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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 2. april 2014 kl. 1015-1200 

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon) 

 

I            GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II          PROTOKOLL FRA MØTE 5. MARS 2014           

 

SAK 14/3  PLANER FOR OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I 

STUDIEPROGRAM, SAMT MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR 

HØSTEN 2014 

Vedtakssak (Saksnr. 2013/9703) 

 

SAK 14/4  NY STUDIEPLAN FOR LEKTORUTDANNING 

Vedtakssak (Saksnr. 2013/11253) 

 

SAK 14/5  PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER 

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420) 

 

SAK 14/6  GJENNOMGANG AV AVTALER FOR DELSTUDIER I UTLANDET 

Vedtakssak (Saksnr. 2014/3458) 

 

SAK 14/7  UTDANNINGSMELDING – SAMMENDRAG FRA INSTITUTTENE 

Drøftingssak (Saksnr. 2014/462) 

 

SAK 14/8  EVENTUELT 

 

III         ORIENTERINGER      

- 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       MN/INSO 

sekretær       Bergen, 24.3.14  
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Kommende saker: 

- MNF201 

- Oppfølging av Læringsutbyttebeskrivelser 

- Utdanningsstrategi 

- Reglement og utfyllende regler 

- Programsensoroppnevning 

- EVU-arbeidet 

- Kvalitetsbasen og emneevalueringer 

- BORA og retningslinjer for masterinnlevering 
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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
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Studiestyresak: 14/3 
 Saksnr.: 2013/9703 

Møte: 02.04.2014   

 

 

PLANER FOR OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I 

STUDIEPROGRAM, SAMT MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR 

HØSTEN 2014 
 

 

Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 21. januar til alle institutt og minnet om den faste 

fristen (1. mars) for innsending av studieplanendringer for emner som undervises kommende 

høstsemester. Fakultetet har mottatt forslag til studieplanendringer fra samtlige institutt.  

 

De mindre studieplanendringene er justeringer av emnebeskrivelser og undervisningstilbudet 

høsten 2014. I tillegg kan instituttene foreslå enkelte større studieplanendringer, når de er en 

konsekvens av studieplanendringer som ble vedtatt i høst, ved fristen 1.oktober.  

 

 

Videre i saksforelegget er det trukket frem enkelte av de innsendte forslag:  

Forslag om emner med alternative modulstørrelser  

1) Institutt for biologi foreslår å splitte emnet BIO211 Marin flora og fauna (10 sp) i to  

5-studiepoengsenheter med kodene BIO211A og BIO211B. Emnet BIO211går over to 

semester og det er mye feltarbeid. Det er i hovedsak masterstudenter som tar emnet. 

Emnekoden er godt innarbeidet hos studenter og ansatte. 

 

Sekretærens kommentar: I våre utfyllende regler har vi regler for modulstørrelse og 

nivåinndeling. Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet: 

§ 1. Modulstørrelse og emnenivå  

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har alle emner på 100- og 200-nivå 

normalt et omfang av 10 studiepoeng. Emner på 300-nivå er normalt på 5, 10 og 15 

studiepoeng.  

I bachelorgraden kan det inngå emner på 100- og 200-nivå. Normalt kan inntil 10 

studiepoeng på 300-nivå fra UiB inngå i bachelorgraden.  

 

Instituttet skriver at det er i hovedsak masterstudenter som tar emnet. Dermed bør emnet 

kodes som et masteremne, på 300-nivået. På 300-nivået er 5 sp en normal modulenhet. 

 

 
 

 

2) Institutt for biologi og bioCEED fremmer også forslag om å avvike fra de gitte 

modulstørrelsene i utforskningen av alternative undervisningsformer, som prosjekt, 

Forslag til delvedtak 

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.  
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utplassering etc. I utprøvingsfasen ønsker ikke instituttet oppretting av nye emner, men 

vil bruke spesialpensum. 

 

Sekretærens kommentar: Fakultetet gir sin tilslutning til utprøving av nye 

undervisningsformer gjennom spesialpensum. Ved oppretting av nye emner bør i 

midlertid den faste modulstørrelsen overholdes. Med en enhetlig modulstørrelse sikres 

bl.a. at det er mulig for studentene å lage sine egne kombinasjoner av emner på tvers av 

faggrensene. 

  

3) UiB skal høsten 2014 være vertsuniversitet for fellesgraden European Joint Master in 

Quality in Analytical Laboratories (EMQAL). I den forbindelse må det opprettes mange 

nye emner på masternivå på 2 studiepoeng på Kjemisk institutt. 

 

Sekretærens kommentar: Da UiB gikk inn i samarbeid om EMQAL godtok vi 

betingelsene som ligger i programmet med hensyn til modulstørrelser. EMQUAL-

emnene kan opprettes til tross for at modulstørrelsen ikke følger forskrifter og 

utfyllende regler.  

Fakultetet ser det som et stort pluss dersom emnene også blir et tilbud til ordinære 

masterstudenter på UiB.  

 

4) Kjemisk institutt foreslår å opprette et seminaremne i temaet «Biorefinery technology 

and applications». Undervisningen skjer i vår, men hoveddelen og eksamen skal foregå 

til høsten. Emnet er på 10 sp. 

 

Sekretærenes kommentar: Fakultetet har i lang tid hatt en praksis med å opprette 

såkalte seminaremner, for emnetilbud som er under utprøving. Seminaremnene følger 

ikke det vanlige kodesystemet som angir nivået med 100, 200 og 300tall, men kodes 

kun med 6-8 bokstaver (dermed blir ikke de ordinære kodene «brukt opp»). Siden et 

seminaremne opprettes som et emne i databasen vil det bli tilgjengelig på Mi side og 

uib.no. Det er i motsetning til spesialpensum som kun fremkommer på studentens 

karakterutskrift. 

Seminaremnet kan opprettes med koden KJBIOREF.  

Fakultetet vil oppfordre Kjemisk instituttet til å opprette et emne med varierende 

innhold, slik flere andre institutt har gjort. Se f.eks. INF339 Utvalde emne i algoritmar 

og kompleksitet. 

 

 

 

Forslag om endring av sammensetning av bachelorprogram 

Bachelorprogrammet i nanoteknologi 

Institutt for fysikk og teknologi meldte på de store studieplanendringene for 2014/15 at 

PHYS111 og PHYS112 bytter undervisningssemester. Det påvirker studieplanen i 

nanoteknologi, men ved en inkurie ble ikke det meldt inn 1. oktober 2014. Endringen i 

studieplanen for nanoteknologi blir gjeldende fra opptaket høsten 2014. 

Forslag til delvedtak 

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. 
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Kriterier ved vurdering av studentene 

Studentene må vite hvilke kriterier de blir bedømt etter. Det er viktig for å sikre etterprøvbarhet 

og redelighet i vurderingene. 

I emnet NANO244 Material- og nanokjemi inngår dyktighet i laboratoriearbeid som en 

delvurdering. Denne studieplanendringen på emnet ble vedtatt i høst og nå er kriteriene for 

delvurderingen på plass: 
 

Kriterier for vurdering av dyktighet i laboratoriearbeidet 

- Vere førebudd til dei praktiske øvingane ved å ha den naudsynte teoretiske 

førehandskunnskapen og ha gjennomført førebuande oppgåver som var spurt om på 

førehand, som ein førehandskunnskap for gjennomføring av øvinga (til dømes 

berekning av mengde av stoffer). 

- Vise god forståing for dei eksperimentelle prosedyrane i praksis og i teori. 

- Gjennomføre eksperimenta på ein forsvarlig måte, til dømes ved å følgje 

reglementet for tryggleik på laboratoriet. 

- Oppnå det venta eksperimentelle resultatet. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK I SAK 14/3 

 

 
 

 

Orientering til Studiestyret: Planer for og ønsker om større endringer i 
studieprogram 

For å sikre informasjonsflyt mellom instituttene og Studiestyret er det til fristen 1. mars bedt 

om at studiestyret orienteres om pågående revisjon av studieprogram og planer om større 

endringer i emneporteføljen. Behov for nye emner i fagmiljø utenfor eget institutt kan også 

fremmes.  

 

Institutt for biologi 

I programstyret for det tverrfakultetet bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag er det 

diskusjoner om et fellesemne midt i studieløpet som kan gi studentene bedre tilhørighet og 

fellesskap. Innføringsemnet i samfunnsøkonomi bytter undervisningssemester og det medfører 

at det felles førstesemesteret vil opphøre fra og med høsten 2015. 

 

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. 
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Institutt for geovitenskap 

På instituttet diskuteres muligheten for å flytte GEOV101 Innføring i geologi til 1. semester og 

forskyve ex.phil til 2. semester på bachelorprogrammet i geovitenskap. 

 

Institutt for informatikk 

Instituttet holder på med en omfattende gjennomgang av bachelorutdanningen og som kan ende 

med forslag om opprettelse av nye bachelorprogram. Eventuelle nye program vil i stor grad 

beholde allerede eksisterende emner. 

 

 Kjemisk institutt 

Bachelorprogrammet i kjemi er nå i ferd med å oppnå sertifiseringen Eurobachelor®. 

Instituttet jobber med å få på plass et par endringene i programmet for den endelige 

sertifiseringen blir gitt. 

 

 

Bergen 26. mars 2014 

MN/KRE 

 

 

Vedlegg:  

- Brev til instituttene  

- Oversendelsene fra instituttene 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet 

Telefon 55582062 

Telefaks 55589666 

post@mnfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Realfagbygget, Allégt. 41 

Bergen 

Saksbehandler 

Kristine Engan-Skei 

55583031 
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Matematisk institutt 

Institutt for informatikk 

Geofysisk institutt 

Molekylærbiologisk institutt 

Institutt for biologi 

Institutt for fysikk og teknologi 

Institutt for geovitenskap 

Kjemisk institutt 

 

  

  

 

 

Mindre studieplanendringer for høsten 2014 

Den 1. mars er den faste fristen for å melde inn mindre studieplanendringer for emner som 
undervises i neste semester (høsten 2014).  
 
 
Langsiktige planer 

Studiestyret ber om at instituttet/programstyrene gir en kortfattet orientering om planer for 

endringer i programmene. Dette er et tiltak for å sikre informasjonsflyt mellom instituttene og 

til medlemmene av Studiestyret, siden endringer i emneporteføljen nesten alltid vil få 

ringvirkninger for flere andre program.  

Studiestyret har ikke myndighet, eller midler, til å vedta hvilke emner som i neste runde skal 

opprettes, men kan komme med anbefalinger ut i fra et helhetssyn på studietilbudet ved 

fakultetet. 

 

Ressurser 
Mer informasjon om studieplaner fins på wikisiden: 
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner 
 
Reglement: https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2013/9703-KRE 21.01.2014 

  

 

 

https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer
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Endringer i undervisningstilbudet høsten 2014 

Studiestyret ønsker å bli informert om endringer i undervisningstilbudet høsten 2014, som 

gjør at tilbudet avviker fra den vedtatte planen.  

