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Innspill til rapport 2012 og planer 2013 fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

 

Vi viser til sak 12/13484, mottatt 3. januar 2013 (datert 13. desember 2012). På grunn av kort 

tidsfrist har vi ikke fått anledning til å diskutere saken med instituttene, og heller ikke til 

grundig gjennomgang internt på fakultetet. Vi beklager at vi derfor ikke kommer med innspill 

til selve måleparameterne til UiB i denne omgang. Vi foreslår at det vurderes å sette ned en 

arbeidsgruppe med representanter fra fakultetene for en grundig gjennomgang av hva som 

er hensiktsmessige måleparametere for UiB, dersom en ønsker å endre disse. 

 

KDs sektormål 1 – utdanning 

Gjennomføring på normert tid 

Mange av rapporteringstallene for utdanning 2012 vil ikke være klare før i forbindelse med 

rapporteringen til DBH. Det er derfor vanskelig å uttale seg om de fleste måltallene på 

nåværende tidspunkt. På den annen side er det ikke noe som indikerer at fakultetet skal få 

store negative avvik på sine utdanningsparametere. Måltallet for antall mastergrader i 2012 

er allerede passert (måltall 230, foreløpig registrerte 247). 

 

Fakultetet har de siste årene hatt et høyt antall uteksaminerte masterstudenter, noe som 

også stemmer godt overens med opptakstallene på mastergrad to år tidligere. Tidsfrist på 

master, som er en nasjonal ordning ved MN-fakultetene, medfører at kun lovfestede 

permisjoner og andre gyldige grunner gir rom for utsettelse. Det betyr at de aller fleste blir 

ferdig på normert tid, og måltallene som settes er rimelig forutsigbare. Basert på dette 

forventer vi en økning i antall mastergrader for 2013 til 275. 

 

For bachelorgradene våre er frafall og fullføring på normert tid fortsatt en utfordring. Ulike 

virkemidler er tatt i bruk for å bedre på dette, men vi vil fortsatt måtte arbeide videre med 

denne problemstillingen fremover.  

Referanse Dato 

2012/13484-KRB 17.01.2013 
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Fakultetet har de siste årene tatt opp store studentkull, noe som medfører økning i 

studiepoengsproduksjonen. Det er likevel stor variasjon mellom studieprogrammene, og det 

er relativt stor usikkerhet rundt produksjonen til årsstudiestudenter.  

 

Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for 

studieprogrammene 

Fakultetet har utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for alle emner og studieprogram, og skal 

fremover ha fokus på hvordan vi lykkes med at studentene oppnår det læringsutbytte som er 

satt.  

 

Antall uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet 6 år 

tidligere 

For rapporteringsåret 2011 hadde fakultetet i overkant av 50 «gamle» avtaler, året sett under 

ett. Selv om det totalt sett er et stort antall aktive kandidater ved fakultetet, ligger dette tallet 

noe høyt. Noe av forklaringen har bakgrunn i lovfestede permisjoner. Likevel tror vi at en del 

kandidater ikke jobber fulltid med avhandlingen, men her vil vi ha behov for å gå dypere inn i 

tallmaterialet. 

 

KDs sektormål 2 – forskning 

Resultatoppnåelse på forskning i forhold til egenart 

Resultatoppnåelse kan måles ut i fra evnen til å konkurrere om forskningsmidler og evnen til 

å publisere forskningsresultater i anerkjente tidsskrift. Begge disse indikatorene har vært 

positivt stabile for fakultetet de senere år.  

 

Vi har i flere år hatt en BOA på ca. 40% av total aktivitet. Regnskapet for 2012 viser en BOA 

for fakultetet på 38,2%, litt lavere enn i 2011 (noe som skyldes at SKD bevilgningen på 20 

millioner fra 2012 er tildelt over grunnbevilgningen). Også i 2012 har vi en oppgang i EU-

finansieringen, i tråd med en forsiktig positiv utvikling de senere år. Fakultet oppnådde SFF-

status for et nytt senter (Birkelandssenteret) i 2012. Samtidig utløp SFF-senterstatusen og -

bevilgningen for Bjerknessenteret og CIPR.  

