
UNIVERSITETET I BERGEN 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2014\17.09.14\Sak_14_13_Arealarbeidsgruppe - 

konsekvenser for undervisning.docx 
 

Studiestyresak: 14/13 
 Saksnr.: 2014/5118 

Møte: 17.09.2014   

 

 

AREALARBEIDSGRUPPE – KONSEKVENSER FOR UNDERVISNING 

 

De kommende årene vil by på utfordringer med tanke på undervisningsrom ved fakultetet. 

Både bygging av EnTek-bygget, rivning av Auditoriefløyen, renovering av Realfagbygget og 

usikkerhet rundt lokalene i Autogården vil påvirke tilgjengelige undervisningsareal for 

studentene. Dette gjør at vi vil måtte planlegge svært godt for å få gjennomført undervisningen 

på en hensiktsmessig og god nok måte. Studenttallet ved fakultetet har økt betydelig de siste 

årene, og vi planlegger også for en mulig utvidelse av antall studieplasser (arbeid med nye 

teknologiorienterte studieprogram). Vi har fremdeles mangel på undervisningsrom som kan ta 

studentgrupper på omtrent 30, og opplever ellers et press på de store auditoriene. De største 

grunnkursene våre har dublert forelesingene for å kunne gi et godt tilbud til studentene.   

 

Det er nå viktig at vi forbereder oss slik at vi kan ivareta læringsmiljø og planlegge for at vi 

også i en ombyggingsfase kan tilby et tilstrekkelig antall studentarbeidsplasser. 

 

Fakultetet har satt ned en egen koordineringsgruppe for studentarealer for å se på hvilke 

muligheter som allerede ligger i de arealene vi disponerer. Arbeidsgruppen har representanter 

fra fakultetet og studentrepresentasjon. I tillegg til et arbeid med å få oversikt over hele 

fakultetets arealbehov, skal det arbeides for å finne mer hensiktsmessige løsninger for 

bachelorstudentene som har mye av sin undervisning på Marineholmen. Det vil bli satt ned en 

supplerende arbeidsgruppe i tilknytning til arealene på Marineholmen som skal ha 

representanter fra de instituttene som er lokalisert der, samt en fakultetsrepresentant. 

 

I forbindelse med bygging av EnTek-bygget vil auditoriefløyen måtte rives, og i den perioden 

mister vi to relativt store auditorier samt leseplasser for studentene. Tilsvarende vil en 

oppussing av Realfagbygget gjøre at vi, i en overgangsperiode, vil kunne få betydelig redusert 

kapasitet på undervisningsrom, auditorier og studentarbeidsplasser. Slik planen foreligger nå, 

skal de to prosjektene ikke skje samtidig, og vi må derfor se på hvilke muligheter som finnes 

for å utnytte den eksisterende kapasiteten enda bedre. Det blir viktig at vi i en lengre eller 

kortere periode er fleksible med tanke på utnyttelse av undervisningsarealer. Vi må også se på 

midlertidige erstatningslokaler i denne perioden. 

 

Arbeidsgruppene vil orientere Studiestyret og fakultetsledelsen fortløpende om den videre 

prosessen. 

  

 

Det bes om at Studiestyret drøfter momenter vi bør være særlige oppmerksomme på for å kunne 

ivareta utdanningskvalitet og læringsmiljø på en god måte i en bygge- og 

oppgraderingsperiode. 
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