Dette gjelder emner som ikke undervises regelmessig, ved for eksempel endring i syklusen 

fra partall til oddetalls år, eller hvis emnet avlyses ved mangel på lærekrefter e.l.  

Det er likevel begrensninger i muligheten til slike endringer. Dersom det er studenter som i 

henhold til studieplanen skal følge undervisning i emnet, er instituttene forpliktet til å tilby 

studentene undervisning og eksamen i emnet.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Eli Neshavn Høie 

studiesjef Kristine Engan-Skei 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Geofysisk institutt 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Geofysisk institutt 

Telefon 55582602 

Telefaks 55589883 

 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegaten 70 

Bergen 

Saksbehandler 

Elisabeth Aase Sæther 

+47 55 58 26 04 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

Mindre studieplanendringer våren 2014 gjeldende fra og med 
høsten 2014- Geofysisk institutt (med ett unntak for 
masterprogrammet i energi) 

Vi viser til brev datert 21. januar 2014 om mindre studieplanendringer fra og med høsten 
2014. 

 

Meteorologi og oseanografi 

Geofysisk institutt vil melde inn følgende endringer for meteorologi og oseanografi: 

i) Fargekode: 

GEOF105 skifter fargekode fra grønn til gul. Vi ønsker å holde muligheten åpen for 

studentene å kombinere emnet med INF109 dersom de har en alternativ studieplan. 

GEOF212 blir fargeløs etter å ha vært et gult emne. Emnet blir brukt i master eller mot 

slutten av bachelorgraden og vi mener det bør være uproblematisk at emnet er utenom 

fargekodingen. ( Kan evt. skifte til blå fargekode om det trenger å ha en farge.) 

ii) Obligatoriske aktivitetar: 

Programstyret ønsker å korte ned gyldighetstiden på obliger fra 6 semester til 2. Dette vil 

av praktiske grunner ikke gjelde for kurs med tokt. 

 

iii) GEOF351 

For dette emnet ønsker en tre endringer: 

Navn: «Seminar i atmosfærisk vitskap» og «Seminar in Atmospheric Sciences» 

Tidlegere var navnet: «Seminar i meteorologi» og «Seminar in Meteorology». 

Vurderingsform endres til: 

Norsk: Studentpresentasjon tel 40 prosent, oversiktsrapport tel 20 prosent og 

skriftleg oppgåve tel 40 prosent av den endelege karakteren 

Engelsk: Student presentations that count 40 percent, summary paper that counts 

20 percent and written assignment that counts 40 percent of the final grade. 

Referanse Dato 

2013/9703-ELSÆ 28.02.2014 
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                  Tidligere stod det: «Studentpresentasjon, oversiktsrapport og skriftleg oppgåve.  

 og «Student presentations, summary paper and written assignment.» 

 

Karakterskala endres til:  

«Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.» 

Grading Scale: 

«The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the 

grading scale, grade F is a fail.» 

Tidligere stod det: «Bestått/ikke bestått» og «Pass/Fail».  

 

Masterprogrammet i energi 

 

For masterprogrammet i energi vil Geofysisk institutt sende inn to emnebeskrivelser, som 

studentene på temaet termiske maskiner skal ta i sitt tredje semester, herunder emnene 

MOE252 «Thermal machines-selected topics» og MOE251: «Risk and reliability 

engineering». Emnene skal gå første gang høsten 2014 ved Høgskolen i Bergen. 

Emnebeskrivelsene er lagt ved. Navnene er litt ulike de som ble sendt inn til informasjon i 

oktober 2013. Dette vil bli endret i oversikten som ligger ute på nett.  

 

Det er også gjort noen presiseringer av studieretningene for masterprogrammet i energi: 

Tidligere stod det: 

Fornybar energi 

CO2-håndtering 

Kjernekraft 

Energiteknologi 

 

Nå står det: 

Fornybar energi 

Energiteknologi 

Energiteknologi: CO2-håndtering 

Energiteknologi: Kjernekraft 

 

Grunnen til at dette er blitt gjort er for å tydeliggjøre studieretningene for potensielt nye 

studenter på masterprogrammet i energi. Endringene er av denne grunn blitt lagt ut på nett, 

slik at det skal være synlig til masteropptaket våren 2014 med studiestart høsten 2014.  

 

De studentene som går på masterprogrammet i energi pr.dags dato tar tema under 

studieretningene «Fornybar energi» eller «Energiteknologi», og navnet på disse 

studieretningene er uendret. 

 

Vennlig hilsen 

 

Terje Restad 

administrasjonssjef 

 Elisabeth Aase Sæther 

 førstekonsulent 
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MOE251 – Risk and reliability engineering 

10 ECTs 

Learning outcome: 

The goal is to give knowledge of the theoretical fundament of risk and reliability analyses, and skills to 

carry out and make use of reliability analyses in real situations. The outcome of the course will be: 

 Ability to apply theoretical concepts and terminology of reliability engineering in the analysis of a 
system  

 Ability to apply the theoretical fundament and terminology of risk in analysis of a system or 
process.  

 Ability to apply basic  techniques and tools in analysis of failures and repair data  
 Ability to analyze a technical system and its reliability, maintainability and availability 
 Ability to plan and implement various methods of risk analysis in connection with engineering of 

technical systems and processes. 

 
Content: 
The course is technical and will be taught in four modules with the following content:  

Module 1: Introduction to Reliability Engineering and Life Data Analysis 

 Basic definitions and concepts  
 Statistical theory background and applications 
 The most commonly used distributions for product life and their applications  
 Product life data types, presented and defined  
 Parameter estimation methods and theory  
 Confidence bounds determination 

 

 Module 2: Introduction to System Reliability  

 Fundamentals of system reliability 
 Fundamentals of reliability block diagrams (RBDs)  
 System reliability determination and optimization 
 Utilizing reliability block diagrams for multiple failure mode analysis 

 

Module 3:  Introduction to system maintainability and availability 

 Repair and downtime distributions and metrics 
 Introduction to renewal theory 
 Maintainability and availability definitions and calculation 
 System-level availability determination, prediction and optimization 

 

Module 4: Risk analysis  

 Key concept and basic definitions of risk, uncertainty and vulnerability,  
 Basic analysis techniques and main tools and methods for risk analysis.  
 Decision-making process, economic aspects, cost / benefit analysis, risk acceptance criteria and 

ALARP 
 

 

Course work requirements:  
          

Mandatory project with report and home exercise. The project will be presented in the class. 
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Teaching and language:   

This consists of lectures, project and home exercise. All including exam  to be carried out in English 
language. 

Examination and assessment: 

Project report and home exercise (50%), as well as written exam (50%).  Letter grading A - F. 

Re-sit exam may be changed to an oral examination. 

Pre-qualifications: 

Bachelor degree in Engineering.  Some knowledge of probability analysis and stochastic processes of 
advantage. 

Syllabus and literature:  

This will be presented in the beginning of the course. 

 
Responsibility for the course: 

Professor J. Barabady,  

Approved:  

310114LMN 
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MOE252 – Thermal machines – selected topics              

20 ECTs 

Learning outcome: 
The students will have acquired deeper knowledge of Thermal machines (engines and turbines) by 

studying important systems and components critical to their operation, performance and environmental 

impact. This will enable evaluation and optimization of the operation and performance of existing 

machinery. The outcome of the course will be: 

 Theoretical essentials of gas turbine design and their operational characteristics  
 Theoretical knowledge of real process analysis and practical skill in the use of a program for  

studying the effect of different operational parameters on machine performance 
 Knowledge of relevant analysis methods of dynamic problems associated with both reciprocating 

and rotating machines and their shafting systems 
 Knowledge of design and function of combustion systems typically used in thermal machinery, 

their emission characteristics and the effect of changing fuel types. 
 Knowledge of relevant methods and procedures for the approval testing and performance 

monitoring of thermal machines 
 
The course is to be concluded by the submission of a semester work about a selected topic from the 
content above. 
 

Content: 
The course will be given in five modules with the following content:  

Module 1: Gas turbine essentials 

 Brief overview of some current gas turbines designs 
 Axial and radial compressor maps, key performance parameters 
 Axial and radial turbine maps, key performance parameters 
 About performance control and -monitoring 
 Brief about the layout of Inlet and outlet systems 
 Materials  

 
 Module 2: Introduction to engine performance analysis  

 About modelling of real thermodynamic processes, assumptions and limitations 
 The design and use of a state-of-the-art  1D process analysis  program 
 Case study: effect on engine performance by variation of key operating parameters 
 Studying the effect of varying ambient conditions on the performance of a gas turbine  

 

Module 3:  Engine balancing and rotor dynamics 

 Basics of reciprocating engine balancing 
 The influence of firing orders, V-angles, mounting stiffness 
 Torsional vibration essentials, calculation methods, damper selection and documentation 
 The problem of axle whirl, stiffness and natural frequencies, effect of damping etc 
 Brief introduction to rotor analysis methods  

 

Module 4: Engine combustion systems 

 Brief introduction to pre-mixed and diffusion-type combustion in engines 
 Fuel Injection and mixture formation details 
 Design layout and characteristics of Otto- and Diesel combustion systems 
 Generation of exhaust emissions and influencing factors 
 Combustion characteristics of alternative engine fuels 
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Module 5: Engine testing 

 Approval testing of a Diesel engine acc  to marine Classification requirements 
 Approval testing of a Gas engine acc  to manufacturer’s  procedures 
 Approval testing of a Gas Turbine engine acc  to given requirements 

 
 

Course work requirements:  
          

The Course contains a mandatory semester project to be finished and submitted as a report and which 
will be presented in the class. The topic shall reflect a central issue from the course and may also be 
an introduction to the subject which the candidate will cover in the following Master thesis. 

Teaching and language:   

The course consists of lectures, test reports and a project report. These will be covered in a 
combination of Norwegian and English language, as appropriate. 

Assessment: 

 

The course has portfolio with a letter grade. The portfolio consists of: 

 

A major oral exam (50%), one written exam (25%) as well as the Project report (25%). Letter grading 
from A - F. 

Re-sit examination form to be decided. 

 

Prerequisites: 

It is required that the candidate has passed all 1
st
-year topics of this MSc program. 

Syllabus and literature:  

This will be presented in the beginning of the course. 

 

Course coordinator: 

Assoc professor Lars M Nerheim 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for biologi 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Institutt for biologi 

Telefon 55584400 

Telefaks 55584450 

 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Thormøhlens gate 53A 

Bergen 

Sakshandsamar 

Oddfrid T. Kårstad Førland 

55582224 
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Mindre studieplanendringar for hausten 2014 - Institutt for biologi 

Forslag til mindre studieplanendringar vart handsama og godkjent i Programstyret 5. mars og 

i Instituttrådet 7. mars. 

