og presentasjon (5 SP) 

Sekretærens kommentar: 
Forslaget fra Matematisk institutt om opprettelse og nedleggelse av studieprogram behandles i del B. 
  
Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Matematisk institutt, med følgende 
tillegg: Forslaget fra om opprettelse og nedleggelse av studieprogram behandles i del B. 
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MOLEKYLÆRBIOLOGIGK INSITUTT 
Forslag til mindre studieplanendringer: revidering av beskrivende tekst (tillatte 
hjelpemidler på eksamen) for flere emner, undervisningsfrekvens, obligatorisk 
aktivitet, vurderingsform, forkunnskapskrav på noen emner. 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Molekylærbiologisk institutt. 

 
 
LEKTORUTDANNING 
Den nye nasjonale forskrift om rammeplan for lektorutdanningen medfører at UiBs lektorutdanning må 
legges om. Endringene vil bli gjeldende for kullet som blir tatt opp høsten 2014. Det sentrale 
programstyret for lærerutdanning har ansvar for å koordinere alle partene (som kommune, 
fylkeskommune og 3 fakultet på UiB) i dette arbeidet. 
 
Lærerutdanningsutvalget for MN-fakultetet har utarbeidet et forslag til ny modell for 
lektorutdanningen, og avventer nå resten av prosessen. Fakultetet er godt kjent med og har vært 
involvert i diskusjonen vedrørende de endringer som foreslås for programmet, og vil også være formell 
avsender for endringene. 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret tar saken til orientering. 

 
 
FORSKERUTDANNINGSUTVALGET, MN-FAKULTETET 

  
• Forslag om nedleggelse av emne: 

MNF490 Vitenskapsteori med etikk 
 

Med bakgrunn i endrede krav til opplæring i vitenskapsteori og etikk i den nye forskriften for ph.d.-
graden (vedtatt 20.06.2013) må MNF490 Vitenskapsteori og etikk endres og utvides. 
Emnet er i dag på 3 SP, og det nye minimumskravet er 5 SP. 
 
En utvidet versjon av emnet vil bli opprettet og være klar for undervisning høsten 2014. 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret tar saken til orientering. 
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DEL B 
 
Forslag til nedleggelse av studieprogram: 

o Bachelorprogrammet i matematiske fag 
 
Forslag til opprettelse av studieprogram: 

o Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 
o Bachelorprogram i matematikk 
o Bachelorprogram i statistikk  
o Integrert mastergrad/profesjonsstudium i aktuarfag  
 

Matematisk instituttet legger frem forslag til 4 nye studieprogram med tilhørende studieplaner. 
Instituttet har jobbet med saken i hele 2013 og ønsker oppstart av de nye programmene fra høsten 2014. 
 
Flere søkere 
Hovedbegrunnelsen for ønsket om å dele opp dagens bachelorprogram er å øke antall søkere til 
fagområdet, øke synligheten og med det rekruttere bedre. Bredden i studietilbudet innen matematiske 
fag, og veien fra studier til jobb kommer tydeligere frem i de nye programmene. Dagens 
bachelorprogram i matematiske fag har ikke klart å synliggjøre de muligheter som finnes innen 
matematikk.  
Bachelorprogrammet i matematiske fag har 45 studieplasser og disse vil bli fordelt mellom de nye 
studieprogrammene, slik at opptaksrammen er den samme. Instituttet forventer i midlertid en økning i 
søkertall og har for fremtiden et ønske om å få utvide antall studieplasser. 
 
Flere matematikere 
Det stor etterspørsel etter kandidater med god bakgrunn i matematikk og statistikk, og matematiske fag 
har fått en større betydning på stadig flere områder i samfunnet.  
Det er spesielt ønskelig at aktuarutdanningen blir mer synlig og får et integrert 5-årig løp. Kandidatene 
fra dette programmet er svært etterspurt i arbeidsmarkedet. 

 
Videre saksgang 
I arbeidet med saken har instituttet hatt tett kontakt med studieseksjonen på fakultetet for å sikre at 
administrative hensyn blir tatt. Det skal være mulig å nå de fristene som gjelder for utlysning av 
studietilbud gjennom Samordna opptak for opptak til høsten 2014. Oppretting av nye programmer skal 
godkjennes av Universitetsstyret, etter godkjenning i fakultetsstyret og behandling i 
Utdanningsutvalget. Produksjon av rekrutteringsmateriell for de nye programmene er satt i gang. 

 
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok forslaget om å legge ned bachelorprogrammet i matematiske fag og å opprette fire 
nye studieprogram ved Matematisk institutt. 
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