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Referat fra møte i Studiestyret 

Onsdag 5. mars 2014 kl. 1015-1200 

Rom G2018 (2A1f), Realfagbygget 2. etasje (Kjemisk institutt) 

Tilstede: John Georg Seland (Kjemisk institutt), Kristine Lysnes (Matematisk institutt), 

Gunhild Brubakken (Molekylærbiologisk institutt), Øyvind Fiksen (Institutt for biologi), 

Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk- og teknologi), Dag Haugland (Institutt for informatikk), 

Harald Walderhaug (prodekan), Eli Neshavn Høie (Studiesjef) 

 

I            GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II          PROTOKOLL FRA SIRKULASJON 4. DESEMBER 2013   

  VEDTAK: Protokollen ble godkjent 

 

SAK 14/1  ENDRING I STUDIESTYRETS MANDAT (Saksnr. 2014/360) 

VEDTAK:  

Studiestyret vedtok å endre formuleringen i punktet om tverrfaglige og tverrfakultære  

programmer i studiestyrets mandat. Etter den nye formuleringen har studiestyret ansvar og  

myndighet til å: 

 

- Oppnevne programstyrer og programstyreledere for tverrfaglige programmer innen 

fakultetet og tverrfakultære programmer der fakultetet har det administrative ansvaret. 

Mandatsperioden er normalt 4 år. Studiestyret skal orienteres om utskifting av 

medlemmer i mandatsperioden. 

 

 

SAK 14/2  UTDANNINGSMELDING 2013 (Saksnr. 2014/462) 

VEDTAK:  

Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2013 for å øke 

den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for 

studentene.  
 

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2013 med de endringer som 
fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å supplere utdanningsmeldingen dersom det 
kommer opp viktige saker i instituttenes meldinger. Utdanningsmeldingen oversendes til 
Universitets-direktøren under forbehold av godkjenning i fakultetsstyret. 

 

SAK 14/3  EVENTUELT 

      Ingen saker 

 

III         ORIENTERINGER      

Visedekan og studiesjef orienterte. 
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1. Prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til studentmobilitet» 

2. NOKUT-evaluering – resultat og videre oppfølging 

3. Ny sammensetning av programstyret i nanoVIT 

4. Ny sammensetning av programstyret i Energi 

5. Masterseremoni 

6. Masteropptak våren 2014 

7. Fakultetsstyret satser mer strategisk på utdanning 

8. Fagdag, Masteruke: Instituttene bes om oppslutning 

9. Lærerutdanning – Status ny rammeplan 

10. EVU: Kort orientering om status 

11. Orientering fra Utdanningsutvalget 

12.Status for rekrutteringsgruppen 

13. Bachelorprogram med færre en 20 studenter – forespørsel fra KD 

14. Konferanser MN-fakultetet blir involvert i kommende året: Nasjonal MNT-konferanse og  

      EFYE (Frafallskonferanse, First Year Experience) 

15. Retningslinjer for spesialpensum. Utarbeides mal/for hva som skal være minstekrav for 

beskrivelse av spesialpensum. 

                                                                                       

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie       MN/INSO/ELIHØ 

sekretær       Bergen, 06.03.14  

 

Kommende saker: 

- MNF201 

- Ny rammeplan for lektorutdanning 

- Oppfølging av Læringsutbyttebeskrivelser 

- Utdanningsstrategi 

- Reglement og utfyllende regler 

- Internasjonaliseringsarbeidet 

- Programsensoroppnevning 

- Plan for programevaluering 

- EVU-arbeidet 

http://www.nokut.no/no/Fakta/NOKUTs-publikasjoner/Tilsynsrapporter/System-for-kvalitetssikring--evaluering/Universitetet-i-Bergen/
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/ed/Programstyret_NanoVit.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Programstyret_energi.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/74/MN-masteropptak_V%C3%A5r_2014_orientering.pdf
http://www.uib.no/skolelab/58444/fagdag-elever-i-videreg%c3%a5ende-6-mars
http://www.uib.no/matnat/57109/masteruken-2014