 

Endringar i emne: 

- BIO211 Marin flora og fauna (10 sp) 

BIO211 går over to semester, med oppstart både haust og vår. Vår erfaring er at 
dette ikkje fungerer optimalt for våre studentar. Det er og administrativt 
arbeidskrevjande ved opptak og sensurregistrering. Enkelte studentar har og fått 
problem med studiefinansiering, sidan studiepoeng for emnet ikkje blir registrert før 
etter to semester. Vi vil derfor foreslå at vi deler emnet i to delar: 
o BIO211A Marin flora, 5 sp, vår 

o BIO211B Marin fauna, 5 sp, haust 

På denne måten vil studentane kunne få karakter og uttelling i kvar del det 

semesteret dei gjennomfører den, og det vil vere tydeleg for studentane at det er to 

delar som går kvart sitt semester. Begge delane vil framleis vere obligatorisk i 

masterstudieretningen marinbiologi, men denne løysinga gjer det mogleg å ta inn 

studentar til ein av delane dersom det er kapasitet til det. Begge emna (A og B) må 

framleis inngå i undervisingsopptaket for å sikre plass til dei som har det som 

obligatorisk. Vi veit at det ikkje er ønskjeleg med 5 sp- emne på 200-talsnivå, men 

vonar likevel at vi kan få behalde koden BIO211. Emna er primært masteremne, men 

koden er godt innarbeidd i studieplanar og blant studentar og tilsette. 

Emneskildringa vil verte oppdatert så snart vi har fått klarsignal for oppdelinga. 

 

- BIO310 Marine Metodar 

Endring i vurderingsform: Heimeeksamen (feltrapport). Skriftleg eksamen 3 t fell bort. 
 

- BIO213 Marin økologi 

Revidert Mål/innhald: Emnet gir en innføring i marine økosystem og hvordan disse er 
formet fra naturens side og hvordan de påvirkes av menneskelig aktiviteter. Kurset tar for 
seg vilkårene for havets primærproduksjon, mikrobielle prosesser og 

Referanse Dato 

2013/9703-ODF 07.03.2014 
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På møte i programstyret tok studentane opp at det ikkje var ønskjeleg å gå vekk frå 

mappeevaluering, til ein avsluttande skriftleg eksamen som einaster tellande 

vurdering.  

Programstyret vil følgje opp dette med emneansvarleg for emnet, og melde tilbake 
til fakultetet kva vurderingsform BIO213 får så snart som mogleg. 

sekundærproduksjon. Hovedgruppene av verdens marine økosystem gjennomgås og det 
gis en særskilt gjennomgang av særegne forhold for norske kystøkosystemer.  Videre 
omtales hovedtrekk ved verdens fiskerier, akvakultur, havforurensning og klimaendringer 
samt deres effekter på marine økosystem.   
The course gives an introduction to marine ecosystems and how these are formed by 
nature and human activities. The characteristics of, and the environmental conditions 
regulating, the ocean's primary production, microbial processes and secondary 
production are reviewed. The world’s marine ecosystems are classified into main 
categories and particular emphasis is given for the characteristics of Norwegian coastal 
ecosystems. 
Main features of world fisheries, aquaculture, ocean pollution and climate change and 
their effects on the marine ecosystem are discussed. 
 
Revidert læringsutbytte: 
Etter fullført emne skal studentene: 
•Gjøre greie for hvordan primærproduksjon, mikrobiell omsetning og 
sekundærproduksjon reguleres i marine økosystem. 
•Gjøre greie for fysiske, kjemiske og biologiske kjennetegn ved ulike kategorier av marine 
økosystem. 
•Gjøre greie for hovedtrekk ved verdens fiskerier, akvakultur, havforurensning og 
klimaendringer 
•Gjøre greie for særskilte forhold som gjelder norske kyst- og fjordøkosystemer og kunne 
sette opp enkle modeller for hvordan utslipp av stoffer påvirker åpne versus innestengte 
kystøkosystemer. 
 
After completing the course, students will: 
•Explain how primary production, microbial processes, and secondary production are 
regulated in the marine ecosystems. 
•Explain the physical, chemical and biological characteristics of the different main 
categories of the marine ecosystem. 
•Explain main features of the world's fisheries, aquaculture, ocean pollution, and climate 
change. 
•Explain characteristics that apply to Norwegian coastal and fjord ecosystems and be 
able to formulate simple models for how the emission of substances affect open versus 
closed coastal ecosystems. 
 
Endring i tilrådde forkunnskapar:MAT101 blir lagt til i tillegg til BIO100, BIO102 
Fagleg overlapp:BIO202 blir lagt til i tillegg til MAR210 
 
Endring i vurderingsform: Godkjente innleveringer. Skriftlig eksamen: 4 timer. 

Ingen hjelpemiddel. Mappeevaluering 30% fell bort. 
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Programstyret har bedt emneansvarleg presisere punktet «participation in 

discussion sessions» slik at det blir klart kva studentane skal vurderast på 

under dette punktet. Det kan derfor bli små endringar i teksten på dette punktet. 

 
- BIO208  Miljøpåverknad av oppdrett 

Endrar vurderingsform til: Evaluation of written assignments (25%), participation in 

discussion sessions (50%) and written (take-home) examination (25%). Skriftleg 

skoleeksamen fell bort. 

 

 

 
- BIO316 Utvalde emne i miljøtoksikologi  

Endrar karakterskala til: Bestått/ikkje bestått. Karakter A-F fell bort. 
 

- BIO341 Biodiversitet 

Endrar vurderingsform til: Mappeevaluering av gruppearbeid (20%), semesterprosjekt 
(80%). Bokstavkarakter. Endringa inneber endringa av vekting mellom grupparbeid og 
prosjekt. 
 

- BIO210 Evolusjonsbiologi 

Endring i obligatoriske arbeidskrav til: Laboratorioppgaver og deleksamen. Godkjente 
obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre. Laboppgåver er nytt og obligatoriske 
diskusjonar fell bort. 
 
 

- MNF210 Vitenskap i vår tid 

Endring i obligatoriske arbeidskrav til: Gjennomføring av eit prosjekt (normalt i par med 
medstudent).  Seminar (deltaking på minst 80% av kursets møter), godkjent eigen 
presentasjon.  
 

- Emner i fiskehelse 

Dårleg oppmøte på forelesingar gjer at fleire av fiskehelseemna vurderer å innføre 
obligatorisk oppmøte i 80% av forelesingane. Dette blir avklart med dei enkelte 
emneansvarlege og emneskildringa vert oppdatert. 
 

- Nytt emne BIO3XX Aquatic Food Production (10 sp) 

Tema frå dette nye emnet blir hausten 2014 undervist i emnet BIO304 Spesialisering i 

havbruksbiologi, som er eit emne som tar opp ulike tema og har ei delvis overlappande 

emneskildring. Emnet Aquatic Food Production vil gå første gang med eigen kode 

hausten 2015, og ev. overlapp med BIO304 vil bli avklart og oppdaterte emneskildringar 

sendt inn med større studieplanendringar hausten 2014. 

 

Undervisningssemester: Høst 

Studienivå: Master / PhD 

Innhald:    

The aquatic environment covers about 70% the globe and is central in today’s discussion on 

increased global food production. The challenges are both to produce enough food from well 

treated organisms and food with a good composition of nutrients. This course will give students a 

state of the art insight to how aquatic food production has global impact on food access and the 

environment and discuss the future potentials for growth. It will use a combination of selected 
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scientific articles, interdisciplinary expert panels with outside guests, and Oxford-style student 

debates to elucidate key aspects of seafood production and nutritional value. 

The aim of the course is to disseminate knowledge about the composition of seafood in relation to 

the global nutritional challenges; under nutrition, over nutrition and malnutrition, and how nutrients 

and contaminants are transported in the man-made food chain developed for aquaculture. We will 

discuss the sustainability of traditional and novel feed resources, which resources are limiting and 

which ingredients can supply the needed nutrients for the cultured organisms and for the people 

who eat them. Environmental effects of aquaculture, effects of climate on aquatic farming and the 

future potential of fisheries and aquaculture to contribute to the global food production will be 

discussed. 

Læringsutbytte:  

The student shall be able to clearly articulate well-founded biologically-based points of view 

regarding current topics. The student shall also be able to discuss what is not well-documented 

and be able to distinguish emotional, political and biological bases for decision-making, 

demonstrate insight into current theories and be able to structure a convincing argument in written 

and oral assignments. 

Tilrådde forkunnskapar:   

Fiskeernæring (BIO206), fiskebiologi (BIO280/291) 

Krav til forkunnskapar:    

Bachelor Biology, Bachelor Aquaculture Biology or equivalent 

Undervisning og omfang:  

A combination of selected scientific and review articles, lectures, interdisciplinary expert panels 

with outside guests, and Oxford-style student debates.  

Obligatoriske arbeidskrav:  

Written assignment, participation in at least one debate panel, participation in class. 

Vurderingsform:    

Folder evaluation of written and oral assignments 

Vurderingssemester:   

Det er eksamen i undervisingsssemester (haust). 

Karakterskala: A-F 

Kontaktinformasjon: Kristin Hamre (NIFES) Karin Pittman (BIO UiB) 

 

 

- Fleksible emne/spesialpensum i bachelorgradene 

BIO og bioCEED ønskjer å nytte fleksible emne/spesialpensum (2-5 sp) på bachelornivå 
til å teste ut ulike nye tilbod til studentane. Dette kan vere små forskningsprosjekt, 
utplasseringar/praksis, undervisingsassistent-kurs mm. Dette vil vere eit tilbod til 
interesserte studentar som har høve til å gjere dette i tillegg til andre emne, og vil ikkje 
vere obligatorisk. Etterkvart vil aktivitetane får fastare former og kunne få eigne kodar og 
skildringar/LU, men i ein utprøvingsfase kan vi nytte spesialpensum. 
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Endringar i program (som følgje av endringar i emne): 

- Miljø- og ressursfag 

MIRE graden er sammensatt av emner i fra flere fakultet og institutt. Studentene på 
graden mener graden er for fragmentert og usammenhengende og har etterspurt et 
felles tverrfag som alle skal ta. Studentene har et felles førstesemester og deretter 
spres de rundt på fakultet og institutt etter hvilken spesialisering de har (geografi eller 
samfunnsøkonomi på SV varianten og kjemi eller biologi på MatNat varianten). Dette 
fører til at studentene mister følelsen av å tilhøre et studieprogram og en del søker 
seg over til de rene SV/MatNat gradene. Programstyret skal i møte i mars bestemme 
hva slags form et slikt felles emne kan ha. Det ser ut til at 4 semester er det 
semesteret det passer best å legge inn et slikt emne og det kan bli et emne innen 
aktuelle tema innen forvaltningsproblematikken med semesteroppgave veiledet på 
instituttene som gir oppgavene. Samfunnsøkonomi har meldt inn at de endrer 
semester og nivå på ett av tverrfagene de har tilbudt, ECON216. Dette emnet blir nå 
ECON116 og vil undervises på høst istedenfor vårsemesteret.  

