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OPPNEVNING AV PROGRAMSENSORER FOR GEOVITENSKAP, 

INFORMATIKK OG INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI 

 

 

I brev av 26. april ba fakultetet fem institutter om nominering av nye programsensorer for neste 

fireårsperioden fra våren 2014 og ut høsten 2017. Institutt for fysikk og teknologi fikk oppnevnt 

ny programsensor i juni. Kjemisk institutt (for BA/MA nanoVIT) og Molekylærbiologisk 

institutt har foreløpig ikke lykkes med å finne en ny programsensor og arbeider videre med 

saken.   

 

Institutt for geovitenskap og Institutt for informatikk har sendt inn sine forslag til 

studiestyremøte i oktober. 

 

Institutt for geovitenskap 

Institutt for geovitenskap har nominert følgende programsensorer for perioden 2014 til 2017:   

 
 Professor Kåre Kullerud  

Institutt for geologi 

Universitetet i Tromsø 

9037 Tromsø  
 http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41105&p_dimension_id=88137  

 
 Professor Valerie Maupin 

Institutt for geofag 

Universitetet i Oslo 

Postboks 1047 Blindern 

0316 Oslo 

http://www.mn.uio.no/geo/personer/vit/pegg/valeriem/index.html  

 
 Førsteamanuensis Mona Henriksen 

Institutt for plante- og miljøvitenskap 

Universitetet for Miljø- og Biovitenskap 

Postboks 5003 

1432 Ås 

http://www.umb.no/ipm/ansatte/mona.henriksen  

 

Sensorarbeidet vil innebære en vurdering av utdanningsprogrammet på bachelornivå 

(Bachelorprogrammet i geovitenskap) og til en viss grad på masternivå (Masterprogrammet i 

geovitenskap).  

 

 

http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41105&p_dimension_id=88137
http://www.mn.uio.no/geo/personer/vit/pegg/valeriem/index.html
http://www.umb.no/ipm/ansatte/mona.henriksen
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Institutt for informatikk 

Programstyret ved institutt for informatikk foreslår at Dag Langmyhr gjenoppnevnes som 

ekstern programsensor på bachelor- og masterprogrammene i informatikk og 

bachelorprogrammet i IMØ for kommende periode.  

 

 Universitetslektor Dag Langmyhr 

Institutt for informatikk 

Universitetet i Oslo 

Postboks 1080 Blindern  

1080 Oslo   

http://www.mn.uio.no/ifi/personer/vit/dag/index.html  

 

 

Samtlige nominerte er forspurt, og har takket ja til oppdraget som programsensor.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

I samsvar med forslagene fra instituttene oppnevner Studiestyret følgende programsensorer: 

 
På bachelor- og masterprogram i geovitenskap : 

 Professor Kåre Kullerud, Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø 

 Professor Valerie Maupin, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo 

 Førsteamanuensis Mona Henriksen, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet 
for Miljø- og Biovitenskap 

 

På bachelor- og masterprogrammene i informatikk og bachelorprogrammet i IMØ: 

 Universitetslektor Dag Langmyhr, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 

 

Den 4-årige funksjonsperioden varer fra og med vårsemesteret 2014 til og med høstsemesteret 

2017. 

 

 
Bergen 23. oktober 2013 

MN/INSO 

 

http://www.mn.uio.no/ifi/personer/vit/dag/index.html
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Institutt for informatikk

Institutt for fysikk og teknologi

Molekylærbiologisk institutt

Kjemisk institutt

Oppnevning av programsensorer - ny periode

I henhold til universitetets håndbok for kvalitetssikring1 skal fakultetene oppnevne 
programsensorer for sine studieprogram eller deler av disse. Programsensor er en ekstern 
fagfelle som har særskilte oppgaver knyttet til evaluering av ett eller flere studieprogram. 
Funksjonstiden for programsensorer er normalt 4 år.  

Nominasjon av nye programsensorer

Våren 2011 gikk fakultetet over til at funksjonsperioden for programsensorer skal følge 
kalenderåret. Programsensorrapporten som normalt leveres i desember vil dermed kunne 
tas med i arbeidet med utdanningsmeldingen som også gjelder kalenderåret. 

For en del av fakultetets studieprogram er programsensorperioden allerede gått ut eller er i 
ferd med å gå ut. Vi ber derfor de instituttene det gjelder (se tabell nedenfor) om å sette i 
gang med å finne og nominere nye programsensorer. Den nye programsensorperioden bør 
fortrinnsvis begynne våren 2014 og vare ut høsten 2017 (fireårsperiode). Alternativt kan 
instituttene velge å nominere programsensor for en 2-års periode. Hvis noen av de aktuelle 
instituttene allerede er i gang med oppnevning til høsten 2013, så kan de godt gjøre det og ta 
en tilpasning til kalenderåret i neste runde.

For følgende studieprogram må instituttene nominere nye programsensorer:

Institutt Program

Institutt for fysikk og teknologi BA/MA fysikk

Institutt for informatikk BA/MA informatikk, BA IMØ

Kjemisk institutt BA/MA nanoVIT

Molekylærbiologisk institutt BA/MA molekylærbiologi

Institutt for geovitenskap BA/MA geovitenskap (periode går ut våren 2014)

                                               
1 http://studiekvalitet.uib.no/
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De nye programsensorene som skal starte sin periode våren 2014 vil bli oppnevnt i 
studiestyremøtet i slutten av oktober. Frist for å sende nominasjonene (med navn, tittel og 
adresse) til studiestyret settes til 15. oktober 2013.

Erfaringsutveksling

Vi ber instituttene og programstyrene om å bruke tiden til oktober for å diskutere både 
nominasjon og arbeidsoppgaver eller mandat for programsensor for den nye perioden. Her 
vil det være nyttig med en erfaringsutveksling mellom instituttene. Vi oppfordrer derfor 
instituttene om å lage en sluttrapport om programsensorperioden som har vært, med en kort 
skildring av positive og negative erfaringer med programsensorordningen, samt planer for 
neste periode. Rapportene sendes fakultetet innen 4. september 2013. Disse vil bli lagt 
frem og drøftet på studiestyremøtet i september.

Vi minner også om at programsensorrapporter til institutt/programstyre skal tilgjengeliggjøres 
ved å legge de inn i Studiekvalitetsbasen.

Med vennlig hilsen

Eli N. Høie

studiesjef

Ingrid W. Solhøy

seniorkonsulent

Vedlegg:

Oversikt over nåværende programsensorer på MN-fakultetets studieprogram

Kopi

Geofysisk institutt

Matematisk institutt

Institutt for biologi
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