
Arbeidsgruppe for oppstart av sivilingeniørprogrammene - Mandat 

De nye sivilingeniørprogrammene starter fra høsten 2017. Imidlertid vil det, før en formell 

programstyrestruktur kan etableres, være behov for en arbeidsgruppe som kan forberede 

programmene frem mot oppstart i august.  Det gjenstår blant annet arbeid med utvikling av emner, 

utlysing av stillinger, skaffe praksisplasser og avtaler, samkjøre fellesemner og diskusjoner rundt 

identitet på tvers. I tillegg trengs det profilering av programmene frem mot søknadsfrist.   

Det understrekes at mye av ansvaret for at alle nødvendige detaljer på hvert individuelle program 

kommer på plass frem mot oppstart ligger på de involverte instituttene, og at det trengs bred 

involvering i prosessen. Arbeidsgruppen forventes derfor også å ha tett kontakt inn mot de involverte 

fagmiljøene. 

Våren 2017 foreslås det at arbeidsgruppen består av 4 interne representanter fra hvert av de 

involverte fagmiljøene, en representant fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), administrativ 

representant fra Institutt for biologi og 2 studentrepresentanter (1 fra HAVSJØ, 1 fra RU). 

Arbeidsgruppen får administrativ hjelp fra sekretær oppnevnt fra studieseksjonen. 

Arbeidsgruppen får følgende mandat: 

- Være i dialog med instituttene for å få de tre II-er stillingene, knyttet til de nye programmene 

utlyst 

- Anbefale administrativ struktur og analysere behovet for administrative ressurser for å drifte 

programmene 

- Formalisere praksisavtaler knyttet til hvert av programmene 

- Sikre at nyopprettete emner på første semester i studiet er klare for oppstart høst 17 

- Sammen med fakultetetets rekrutteringsgruppe sikre god profilering frem mot søknadsfrist 

15. april. 

- Komme med innspill til hvordan det kan skapes en identitet på tvers av 

sivilingeniørprogrammene 

- Komme med innspill til hovedprogramstyrets sammensetning og funksjon og vurdere 

behovet for separate programstyrer for hvert program i tillegg (se under). 

- Påse at sivilingeniørprogrammenes behov med hensyn til innhold og form i de store 

disiplinære grunnemnene ivaretas under den pågående emnerevisjonsprosessen 

 

Fra høst 2017 oppnevnes et formelt hovedprogramstyre med studentrepresentanter fra de aktuelle 

programmene samt eksterne representanter, forslag etter følgende modell: 

- Minst en representant fra hvert av de involverte fagmiljøene. En av disse representantene er 

leder og sitter også i Studiestyret (4 representanter) 

- 2 studentrepresentanter fra de aktuelle programmene 

- En representant fra Høgskolen i Bergen. Sjøkrigsskolen med vararepresentant, fast 

observatørstatus dersom ønskelig 

- 1 -2 representanter fra eksterne partnere som er involvert i programmene (DOF Subsea, 

Sjømatklyngen, Helse Bergen). De eksterne som er involvert og som ikke sitter i 

programstyret kan få observatørstatus dersom de ønsker det. 



Programstyret kan oppnevnes før sommeren, studentrepresentantene oppnevnes i 

august/september når programmene er startet opp. 

Programstyret foreslås opprettet for en periode på 3 år (frem til sommeren 2020). Det vurderes 

deretter om ordningen med å ha et eget programstyre for sivilingeniørprogrammene skal videreføres 

eller om de skal integreres i den ordinære strukturen med instituttvise programstyrer. Mot slutten av 

av denne perioden vil det være studenter på de tre første årene av utdanningen, og vi vil da ha gjort 

oss noen erfaringer som kan hjelpe oss i de videre vurderingene. 