 
Anbefalt studieløp for samfunnsøkonomi: 

Sem    

1  ECON116  KJEM100  MNF115  

2  ECON110 ECON130 ECON140 

3  ECON210 ECON230 ECON240 

4  Exphil  Fellesfag?  Tverrfag  

5  GEO281 Valg Valg 

6  ECON290 Tverrfag Valg ECON 

 
 
Programstyret for MIRE skal ha møte i midten av mars, og meir informasjon vert ettersendt 
etter deira møte. 
 

- Profesjonsstudiet i fiskehelse 

Tekst vedr. oppstart på masteroppgåve leggast til under obligatoriske emne: 

Før tildeling av masteroppgåve, må dei obligatoriske emna i 1.-7 semester normalt vere 

gjennomført og bestått. 

 

 

Venleg helsing 

 

Øyvind Fiksen 

undervisningsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 

 studieleiar 

Sem    

1  ECON116  KJEM100  MNF115  

2  Exphil  Tverrfag  Tverrfag  

3  GEO281 Valg Valg 

4  ECON110 ECON130 ECON140 

5  ECON210 ECON230 ECON240 

6  ECON290 Fellesfag? Valg ECON 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fysikk og teknologi 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for fysikk og teknologi 

Telefon 55582806 

Telefaks 55589440 

post@mnfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 41 

Bergen 

Saksbehandler 

Hanne Israelsen 

55 58 35 19 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2014 for Institutt for fysikk 
og teknologi 

 

Viser til brev av 21.01.14, hvor instituttene bes om å melde inn mindre studieplanendringer 

for høsten 2014. Institutt for fysikk og teknologi foreslår følgende studieplanendringer:  

FYSIKK 

Mindre studieplanendringer: 

 
 PHYS210 endres til regelmessig undervisning hver vår, våren 2015 og våren 

2016. Våren 2016 er siste undervisningssemester for dette emnet. 

 

PROSESSTEKNOLOGI 

Mindre studieplanendringer: 

 

 For PTEK202, PTEK241 og PTEK252 endres midtveisevalueringen fra å være 

et obligatorisk arbeidskrav til å være ikke obligatorisk. Den skal fortsatt telle 

25% av den endelige karakteren. Under «Vurdering/eksamensform» tilføyes 

da at i semester hvor undervisning ikke tilbys gjelder avsluttende eksamen 

100%. 

 

Referanse Dato 

2013/9703-HAI 27.02.2014 
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PETROLEUMSTEKNOLOGI 

Mindre studieplanendringer: 

 

 For PTEK212 endres øvelsene fra å være et obligatorisk arbeidskrav til å 

være ikke obligatorisk. De vil fortsatt telle 20% av den endelige karakteren. 

Under «Vurdering/eksamensform» tilføyes da at i semester hvor undervisning 

ikke tilbys gjelder avsluttende eksamen 100%. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Bjarne Stugu 

Programstyreleder, fysikk Hanne Israelsen 

 Studiekonsulent 

 

 

 

Pawel Kosinski 

Programstyreleder, prosessteknologi         Terje Finnekås 

          Studiekonsulent 

 

 

Harald Høiland 

Programstyreleder, petroleumsteknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for geovitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for geovitenskap 

Telefon 55583600 

Telefaks 55583660 

post@geo.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 41 

Bergen 

Saksbehandler 

Kaia Nepstad 

55 58 35 19 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2014 - Institutt for 
geovitenskap 

 

Viser til ePhortesak 13/9703 vedrørende mindre studieplanendringer for høsten 2014. 

Følgende studieplanendringer har vært til behandling av Programstyret. Institutt for 

geovitenskap ønsker å melde inn følgende mindre studieplanendringer:   

 

Mindre studieplanendringer høsten 2014 

Emnenavn: 

 GEOV228: Emnet skifter navn fra «Dateringsmetoder i kvartær» til 

«Kvartærgeologiske dateringsmetoder».  

 

Undervisningsspråk:  

 GEOV109: Ordlyden endres til «Norsk. Deler av emnet blir undervist på engelsk.» 

 GEOV229: Undervisningsspråk endres til «Norsk».  

 

Obligatoriske arbeidskrav:  

GEOV105: Endring av ordlyd for obligatoriske arbeidskrav: «1) Deltagelse på kursøvelser, 2) 

bestått kursprøve, 3) deltagelse på ekskursjon, og 4) godkjent ekskursjonsjournal. Kursprøve 

må være bestått for å delta på ekskursjon, og ekskursjonsjournal må være godkjent for å få 

gå opp til endelig eksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 påfølgende 

semester.» 

GEOV210: Nåværende obligatoriske arbeidskrav endres til: «2 godkjente skriftlege 

oppgåver. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.» 

GEOV228: Ordlyden for obligatoriske arbeidskrav endres til: «Deltaking på og innlevering av 

øvinger og oppgaver. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i seks påfølgende 

semester.» 

 

Anbefalte forkunnskaper:  

 GEOV112: Følgende anbefalte forkunnskaper innføres: «GEOV101, GEOV111 og 

MAT111» 

Referanse Dato 

2013/9703-KANE 27.02.2014 
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 GEOV113: Følgende anbefalte forkunnskaper innføres: «GEOV111, MAT111 og 

MAT121»  

 

Krav til forkunnskaper:  

 GEOV228: Følgende krav til forkunnskaper innføres: «GEOV101, GEOV105, 

GEOV106, GEOV107, og GEOV108 eller GEOV109»* 

*Ved en inkurie var GEOV111 ført opp i stedet for GEOV109. 

 GEOV229: Følgende krav til forkunnskaper innføres: «GEOV101, GEOV105, 

GEOV107, og GEOV106 eller GEOV109*» 

*GEOV109 kan tas parallelt med GEOV229.  

 

Langsiktige planer  

I tillegg til de innmeldte mindre studieplanendringene ønsker Institutt for geovitenskap å gjøre 

fakultetet kjent med langsiktige planer ved Institutt for geovitenskap. Følgende endringer er 

foreslått og vil diskuteres i det kommende året:  

 GEOV101 flyttes til 1. semester og Ex.Phil flyttes til 2. semester 

 GEOV107 flyttes fra 5. semester til 3. semester 

 

Vi ber spesielt om at Institutt for fysikk og teknologi merker seg disse forslagene da det vil 

påvirke Bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi.  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Ulysses S. Ninnemann 

Programstyreleder Kaia Nepstad 

 førstekonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for informatikk 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for informatikk 

Telefon 55584200 

Telefaks 55584199 

 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Thormøhlensgt 55 

Bergen 

Saksbehandler 

Mari Garaas Løchen 

55582604 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2014 - Institutt for 
informatikk 

 

Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret.  

1) INF236 – endring fra uregelmessig til regelmessig kurs 

Algoritmegruppen fremmer forslag om å gjøre "INF236 - Parallelle algoritmer" til et 
regelmessig kurs. Per i dag står det oppført som uregelmessig, men undervises i praksis 
hvert annet vårsemester. 
 
Bakgrunnen for forslaget er at kurset er populært blant studentene. I år er det påmeldt 29 
studenter. Algoritmegruppen har ansvar for 4 kurs om våren: INF235, INF236, INF237 og 
INFO207. Disse utgjør tilsammen en personalbelastning på tre personer siden vi bare 
underviser INFO207. hvert annet år (deles med InfoVit). Å gjøre INF236 til et regelmessig 
kurs vil øke personalbelastningen til 3.5 (veksler mellom 3 og 4). Gruppen har for tiden fire 
ansatte og det forventes at Daniel Lokshtanov vil gå  
inn som en femte om et par år. 
 
INF236 kan også undervises av personer utenfor gruppen. Vi har også hatt god erfaring med 
å bruke PhD studenter til å undervise INF237 ved behov. Algoritmegruppen mener derfor det 
ikke vil by på vesentlige problem å øke frekvensen til INF236. 
 

2) INF210 – endring av forkunnskapskrav 
 
Nåværende krav: Tilrådde forkunnskapar: Byggjer på MNF130 og INF110 
 
Endres til: Tilrådde forkunnskapar: Byggjer på MNF130 og DAT103 
 
Begrunnelse: INF110 er erstattet av HiB-emnet DAT103 for flere år siden, men 
forkunnskapskravene har ikke blitt oppdatert før nå.  
 
Langsiktige planer 

Viser til studiestyrets ønske om at instituttet orienterer om langsiktige planer. Mot slutten av 
2013 nedsatte instituttleder Petter Bjørstad en arbeidsgruppe som skal gjennomgå 
strukturen og innholdet i bachelorprogrammene som tilbys ved institutt for informatikk. 
Utvalgets overordnede mandat er å foreslå hvordan institutt for informatikk innenfor de 
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ressursmessige rammer som foreligger, kan tilby en mest mulig fremtidsrettet, riktig og god 
undervisning i IKT. Utvalget skal ferdigstille en rapport før utgangen av mars 2014. Det 
legges opp til beslutninger som vil få virkning fra høsten 2015, i første del av april 2014. 
Eventuelle nye bachelorprogram vil i stor grad inneholde allerede eksisterende emner.  
 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Dag Haugland 

programstyreleder Mari Garaas Løchen 

 førstekonsulent 
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Mindre studieplanendringar for hausten 2014 - Kjemisk institutt 

Programstyret for kjemi har behandla og godkjent følgjande studieplanendringar:   

 

Fagdidaktikkemne på Kjemisk institutt  

Etter at gyldigheitsperiode for obligatoriske arbeidskrav i fagdidaktikkemne blei drøfta i 

lærarutdanningsutvalet blei det vedteke at ein ønskjer å utvide perioden frå 2 til 3 semester: 

det semesteret då det obligatoriske arbeidet blir gjennomført, og to påfølgjande semester. 

 

 KJEMDID200 

Obligatoriske arbeidskrav endrast frå 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i to semester; 

inneverande og påfølgjande)» 

 

til 

 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i tre semester; 

inneverande og to påfølgjande semester)» 

 

 

 KJEMDID200-P 

Obligatoriske arbeidskrav endrast frå 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i to semester; 

inneverande og påfølgjande)» 

 

til 

«Bestått rettleia praksis i skolen 
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To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i tre semester; 

inneverande og to påfølgjande semester)» 

 

 NATDID203-P 

Obligatoriske arbeidskrav endrast frå 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i to semester; 

inneverande og påfølgjande)» 

 

til 

 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i tre semester; 

inneverande og to påfølgjande semester)» 

 

 

Nytt seminaremne 

Vi vil be om at det blir oppretta eit seminaremne i Biorefinery Technology and Applications. 