 

Fakultetet oppnådde 2 nye ERC prosjekt i 2012, med ERC Starting Grant til Saket Saurabh 

(Institutt for informatikk) og ERC Advanced Grant til Nikolai Østgaard (Institutt for fysikk og 

teknologi). Fakultetet har fokus på informasjon om mulighetene til finansiering gjennom ERC, 

og ser en positiv utvikling i antall søknader. Innen Forskningsrådets program for fri 

prosjektstøtte (FRIPRO) oppnådde fakultetet 4 innvilgede prosjekter i 2012. Det er en 

innvilgelsesprosent på 6 %. Fakultetet vil i løpet av våren 2013 se nærmere på hvor mange 

søknader som fikk god evaluering (6-7) uten å få finansiering, og hvordan man kan bedre 

mulighetene til gjennomslag i FRIPRO. 
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Foreløpige regnskapstall for 2012 

  2011 2012* Endring 

1. Oppdragsaktivitet 2 5 3 

2. NFR - bidragsaktivitet 207 192 -16 

3. EU - bidragsaktivitet 21 23 1 

4. Annen bidragsaktivitet 102 107 5 

  333 326 -7 

*Nedgangen på NFR skyldes flytting av 20 millioner øremerket SKD fra NFR til grunnbudsjettet 

(realiteten er derfor 4 millioner oppgang fra 2011 til 2012 på NFR) 

 

Når det gjelder publisering, er resultatene for 2012 ikke kjent ennå, men vi håper at den 

positive utviklingen vedvarer (både nivå I og II). På dette området kan imidlertid resultatene 

svinge noe fra år til år. Måltallet for 2012 er på 252 publikasjonspoeng.  

 

Samspill mellom forskning og utdanning 

Utdanningen ved fakultetet er tett koblet opp mot forskningsaktiviteten. Spesielt har 

masterstudentene en slik kobling, men også mange av våre emner på bachelornivå har 

direkte forbindelse til forskningsaktivitet. Spesielt kan nevnes Svalex1 og NANO1002 som 

begge har fått UiBs utdanningskvalitetspris. I tillegg finnes det en rekke andre emner som 

undervises etter de samme grunnprinsippene, der studentene gjennom emnet skal være 

delaktige i den forskningsaktiviteten som skjer ved fakultetet. 

 

Kommentarer til KDs sektormål 3 – tydelige samfunnsaktører, formidling, 
innovasjon etc 

Andel inntekter fra BOA utenom EU og NFR 

Denne aktiviteten ligger på om lag samme nivå i 2012 som i 2011, hvor den utgjorde 12% av 

samlet aktivitet. Akademia-avtalen, BKK-avtalen og BFS-ordningen bidrar til disse 

inntektene. Disse avtalene/ordningene har positive ringvirkninger som muliggjør bygging av 

sterke fagmiljøer, rekruttering og doktorgradsproduksjon.  

 

Samarbeid med samfunns- og næringsliv 

Fakultetet har et utstrakt samarbeid med samfunns- og næringsliv, noe blant annet 

Akademia- og BKK-avtalene i avsnittet over viser. SFI-en vi er vertsinstitusjon for innen 

lakselus, og SFI-en vi deltar i sammen med CMR (måleteknologi) er også eksempler på 

aktivitet som innebærer stor grad av samarbeid med næringsliv gjennom 

konsortiepartnerskap. Det samme gjelder for FME-ene og senter for geotermi. 

