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Universitetet i Bergen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referat fra møte i Studiestyret
(under forutsetning av godkjenning i Studiestyret)
Onsdag 2. april 2014 kl. 1015-1200
Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)
Tilstede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Øyvind Fiksen (Institutt for biologi), Berit
Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Eli Neshavn Høie (studiesjef), Henrik Kalisch
(Matematisk institutt), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), John Georg Seland
(Kjemisk institutt), Hee-Chan Seo (Molekylærbiologisk institutt), Harald Walderhaug
(prodekan)
Meldt frafall: Institutt for informatikk
Fra administrasjonen: Kristine Engan-Skei, Ingrid Solhøy

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
VEDTAK: En sak ble meldt inn under eventuelt. Innkalling og saksliste ble godkjent.
II PROTOKOLL FRA MØTE 5. MARS 2014
VEDTAK: Protokollen ble godkjent.
SAK 14/3
PLANER FOR OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM,
SAMT MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTEN 2014 (Saksnr. 2013/9703)
VEDTAK:
Studiestyret tar forslagene til mindre endringer i emnebeskrivelser og studieplaner, som
programstyrene har fremmet, til etterretning. Følgende delvedtak inngår:
1. Studiestyret godkjenner ikke forslaget om å splitte opp BIO211 Marin flora og fauna i

to 5 studiepoengsenheter på 200tallsnivå. Dersom emnet skal deles opp må delemnene
få en ny kode på 300tallsnivå.
2. Studiestyret godkjenner å opprette seminaremnet KJBIOREF Biorefinery technology

and applications for høsten 2014.
Fullstendig emnebeskrivelse må fylles ut og sendes til fakultetet innen 5. mai 2014.
SAK 14/4
NY STUDIEPLAN FOR LEKTORUTDANNING
(Saksnr. 2013/11253)
VEDTAK:
Studiestyret godkjenner ny studieplan for lektorprogrammet. Fakultetet vil i samarbeid med
lærerutdanningsutvalget følge opp de gjenstående problemstillingene rundt kravet om
bacheloroppgave, utvekslingsmuligheter, nye fagdidaktikkemner, ansvarsforhold rundt det
tverrfaglige emnet MNF201 og utfordringer knyttet til utvidet praksis.
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SAK 14/5
PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER
(Saksnr. 2014/1420)
VEDTAK:
Studieadministrasjonen ved fakultetet skal utarbeide en tidsplan for programevaluering i
dialog med instituttene. Planen for programevaluering vedtas i neste studiestyremøte.
Instituttene som har meldt inn planer eller ønsker om programevalueringer blir bedt om å
følge planen som den er skissert.

SAK 14/6
GJENNOMGANG AV AVTALER FOR DELSTUDIER I UTLANDET
(Saksnr. 2014/3458)
VEDTAK:
Studiestyret vedtar den fremlagte fremgangs- og tidsplanen for gjennomgang og
kvalitetssikring av avtaleporteføljen for delstudier i utlandet.

SAK 14/7
UTDANNINGSMELDING – SAMMENDRAG FRA INSTITUTTENE
Drøftingssak (Saksnr. 2014/462)
VEDTAK:
Studiestyret har drøftet sammendraget av instituttenes utdanningsmeldinger for 2013 og
diskutert eventuelt videre oppfølging av saker som er av spesiell interesse. Sammendraget blir
lagt i studiekvalitetsbasen.

SAK 14/8
EVENTUELT
-

Under sak 14/3 ble det reist spørsmål om omfang og retningslinjer for bruk av engelsk
i undervisningen. Administrasjonen skal forberede et notat og studiestyret kan komme
tilbake til dette i en egen sak.

-

I forbindelse med en høringssak om en samordnet nasjonalt søknadsportal for det
internasjonale masteropptaket, reiste Matematisk institutt spørsmål om felles
retningslinjer, erfaringer og hjelp til vurdering av kvalifikasjoner knyttet til det
internasjonale masteropptaket. Det ble gitt en kort redegjørelse om høringssaken og
hvilke muligheter som ligger i en eventuell samordning.
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III ORIENTERINGER
Visedekan og studiesjef orienterte.
1.
2.
3.
4.

Lektorutdanning: Samarbeid med videregående skoler og tilrettelegging
Nye studentlokaler til sosiale aktiviteter
Masterseremoni: markering i juni etter innleveringsfristen?
Orientering fra Utdanningsutvalget

Harald Walderhaug
leder
Eli N. Høie
sekretær

MN/INSO/ELIHØ
Bergen, 04.04.14
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