Emnet blir undervist litt i vår, men hovuddelen og eksamen går til hausten.  

Emnet er på 10 studiepoeng. 

Eksamensforma er skriftleg (munnleg dersom færre enn 6 studentar melder seg).    

 

 

EMQAL - fagtilbod haust 2014/vår 2015 

UiB skal vere vertsuniversitet studieåret 2014/2015 for EMQAL-programmet. Programstyret 

for kjemi har behandla og godkjent kurstilbodet.  

EMQAL er organisert i tre hovudretningar: 

 

 Quality Management (QM) - 10 ECTS 

 Analytical Methods (AM) - 10 ECTS 

 Data Analysis (DA) - 10 ECTS 

 

I tillegg finst det en valfri disiplin beståande av 30 ECTS. Kvar av disiplinane består av 

uavhengige modular, som igjen er verdt 2 ECTS. Studentar må velje 5 modular i kvar av 

hovudretningane for å oppnå 10 ECTS, og 15 tilleggsmodular for å oppfylle krava i den 

valfrie disiplinen.   

 

Vedlagt følgjer lista over modulane som undervisast i Barcelona inneverande studieår. Den 

endelege lista blir ikkje klar før i sommar. Vi vil sette opp kalenderen i starten av juli, men 

først etter sommarferien veit vi kva kurs studentane melder seg til, og difor kva kurs som 

faktisk blir sett opp. 

 

 

Studieplanendringar – langsiktige planar 

 

Kjemisk institutt søkte i 2013 European Chemistry Thematic Network (ECTN) om å få 

bachelorgrada i kjemi godkjent som Eurobachelor®. Søknaden blei vurdert av en ECTN 
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Label Committee som evaluerte studieprogrammet og utarbeida ein rapport. I rapporten blir 

det konkludert med at bachelorprogrammet i kjemi ved UiB blir godkjent som Eurobachelor® 

med føresetnad om at bachelorprosjektet (KJEM299) aukast frå 10 til 15 studiepoeng, og at 

5 studiepoeng med språkkurs (engelsk) inkluderast i bachelorgrada. Kjemisk institutt vil i 

2014 arbeide med å foreta desse endringane i studieprogrammet, og planen er at dette kan 

meldast inn som ei større endring i studieplanen 1. oktober, 2014, og at endringane vil være 

gjeldande frå og med våren 2015. Kjemisk institutt vil dermed kunne tilby Eurobachelor® i 

kjemi for dei studentane som starter hausten 2014. 

 

 

 

 

Vennleg helsing 

 

John Georg Seland 

programstyreleiar Siri Tenden Myklebust 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vedlegg: EMQAL – fagtilbod haust 2014/vår 2015) 
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EMQAL – fagtilbod haust 2014/vår 2015 

 

QM0811 Language course - Intensive "survival" Spanish 

QM0503 Technical Writing 

AM0210 Determination of toxic substances migration from the packaging to food 

QM0803 Laboratory Skills 

QM0802 IT Tools 

QM0102 Introduction to Quality Management 

DA0101 Measuring variability and Error Propagation 

QM0101 European Quality Policy and Infrastructures 

QM0105 HACCP and ISO 22000 

QM0104 Laboratory Quality Systems: ISO/IEC 17025 

QM0202 Human Resources 

DA0104 Statistical Decision and Analysis of Variance 

DA0302 Pattern Recognition and Classification 

DA0103 Regression Analysis 

AM0205 Foods – Sample treatment 

QM0107   Laboratory Quality Systems: ISO 15189 

AM0301 in Vitro Directive and CEN Standards 

AM0910 Atomic Spectroscopy 

DA0301 Experimental Design and Optimization 

AM0919 Gas Chromatography 

QM0502 Method validation 

QM0302 Calibration and Verification 

AM0920 Liquid Chromatography  

AM0908 Vibrational Spectroscopy 

AM0801 Design of Sample Strategies and sampling techniques  

QM0306 Proficiency Testing Schemes and Certified Reference Materials 

AM0102 Water – sampling and general characterization 

QM0204 Quality Systems Documentation 
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AM0101 Water Directive and CEN Standards 

DA0306 Fundamentals of Multivariate data analysis 

DA0307 Latent Variable Regression Techniques 

AM0501 Trace Metal Water Speciation 

QM0106 Good Laboratory Practice 

AM0104 Water —Metal Analysis 

AM0923 Extraction methods in analytical chemistry 

AM0106 Water —Microbiological Analysis 

AM0204 Foods - Microbiological analysis 

AM0909 Quantitative IR Spectroscopy 

QM0208 Risk assessment in analytical laboratories 

DA0201 Introduction to Uncertainty Measurement 

DA0203 Uncertainty Measurement in Chemical Tests 

AM0918 Automated methods of analysis 

AM0912 Mass spectrometry 

AM0926 Application of Nanomaterials in the Analytical Laboratory 

AM0913 Hyphenated techniques 

DA0204 Uncertainty Estimation in Clinical Analysis 

AM0105 Water — Analysis of Organic Components 

AM0307 Medical microbiology 

AM0309 Fundamentals of Biochemical Analysis 

AM0928 Green Analytical Chemistry 

DA0313 Multivariate Analysis of Metabonomic and Proteomic Spectral Profiles 

AM0701 Immunochemical Analytical Techniques 

QM0601 Laboratory Audits (EN ISO 19011) 

AM0206 Functional Foods Analysis 

QM0207 Laboratory Information Management Systems (LIMS) 

AM0925 Quality Parameters and Optimization in Chromatography 

AM0502 Atmospheric Analysis 

AM0503 Analysis of pollutant interaction in soil and sediments 

QM0701 Chemical Safety and REACH regulations 

AM0914 Electroanalytical techniques 

DA0314 Curve Resolution 

QM0805 Research Skills 

AM0907 Molecular Spectroscopy 

QM0504 Internal Quality Control 

AM0507 Environmental samples monitoring 

AM0927 The practice of Capillary Electrophoresis: optimization and method development  

QM0804 Fieldwork Skills: practical implementation of quality management systems 

QM0203 Managing Instalations, Equipment and Consumables 

AM0908 Vibrational Spectroscopy 

AM0925 Quality Parameters and Optimization in Chromatography 

DA0313 Multivariate Analysis of Metabolomic and Proteomic Spectral Profiles 

QM0109 How to convert an analytical laboratory in an accredited laboratory 

Chemometric methods for Raman spectroscopy 
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Studieplanendringer for høsten 2014 og studieåret 2014/15 for 
Bachelorprogrammet i nanoteknologi  

 

Vi viser til brev av 21. januar 2014 om mindre studieplanendringer for høsten 2014. 
Programstyret for nanoVT vedtok studieplanendringene for nanoprogrammet i møte  
19. februar 2014. 
 

1) Ekstraordinær innmelding i av stor studieplanendring for Bachelorstudiet i 
nanoteknologi (BScNano) med virkning fra høsten 2014. 

Da nanoprogrammet meldte sine studieplanendringer for studieåret 2014/15 høsten 2013 var 

det tatt hensyn til den gamle ordningen med undervisning av PHYS111 om høsten og 

PHYS112 om våren slik det gjennomføres for kull H12 og H13 (tabell 1). 

Tabell 1: Gjeldende studieplan for Bachelorstudiet i nanoteknologi kull H12 og kull H13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny studieplan for studenter som velger fysikk-kombinasjonen [PHYS111/PHYS112] fra 

og med høsten 2014 

Høsten 2013 ble det vedtatt en stor studieplanendring for fysikk med effektuering fra og med 

høsten 2014 (Studiestyresak 13/20, 30.10.13). Undervisningssemestrene for PHYS111 og 

PHYS112 flyttes til hhv vår og høst. Dette får konsekvenser for Bachelorstudiet i 

nanoteknologi fra og med kull H14. Programstyret for nanoVT behandlet en 

konsekvensutredning om dette allerede våren 2013 (Programstyresak 05/13, 17.04.13). Den 
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1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4 NANO161  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 

 



 side 2 av 4 

 

 

 

   

store studieplanendringen for BScNano, som en følge av fysikkomleggingen, ble ved en 

inkurie ikke meldt til fakultetet høsten 2013. Den meldes derfor nå med virkning fra og med 

høsten 2014. Tabell 2 viser den nye studieplanen for BScNano H2014 for studenter som 

velger fysikk-kombinasjonen [PHYS111/PHYS112].  

 

Tabell 2: Studieplan for BScNano 

for studenter som velger fysikk-kombinasjonen  

[PHYS111/PHYS112] fra og med høsten 2014. 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 PHYS111 

3 KJEM120 PHYS112 Valg 

4 NANO161  KJEM122/PHYS114 MOL100 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 MOL200 

6 Valg Valg Valg 

 

 PHYS111 flyttes fra 3. til 2. semester. PHYS111 er lagt i blå fargekode. Det er mange 
nanostudenter som tar MAT121 (blå) som et fjerde emne i andre semester. I vårt 
høringssvar til IFT (13/3536-HEOM, 22.04.13) påpekte vi at det er ønskelig at MAT121 
og PHYS111 kan leses samtidig, selv om PHYS111 legges til blå kode. Det betyr at 
forelesningstidspunkt og eksamensdato ikke må kollidere for de to emnene. PHYS111 er 
obligatorisk forkunnskapskrav til NANO161. 

 PHYS112 flyttes fra 4. til 3. semester. 

 Et valgemne flyttes fra 5. til 3. semester.  

 MOL100 og MOL200 flyttes ett år frem i studieplanen til hhv. 4. og 5. semester. Det er 
ingenting som tyder på at det har uheldige konsekvenser å ta MOLemnene senere i 
studiet. Det er flere nanostudenter som tidligere har valgt den studieveien uten at det har 
vært rapportert om negativ innvirkning på studieløpet. 

 Det er ikke et problem at PHYS114 (gul) har samme fargekode som KJEM122. 
Studentene skal velge ett av emnene som styrt valgemne i 4. semester. Det andre emnet 
kan leses som valgemne i 6. semester, dersom studentene ønsker å ta begge emnene i 
løpet av studiet. 

 Den nye studieplanen for BScNano får ingen konsekvenser for opptaksgrunnlaget til 
Masterstudiet i nanovitenskap da studieplanen er intakt selv om PHYS- og MOLemnene 
bytter undervisningssemester. 