 

                                                
1 http://www.uib.no/form/nyheter/2010/11/ugleprisen-til-svalex 
2 http://www.uib.no/form/nyheter/2010/02/fikk-ugleprisen 
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Fleksibel utdanning 

Med bakgrunn i at emnene ved vårt fakultet har mye obligatoriske aktiviteter med feltarbeid 

og laboratoriearbeid, og at disse aktivitetene må være gjennomført for at læringsutbytte skal 

oppnås, er det i liten grad hensiktsmessig med «fleksibel utdanning». For øvrig skal det være 

gode muligheter for å ta teoretiske emner selv om man ikke oppholder seg på campus. Dette 

skal det allerede være lagt til rette for gjennom de systemene som benyttes av undervisere 

og studenter i undervisningssituasjonen. 

 

Kommentarer til KDs sektormål 4 – effektiv forvaltning, samsvar med 
samfunnsrolle etc  

Langsiktig økonomisk planlegging 

Instituttene ved fakultetet tildeles rammebudsjetter for lønn, drift og husleie. For å få gode 

langtidsprognoser for fakultetet er instituttene pålagt å utarbeide årlige langtidsbudsjetter. 

Med resultattildelinger, årlige variasjoner i tildelingene over grunnbudsjettet for øvrig samt 

variabel inntjening på BOA, er langtidsbudsjettering en utfordring. Fakultetet arbeider 

imidlertid kontinuerlig med å forbedre systemene for dette og langtidsbudsjettering er blant 

hovedtemaene på de årlige dialogmøtene med instituttene. Fakultetet har arbeidet med å 

styrke den samlede økonomikompetansen og kommunikasjonen mellom økonomi-

medarbeidere og ledere. Spesielt innenfor prosjektøkonomi har det vært behov for en 

styrking, og flere av instituttene har tilsatt prosjektøkonomer de senere år. En stor utfordring 

for fakultetet er finansiering og vedlikehold av infrastruktur og vitenskapelig utstyr, ikke minst 

utstyr i prismessig mellomklasse. I dette ligger det betydelig risiko for å mangle tilgang på 

infrastruktur som er nødvendig for naturvitenskapelig forskning på internasjonalt nivå. Her 

mangler fakultetet gode virkemidler, og vil måtte adressere dette i årene framover. 

 

Robuste fagmiljøer 

Fakultetets ledelsesstruktur gjenspeiler et ønske om sterk strategisk faglig ledelse, da vi ser 

på dette som et sentralt virkemiddel for å bygge opp sterke fagmiljøer. Dette har 

sammenheng med vår avhengighet av infrastruktur som utstyr, laboratorier, teknisk 

personale etc. Fakultetets forskning er organisert i forskningsgrupper, for å styrke internt 

faglig samarbeid og for koordinering av avgjørende innsatsfaktorer for naturvitenskapelig 

forskning av internasjonal standard.  

 

I 2012 har instituttlederne deltatt i et felles lederutviklingsarbeid sammen med dekanatet, og i 

2013 vil vi gjennomføre et forsknings-lederprogram for å styrke ledelsen også på 

forskningsgruppenivå.  

 

For å bygge og videreutvikle robuste fagmiljø, samt for å styrke nye forskningsområder, er 

ekstern finansiering helt avgjørende, ettersom grunnbudsjettet for forskningsaktiviteten i liten 

grad dekker mer enn lønn og husleiekostnader. I realiteten er all drift av forskning ved vårt 

fakultet finansiert av eksterne midler, inkludert for phd-studenter og i stor grad for 

masterstudenter også. Dette forklarer det sterke fokus fakultetet har på BOA ettersom 

denne, i et koordinert samspill med basisfinansieringen, gir oss handlingsrom til å kunne 

følge opp våre strategiplaner for forskning. 
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Andel kvinner i (dosent og) professorstilling 

Fakultetet har over flere år hatt en oppgang i andel kvinner i professorstilling. Ut i fra DBH 

ser det ikke ut til å ha vært noen endring fra 2011 til 2012 i andelen kvinner i professorater, 

som ligger på 14% (denne var 9% i 2008). Fakultetet arbeider bredt med å fremme 

rekruttering av kvinner til våre fagområder, og vil fortsette med det. Fakultetet har som mål å 

oppnå 20% kvinner i professorstillinger innen 2016. 