 

Studieplan for studenter som velger fysikk-kombinasjonen [PHYS101/PHYS102] fra og 

med høsten 2014 

PHYS101 og PHYS102 bytter ikke undervisningssemester. Bachelorstudenter i 

nanoteknologi som velger fysikk-kombinasjonen [PHYS101/PHYS102] vil bli anbefalt å følge 

dagens studieplan for BScNano (tabell 3). 
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Tabell 3: Studieplan for BScNano 

for studenter som velger fysikk-kombinasjonen  

[PHYS101/PHYS102] fra og med høsten 2014. 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS101 MOL200 

4 NANO161  PHYS102 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 

 

Standard studieplan for BScNano fra og med høsten 2014 - MOLemnene i 4. og 5. 

semester 

Det er ikke gitt hvilken studieplan studentene velger før de kommer til UiB i første semester. 

Studentene kan selv legge inn sine fysikkvalg i studieplanen. Denne ordningen må 

videreføres. I dag ligger MOL100 og MOL200 fast i studieplanen i hhv. 2. og 3. semester. Da 

det antas at de fleste studentene vil foretrekke å følge fysikkvalget [PHYS111/PHYS112], vil 

det være mest hensiktsmessig å endre standard studieplan til MOL100 i 4. semester og 

MOL200 i 5. semester. Da kan vi eventuelt justere planen for de studentene som ønsker å ta 

MOLemnene i 2. og 3. semester. 

 

2) Mindre studieplanendringer for NANOemner  

 

NANO100 Perspektiver i nanovitenskap og –teknologi 

 

Endring i forkunnskapskravet 

 

Tilrådde forkunnskaper fjernes: KJEM110, kan lesast parallelt  

 

Nye krav til forkunnskaper 

 

Fra: Tatt opp til bachelorprogrammet i nanoteknologi. 

Det er eit krav for å kunne melde seg til undervisning og vurdering i emnet at studenten i 

semesteret før planlagt undervisningssemester, deltek aktivt i prosessen som 

studieadministrasjonen gjennomfører for å identifisere vertsgruppe for studenthospiteringa. 

Nærare informasjon etter førespurnad til studierettleiar@nano.uib.no. 

 

 

Til: Tatt opp til bachelorprogrammet i nanoteknologi. 

KJEM110, kan lesast parallelt. 

 

Det er eit krav for å kunne melde seg til undervisning og vurdering i emnet at studenten i 

semesteret før planlagt undervisningssemester, deltek aktivt i prosessen som 

studieadministrasjonen gjennomfører for å identifisere vertsgruppe for studenthospiteringa. 

Nærare informasjon etter førespurnad til studierettleiar@nano.uib.no. 

mailto:studierettleiar@nano.uib.no
mailto:studierettleiar@nano.uib.no
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NANO161 Innføring i nanoteknologi og – instrumentering 

Presisering av fargekode for NANO161. NANO161 undervises i rød fargekode. 

   

NANO244 Material- og nanokjemi 

 

Fargekode 

NANO244 undervises i gul fargekode. 

 

Utfyllende eksamensreglement 

Kriterier for vurdering av dyktighet i laboratoriearbeidet: 
 
Engelsk: 
- Being prepared for the practical exercise through knowledge of the  
necessary theoretical background and having performed tasks which were  
asked for in advance as a pre-requisite for implementation of the  
exercise (e.g. calculation of substance amounts), 
 
- Demonstrating good understanding of the experimental procedure in  
practice and theory 
 
- Implementing the experimental procedure in a responsible fashion, e.g.  
as exemplified by conforming to safety standards for laboratory work 
 
- Obtaining the anticipated experimental result. 
 
 
Nynorsk: 
- Vere førebudd til dei praktiske øvingane ved å ha den naudsynte teoretiske 
førehandskunnskapen og ha gjennomført førebuande oppgåver som var spurt om på 
førehand, som ein førehandskunnskap for gjennomføring av øvinga (til dømes berekning av 
mengde av stoffer). 
 
- Vise god forståing for dei eksperimentelle prosedyrane i praksis og i teori. 
 
- Gjennomføre eksperimenta på ein forsvarlig måte, til dømes ved å følgje reglementet for 
tryggleik på laboratoriet. 
 
- Oppnå det venta eksperimentelle resultatet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Morten Førre 

Leder        Hege Ommedal 

Programstyret for nanoVT      Seniorkonsulent 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2014 fra Matematisk institutt 

 

Dette er et oppdatert dokument til saken, da det kom inn et forslag til studieplanendringer fra 

lærerutdanningen etter fristen, som ble hastebehandlet på sirkulasjon i Programstyret, se 

siste sak i dette dokumentet. Dette kommer utenom studieplanendringsfrister, men det er 

regjeringen som vil at emnene skal opprettes nå.  

 

Viser til sak 13/9703 vedrørende mindre studieplanendringer for høsten 2014 - MN-fakultet.  

Programstyret ved Matematisk institutt har hatt studieplanendringer til behandling, og vedtatt 

studieplanendringer under. Fagdidaktikkemnene har i tillegg vært behandlet på gruppemøte i 

fagdidaktikk. Disse endringene ønsker vi at trer i kraft fra høsten 2014.  

 

MAT255/257, endring i undervisningssemester: 

MAT255 Reservoarsimulering og MAT257 Praktisk reservoarsimulering ble vedtatt endret 
fra undervisingssemester vår til uregelmessig. MAT255 og MAT257 undervises sammen 

(257 er 5 sp og halve 255), derfor behandles disse samlet.  
 

Begrunnelse:  
Vi har i lengre tid hatt en professor II til å forelese disse emnene, og nå når han slutter er vi 

usikre på om vi kan skaffe foreleser hvert år. Dette gjelder spesielt for 2015 vår. Det er 

dermed tryggere at emnene er registrert som uregelmessig, med en intensjon om at de skal 

gå hver vår som før.  

MAT255 inngår som et alternativ i opplistede anbefalte valgfrie emner i masterprogrammet i 

petroleumsteknologi – reservoarmatematikk, men er ikke obligatorisk i noen program. 

MAT257 er ikke nevnt som anbefalt eller obligatorisk i noen studieprogram på MN.  

 

Planer videre for disse emnene:  
På sikt ønsker vi å endre litt på innholdet i MAT255 til å passe bedre for våre studenter. Man 

ønsker å gjøre emnet attraktivt også for studenter som studerer anvendt matematikk med 

retning reservoarmatematikk. Nesten ingen av disse studentene tar MAT255 nå, og MAT255 

tas nesten utelukkende av Ptek- og utvekslings-studenter. Vi vil fremdeles ønske ptek- og 

utvekslingsstudenter velkomne på kurset, men vil samtidig at våre egne studenter tar det.  
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MAT257 planlegger vi på sikt å legge ned, eventuelt overlate til ptek hvis de ønsker det. 

Dette 5sp-emnet har alltid veldig få oppmeldte studenter, da studentene velger å heller ta 

hele MAT255. Vår 2014 er det (per 28.02.2014) tre studenter oppmeldt i MAT257. Vår 2013 

tok ingen studenter eksamen i MAT257, og det er typisk at de få som er oppmeldte flytter 

over til MAT255 eller av andre grunner melder seg av eksamen i løpet av semester.  
 
Fagdidaktikkemner, endringer i gyldighet på obligatoriske øvelser: 
Vi ønsker å endre gyldighetsperioden for obligatoriske aktiviteter fra 2 semester til 3 semestre 

(dvs. det semesteret oblig’ene godkjennes, pluss to påfølgende semestre) for følgende emner: 

RDID100 

MATDID201/201-P 

MATDID202/202-P 

MAUMAT641,42,43,44,47 

MAT611,612 

 

Begrunnelse: 

En av årsakene er at det i enkelte av emnene er tungvint og kostnadskrevende at studenter må 

ta oblig’ene på ny. En bør derfor prøve å holde det på et minimum. F.eks. i RDID100 inngår 

skolebesøk som en obligatorisk aktivitet, og gjentagelse av skolebesøk vil innebære at man må 

finne skole som kan ta i mot studenten og man må betale skolen. Med tre semesters gyldighet 

vil studenten ha mulighet til å få tatt sine tre forsøk uten å måtte ta oblig’ene på ny. Det er 

også noen av oppgavene som er av en slik karakter at det ikke vil være meningsfylt å gjøre de 

på nytt, og det vil måtte lages nye oppgaver til disse, som vil kreve ekstraarbeid for de 

emneansvarlige. 
 
To nye videreutdanningskurs for lærere 

Instituttet fikk like før jul tilslag på to nye videreutdanningskurs for lærere (via Udir). Disse 
skal hete MAT601 Matematikk for lærere i ungdomsskolen – del 1 og MAT602 Matematikk 
for lærere i ungdomsskolen – del 2, begge på 15 studiepoeng. Se vedlegg for 
emnebeskrivelser.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Henrik Kalisch 

Leder programstyret Kristine Lysnes 

 studiekonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 

 
Emnekode MAT601 

Namn, nynorsk Matematikk for lærarar i ungdomsskulen – del 1 
 

Namn, bokmål Matematikk for lærere i ungdomsskolen – del 1 

Namn, engelsk Mathematics for teachers in lower secondary school – part 1 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå Bachelor, vidareutdanning 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett For oppstart på emnet må ein har fått tilbud om plass via den nasjonale videreutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet. 

Innhald Kurset skal utvikle den  matematikkfaglige kompetansen til studenten innan emne som har spesiell relevans for skulefaget. Vidare 

skal kurset gi relevant matematikkdidaktisk kompetanse og utvikle praktiske innsikt i undervisningsdesign innan dei 

matematikkfaglege emna i kurset. I kurset vil det bli lagt betydelig vekt på å gi studenten praktisk erfaring med bruk av digitale 

verktøy som GeoGebra. Spesielt skal kurset gjøre studenten i stand til å møte utfordringane som nye læreplaner og 

eksamensordningar skaper.  

 

Desse matematikkfaglege emna tas opp i kurset: 

Funksjoner og modellering. 

Vi vil arbeide med funksjoner i ein variabel. Sentrale omgrep er grenseverdiar, kontinuitet, derivasjon og integrasjon, følgjer og 

rekker. 

I emnet modellering vil vi sjå på korleis matematikk kan brukast til å analysere og løyse problem i og utanfor faget og vurdere 

løysingane. Relevante tema kan være optimering og regresjon.  

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studentane kunne: 

 Kjenne til eigenskapar til grunnleggande funksjoner (som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner og 

logaritmefunksjoner) og kunne derivere og integrere desse. 

 Gjøre reie for derivasjons- og integrasjonsomgrepet og samanhengen mellom desse.  

 Løyse både praktiske og teoretiske problem ved hjelp av matematikk.  

 Bruke og vurdere digitale verktøy til bruk i læringsarbeidet med matematikk.     

 Vurdere eigen praksis i eit didaktisk perspektiv og kjenne til relevant didaktisk teori.  

 

 



 

 

 

 

 

Siste oppdatering: august 2013 

Tilrådde forkunnskapar Matematikk 1 frå allmenn-/grunnskulelærarutdanninga 

Krav til forkunnskapar  Godkjent lærarutdanning 

Fagleg overlapp  - 

Undervisning og omfang Undervisninga er organisert i 4 samlingar à 3 dagar. I tillegg er det en forkunnskapssamling i juni. 

Kursdagar vil være torsdagar og fredagar (og enten onsdagar eller laurdagar). Samlingane er obligatoriske. I tillegg vert det gitt 

nettbasert oppfølging mellom samlingane via Moodle og Adobe Connect. 

 

Kurset vil være samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer vil være førelesning, seminar, oppgåveløysning, utviklingsarbeid. 

Undervisninga vil være eksemplarisk med bruk av GeoGebra og vektlegge matematikk som prosess. 

Obligatoriske arbeidskrav Det inngår 4 obligatoriske aktiviteter/oppgåver som vil inngå i en mappe 

Aktiviteter/oppgåver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  Gyldig i tre semester (inneverande og to påfølgjande) 

Vurderingsform Mappe (teller 25 % av avsluttande karakter). 

5 timars skriftlig eksamen (teller 75 % av avsluttande karakter). TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.   

[The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.] 

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 

 
Emnekode MAT602 

Namn, nynorsk Matematikk for lærarar i ungdomsskulen – del 2 
 

Namn, bokmål Matematikk for lærere i ungdomsskolen – del 2 

Namn, engelsk Mathematics for teachers in lower secondary school – part 2 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå Bachelor, vidareutdanning 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett For oppstart på emnet må ein har fått tilbud om plass via den nasjonale videreutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet. 

Innhald Kurset skal utvikle den  matematikkfaglige kompetansen til studenten innan emne som har spesiell relevans for skulefaget. Vidare 

skal kurset gi relevant matematikkdidaktisk kompetanse og utvikle praktiske innsikt i undervisningsdesign innan dei 

matematikkfaglege emna i kurset. I kurset vil det bli lagt betydelig vekt på å gi studenten praktisk erfaring med bruk av digitale 

verktøy som GeoGebra. Spesielt skal kurset gjøre studenten i stand til å møte utfordringane som nye læreplaner og 

eksamensordningar skaper.  

 

Desse matematikkfaglege emna tas opp i kurset: 

Geometri og kombinatorikk, sannsyn og statistikk. 

Det gis en innføring i klassisk geometri, konstruksjonar, trigonometri, avbildingar og symmetriar. 

Vi vil også arbeide med kombinatoriske utvalsmetodar, sannsynsmodellar, fordelingar, forventningsverdi, varians og standardavvik, 

hypotesetesting og estimering.   

 



 

 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 Gjøre reie for den klassiske geometriens oppbygning. 

 Bruke trigonometri og vektorer til å  gjere ulike utrekningar på geometriske figurar.  

 Bruke digitale verktøy til utforking av geometriske samanhengar. 

 Gjøre reie for og bruk ulike kombinatoriske utvalsmetodar, ulike sannsynsmodellar og kunne nytte desse til å rekne ut 

sannsyn.  

 Gjere reie for omgrepa fordeling og stokastisk variabel for endelige utfallsrom, og finne forventning, varians og 

standardavvik for ein stokastisk variabel. 

 Gjere estimering og gjennomføre hypotesetesting. 

 Vurdere digitale verktøy i elevens læringsarbeid innanfor emna geometri, sannsyn og statistikk.     

 Vurdere eigen praksis i eit didaktisk perspektiv og kjenne til relevant didaktisk teori. 

 

 

Tilrådde forkunnskapar Matematikk 1 frå allmenn-/grunnskulelærarutdanninga 

Krav til forkunnskapar  Godkjent lærarutdanning 

Fagleg overlapp  - 

Undervisning og omfang Undervisninga er organisert i 4 samlingar à 3 dagar. I tillegg er det en forkunnskapssamling i juni. 

Kursdagar vil være torsdagar og fredagar (og enten onsdagar eller laurdagar). Samlingane er obligatoriske. I tillegg vert det gitt 

nettbasert oppfølging mellom samlingane via Moodle og Adobe Connect. 

 

Kurset vil være samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer vil være førelesning, seminar, oppgåveløysning, utviklingsarbeid. 

Undervisninga vil være eksemplarisk med bruk av GeoGebra og vektlegge matematikk som prosess. 

Obligatoriske arbeidskrav Det inngår 4 obligatoriske aktiviteter/oppgåver som vil inngå i en mappe 

Aktiviteter/oppgåver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  Gyldig i tre semester (inneverande og to påfølgjande) 

Vurderingsform Mappe (teller 25 % av avsluttande karakter). 

5 timars skriftlig eksamen (teller 75 % av avsluttande karakter). TILLATTE HJELPEMIDLER:  Alle hjelpemiddel er tillatne, med 

unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.   

[The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.] 

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. ) 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 



 

 

Siste oppdatering: august 2013 
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NY STUDIEPLAN FOR LEKTORUTDANNING 

 

 

Det ble 18.03.13 vedtatt nasjonal forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13. 

UiBs lektorutdanning må være i tråd med rammeplanen fra og med kullet som tas opp til høst 

2014. Rammeplanen inneholder en del punkter som medfører at det må gjøres omfattende 

studieplanendringer i lektorutdanningen. Den største utfordringen er at omfanget på praksis må 

økes betydelig. 

 

I løpet av 2013 har det vært arbeidet med å få på plass en ny felles modell for UiBs 

lektorutdanning. Det har vært en komplisert prosess å få til dette. Ny modell ble vedtatt av 

programstyret for lærerutdanning ved UiB 5. februar 2014 og i Utdanningsutvalget 12. mars 

2014. 

 

Lærerutdanningsutvalget har parallelt med dette, og i samråd med instituttene, arbeidet med å 

få på plass endelige studieplaner. De fleste elementer er nå på plass og vedlagt er forslag til ny 

studieplan og nye studieløp.  

 

Et helt nytt moment er at det foreslås å ta inn geofag som del av lektorprogrammet, noe som er 

svært positivt. De elementene som det må jobbes videre med å få på plass er primært kravet om 

bacheloroppgave, utvekslingsmuligheter, nye fagdidaktikkemner, ansvarsforhold rundt det 

tverrfaglige emnet MNF201 og utfordringer knyttet til utvidet praksis. 

 

 

FORSLAG TIL 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. 

 

 

 

Bergen 28. mars 2014 

MN/MAJE 

 

 

Vedlegg 

- Oversendelsesbrev fra lærerutdanningsutvalget 

- Studieplan 

- Studieløp 
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Ny studieplan for MNs lektorprogram 

 

Ny studieplan 

Det ble 18.03.13 vedtatt nasjonal forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13. 
UiBs lektorutdanning må være i tråd med rammeplanen fra og med kullet som tas opp til 
H14. Rammeplanen inneholder en del punkter som medfører at det må gjøres omfattende 
studieplanendringer i lektorutdanningen.  
 
I løpet av 2013 har det vært arbeidet med å få på plass en ny felles modell for UiBs 
lektorutdanning. Det har vært en komplisert prosess å få til dette. Årsaken er bl.a. at ny felles 
modell skal kunne fungere både for MN, HF og PSY, som alle har ulike behov. Ny modell ble 
til slutt vedtatt av programstyret for lærerutdanning ved UiB 5. februar 2014 og i 
Utdanningsutvalget 12. mars 2014. 
 
Lærerutdanningsutvalget har parallelt med dette sendt forslag til konkrete studieløp for de 
ulike fagene på høring til de involverte instituttene.  
 
Hvilke emner som skal inngå og i hvilken rekkefølge de bør tas, er en nokså uproblematisk 
sak. Her holder en seg i stor grad til det samme som i nåværende studieplan. 
 
Det samme gjelder fargekodeproblematikk. Her har LU-MN bedt MI om at MAT221 kan 
flyttes til blå sone og at MAT112 kan dele rød sone med KJEM130 og de er positive til det. Vi 
skal be de to instituttene om å melde inn dette til frist for studieplanendringer 1. oktober. 
 
Adskillig mer utfordrende er kravet om bacheloroppgave. LU-MN spurte instituttene om 
muligheten for å bruke hhv KJEM299, BIO299, MAT292 og PHYS117. KJEM299 og MAT292 
kan benyttes. Det samme kan PHYS117, men dette emnet går nå kun om høsten og det er 
ikke plass i studieløpet til å legge det om høsten og IFT har ikke kapasitet til å tilby det også 
om våren. BIO ønsker ikke at lektorstudentene skal ta BIO299. Hvordan oppfylle kravet til 
bacheloroppgave har vi foreløpig ingen løsning på, men vi vil jobbe videre med dette utover 
våren.  
I sammenheng med dette må det også ses nærmere på hvordan man best mulig kan legge 
opp til utveksling. 
 

Referanse Dato 

2013/11253-MAJE 27.03.2014 
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I tillegg til disse utfordringene må det jobbes videre med å utvikle nye fagdidaktikkemner og 
hvordan håndtere utvidet praksis. 
 
Selv om ikke alle deler er på plass, sender vi nå over vårt foreløpige forslag til studieplan til 
endelig godkjenning. Studenter skal tas opp etter ny studieplan fra høsten 2014 og det er 
derfor viktig å få vedtatt de delene som er klare så snart som mulig. Så kommer vi tilbake til 
de punktene som ennå ikke er avklart. 
 
Et helt nytt punkt i forslaget til studieplan er at geofag nå vil inngå både som fag 1 og fag 2 i 
kombinasjon med kjemi. Institutt for geovitenskap ble spurt om de ønsket å delta i 
lektorprogrammet og har sagt ja til det. LU-MN er svært glade for det, da mange studenter 
har uttrykt interesse for denne muligheten. 
 

Vedlagte studieplan og studieløp ble godkjent av LU-MN på sirkulasjon på e-post 26. mars. 

 

MNF201 

I Institutt for biologi sitt høringssvar på ny studieplan ble også MNF201 tatt opp:  
«Det har lenge vært diskusjon, både internt på BIO og med MNF-fak og Lærerutdanningsutvalget, 
ang. emnet MNF201. Institutt for biologi har hatt emneansvar for emnet siden det ble opprettet. Emnet 
er ikke tematisk  knyttet spesielt til BIO, utenom gjennom emneansvaret og det administrative arbeidet . 

Emneansvarlig Lawrence Kirkendall har gjort et stort arbeid da han overtok  emnet i 2012, med å 
oppdatere innhold og undervisning.  
 

I forbindelse med ny studieplan mener BIO det er på sin plass å ta en ny diskusjon rundt emnet 
MNF201, både når det gjelder emnets relevans i ny studieplan (jmf. innføring av bacheloropppgave), 
emnets innhold og hvor det er naturlig at emneansvaret for MNF201 skal ligge.  

Vi håper vi kan diskutere saken med Lærerutdanningsutvalget og MN-fakultetet (som finansierer 
emnet) i et møte i løpet av vårsemesteret. 
 