 

Antall midlertidig ansatte 

Det er først og fremst forskere og vikarer som er tilsatt på midlertidige kontrakter ved 

fakultetet, i tillegg til åremålsstillinger som stipendiat, postdoktor og faglige lederstillinger 

(instituttledere og dekan). Antall forskere gjenspeiler fakultetets høye BOA andel, og er sånn 

sett resultat av forskningsfinansieringssystemet i Norge, ettersom disse i stor grad er 

finansiert av Forskningsrådet.  

 

En viss andel forskere er en forutsetning for fakultetets høye faglige aktivitet og kvalitet, og 

for innfrielse av våre forpliktelser. De fleste forskere ved fakultetet er i dag midlertidig ansatt. 

Fakultetet ser behov for enkelte faste forskerstillinger. En forutsetning må være at stillingene 

inngår i sterke forskningsgrupper som over tid har vist betydelig evne til innhenting av 

prosjekter, og der det er realistisk å få høyt kvalifiserte søkere.  

 

Kommentarer til enkelte av UiBs virksomhetsmål 

Forholdstallet mellom søkertall og opptakstall 

Fakultetet har de siste tre årene økt både antall primærsøkere og antall studenter som er tatt 

opp til våre studieprogrammer. Høsten 2012 fikk fakultetet tildelt 20 nye studieplasser, og 

øking i søkertall gir oss en god mulighet til å fylle studieplassene. Søkermassen til 

studieprogrammene er ujevnt fordelt med det resultat at noen programmer har 

opptaksgrense, mens de fleste fremdeles er åpne. Vi forventer at søkermassen kommer til å 

øke, slik at flere av våre programmer kan bli lukket på sikt.  

 

Andelen av studentene som har utenlandsopphold 

Selv om fakultetet oppnår sine måltall for utveksling, er vil likevel et stykke unna en 

målsetning på 20 %. Det kommende året vil fakultetet sammen med instituttene arbeide for å 

bli mer målrettet i forhold til hvilke avtaler som skal anbefales overfor studentene, slik at 

utvekslingstilbudet på de ulike studieprogrammene blir tydeligere. Utveksling til utenlandske 

universitet kommer imidlertid i konkurranse med opphold ved UNIS på Svalbard, et 

samarbeid vi også er forpliktet å rekruttere studenter til.  

 

Måltallet for utvekslingsstudenter er satt noe ned i 2013. Dette henger sammen med at 

farmasi-studentene nå skal rapporteres på MOF, i tillegg til at vi er usikker på hvordan flytting 

av arbeidsoppgaver fra SA til fakultetet vil slå ut i forhold til informasjonsflyt og oppfølging av 

studentene.  
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For øvrig er fakultetet aktivt når det gjelder fellesgrader og har god rekruttering av godt 

kvalifiserte masterstudenter med utenlandsk utdanning. 

 

Ph.-d.-kandidater 

Fakultetet har de siste årene hatt en markant nedgang i antall stipendiater, spesielt med 

finansiering fra NFR. Dette vil i løpet av noen år føre til en nedgang i antall doktorgrader ved 

vårt fakultet. Det totale omfanget av aktive kandidater ligger på i overkant av 400, og 

måltallet for uteksaminering av kandidater i 2013 er satt til 75. Måltallet for 2012 var også 75 

og antall kandidater endte på 73.  

 

Netto gjennomføringstid lå i 2011 på 3,6 år (2012 tall er ikke klare) med fratrekk for gyldige 

permisjoner. Dette er noe høyere enn vi ønsker, og her må vi se på om det er grunn til å 

gjøre grep for å legge bedre til rette. Det er grunn til å anta at tallet vil være noenlunde det 

samme for 2012. I løpet av 2013 skal det vurderes å gi veilederopplæring i tilknytning til ph.d-

programmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Kristin Bakken 

Fungerende fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie 

 studiesjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