Vi ser at i ny studieplan bytter emnet semester, og må undervises to ganger i 2017.  Bytte av 
undervisningssemester må diskuteres videre, men vi mener at diskusjonen om hvem som skal ha 
ansvar for emnet bør avk lares først.» 

 

LU-MN ber ved dette om at MN-fakultetet kaller inn til et slikt møte i løpet av våren. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Matthias Stadler 

Leder for utvalget Marianne Jensen 

 seniorkonsulent 
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Merk: Blå tekst: Fellestekst for HF og MN fra forrige studieplan 
 
O verskrift Innhald 

Navn på studie-

programmet 
Integrert lektorutdanning med master i naturvitskap eller matematikk 

Mål og innhald Lektorutdanninga med master i naturvitskap eller matematikk er ei femårig integrert lærarutdanning (300 studiepoeng). 

Utdanninga fører fram til graden master i naturvitskap og matematikk med integrert praktisk-pedagogisk utdanning.  
 

Den integrerte lektorutdanninga utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet i grunnskulen og for 
den vidaregåande skulen. Utdanninga kombinerer praktisk-pedagogisk opplæring med solid fagkunnskap i minst to 
universitetsfag.  

 
Studiet skal gi eit solid grunnlag i dei respektive vitskapsfaga med vekt på fagleg forståing, problemløysing og forståing for 

metodar og tenkjemåtar i faga. Vidare skal studiet gi grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk, gi kunnskap om 
skulefaga og fremje dugleikar for praktisk yrkesutøving. Studiet skal dessutan gi ei grunnleggjande forståing av vitskapsfaga 
og skulefaga i ein samfunnsmessig og kulturell samanheng. 

 
Studiet skal gi vitskaplege funderte kunnskapar og evner i det faget studenten tek mastergrad i. Det skal gi ei god innføring i 

vitskapelege arbeidsmåtar og forskingsmetodar, og trening i sjølvstendig arbeide med omfattande og krevjande faglege 
oppgåver. Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faga, så vel som faga sine metodar. Det 
vert lagt vekt på analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing, trening i skriftleg og munnleg presentasjon og 

tilrettelegging for læring. 
 
Studiet skal utdanne lærarar som er ansvarlege og kompetente til å ta medansvar for elevars læring og utvikling. I studiet vert 

det lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling. Såleis er det eit mål å fremje kritisk refleksjon 
og samtalekulturar kring fag, undervisning og læring. 

 
I lektorutdanninga med master i naturvitskap eller matematikk vel studenten to fag; eit masterfag (fag 1) og eit sidefag (fag 2). 
Dette gir studenten grunnlag for undervisningskompetanse i to fag i vidaregåande skule. Utdanninga avsluttast med ei 

masteroppgåve i matematikk, fysikk, kjemi, geovitenskap eller biologi avhengig av val av masterfag. Masteroppgåva kan ha 
ein reint fagleg profil, ein reint fagdidaktisk profil eller ha element av begge typar.  

 
 



Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Politiattest (jfr. forskrift ved opptak til høgare utdanning, § 2 og §§ 6-10). 

 
I tillegg må studenten ha Matematikk R1 eller (S1 + S2) og enten Matematikk (R1 + R2) eller Fysikk (1 + 2) eller Kjemi (1 + 
2) eller Biologi (1 + 2) eller Informasjonsteknologi (1 + 2) eller Geofag (1 + 2) eller Teknologi og forskningslære (1 + 2), 

samt 
minimum 35 skolepoeng og minimum gjennomsnittskarakteren 3 i norsk (393 timar, gjennomsnitt av hovudmål, sidemål og 

munnleg) 
Tilrådde 

forkunnskaper: 
For å kunne gjennomføre utdanninga på normert tid bør studentener det ein fordel å ha full fordjuping frå vidaregåande skule i 
dei faga ein vel som fag 1 og fag 2. to sentrale faga som inngår i studieretninga. Det er særleg avgjerande å ha R1+R2 for å 
kunne følgje vanleg progresjon innan matematikk og fysikk. 
 

 
 
Læringsutbyt te/resultat: A) Fagleg kunnskap  

- Studenten skal ha tileigna seg den fagkunnskapen som gjeld for dei respektive universitetsfaga, og kunne 
arbeide med fagkunnskapen på ein sjølvstendig måte. 

- Studenten skal kunne arbeide sjølvstendig med relativt omfattande og krevjande faglege oppgåver. 
- Studenten skal ha utvikla ei sjølvstendig og kritisk haldning til innhaldet i faga og til den rolla faga spelar i 

skulen og samfunnet. 

- Studenten skal kunne setje sentrale styringsdokument for faga i ein historisk og ideologisk samanheng. 
- Studenten skal kunne gjere greie for og drøfte grunnlagsspørsmål og teoriar i pedagogikk og fagdidaktikk, og 

bruke det som grunnlag for kritisk refleksjon over egen undervisningspraksis og tilrettelegging for elevars 
læring. 

 

B) Tilrettelegging for elevars læring i faga 
- Studenten skal kunne bruke faget og undervise i det, ut frå fagleg spesifikke tenkjemåtar, arbeidsmåtar og 

tekstformer. 

- Studenten skal kunne bruke fagleg innsikt i samtale og samarbeid med elevar, kollegaer og foreldre. 
- Studenten skal kunne demonstrere fenomen i naturen samt praktisk bruk av matematikk, og leggje til rette for 

elevers læring gjennom praktisk observasjon og eksperimentering.  
- Studenten skal kunne fremme elevers kompetanse til å sjå korleis prinsipp og tenkjemåtar i faget kan nyttast i 

møte med fagrelaterte utfordringar i samfunnet og ved deltaking i demokratiske prosesser. 



- Studenten skal kunne leggje til rette for tilpassa undervisning for den enkelte elev og ulike skuleslag gjennom eit 

breitt spekter av framgangsmåtar. 
- Studenten skal kunne gjennomføre og leggje til rette for faglege dialogar med elevane, individuelt og i grupper, 

om observasjonar og fenomen i naturen og om fagets omgrep og teoriar gjennom bruk av konkretiseringar og 

ulike forenklingsnivå. 
- Studenten skal kunne utvikle elevars innsikt i og evne til å ta hand om eiga læring. 

- Studenten skal kunne møte utfordringar knytte til den fleirkulturelle og fleirspråklege skulen. 
- Studenten skal kunne drøfte utfordringar knytt til vurdering for og av læring generelt og særskilt i eigne fag. 
- Studenten skal kunne setje dei ulike delane innanfor fagemna saman, og sjå korleis emna heng saman med andre 

emne, samstundes som ein har auge for det mangfaldet som fagemna spenner over. 
 

C) Profesjonskompetanse 
- Studenten skal ha forståing for den rolla faget og skulen spelar for samfunnet som heilskap.  
- Studenten skal kunne vise etisk yrkesutøving overfor elevar og ulike samarbeidspartnarar, og ha medvit om 

lærarens og skulens rolle. 
- Studenten skal kunne bidra til eit godt læringsmiljø gjennom demokratiske læringsfellesskap. 

- Studenten skal  kunne være ein tydelig leiar og i tillegg til kunnskapsformidling beherske dei ulike  
arbeidsoppgåver som elles ligg til lærarprofesjonen.  

- Studenten skal ha kjennskap til og kunne vurdere organiseringsmåtar og styringsformer i skulen. 

- Studenten skal ha utvikla kunnskap og innsikt som gjer ein i stand til å utvikle seg vidare som lærar. 
- Studenten skal kunne vurdere samt gjennomføre undersøkingar knytt til elevars læring og utvikling og 

kommunisere resultat munnleg og skriftleg. 
- Studenten skal kunne fremme miljømedvit, naturglede og respekt for naturens tålegrenser. 
 

Innføringsemne PEDAXXX , MAT111/101 og et av emna KJEM100/110, BIO100 og STAT110 avhengig av fagval.  
Obligatoriske emne og 

spesialisering  
I programmet inngår obligatoriske emne i fag, fagdidaktikk og pedagogikk. Desse emna er spesifiserte nedanfor. 

 
Studenten vel masterfag og sidefag allereie ved studiestart. Kva emne i fag og fagdidaktikk som er obligatoriske 

avhenger av desse vala. Sjå nedanfor. Alle studentar må gjennomføre et obligatorisk HMS-kurs før første lange 
praksisperiode. 
 

Det inngår 100 dagar praksisopplæring som fordelar seg omlag slik: 



1. semester: 7 dagar 

3. semester: 7 dagar 
5. semester: 11 7 dagar: 
7. semester: 40 49 dagar 

8. semester: 35 30 dagar 
Alle deler av praksisopplæringa er knytt til emne i pedagogikk og fagdidaktikk som inngår i programmet. For nærare 

informasjon, sjå emneskildring for det einskilde emne. 
 
Studiet avsluttast med ei 30 studiepoengs masteroppgåve. Dette kan vere ei oppgåve med skoleretta eller reint fagleg 

profil. Det kan også veljast ei fagdidaktisk oppgåve. I så tilfelle tilrådast det at studenten tar 10 studiepoeng 
emne/spesialpensum knytt til metodar eller forskingsfelt i fagdidaktikk.  

 
For å kunne gå i gang med masteroppgåva, må snittkarakterane på spesialiseringsemna normalt vere C eller betre. 
 

Obligatoriske emne: 

 

Fellesemner: 
 PEDAXXX, PEDAYYY, PEDAZZZ, 30 sp pedagogikk 

 RDID101Felles fagdidaktikk  
 MNF201  

 MAT101/111 

 Ex.phil 

 Eit valfritt emne (10 sp) 
 

Masterfag:  
Emna som er utheva er spesialiseringsemne. 

 
Vel eit av dei 
 

Matematikk: 

 MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212/221, STAT110, bacheloroppgåve 

 Matematikkdidaktikk 

Merknad [MJ1]: Emnekoder føres inn så snart de 

er klare 

Merknad [MJ2]: Fordeling av 30 sp fagdidaktikk 

på fellesemne(r) og fagspesifikke emner, er ikke klar 
ennå. 

Merknad [MJ3]: Vil bli  fastsatt og markert senere 

i  vår. 

Merknad [MJ4]: Fordeling av 30 sp fagdidaktikk 

på fellesemne(r) og fagspesifikke emner, er ikke klar 
ennå. 



 MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212/221, STAT110, MAT299 

 MATDIDXXX 

 Minimum fem fire MAT-emne valt mtp masteroppgåva (eit av dei inngår i spesialiseringa). Det er ikkje krav til 

at alle emna skal ha MAT-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 
 

Moglege sidefag: Fysikk, kjemi, biologi, naturfag 
 

Fysikk: 

 MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212, STAT110 

 PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emna PHYS118/119/109, bacheloroppgåve 

 Fysikkdidaktikk 

 MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212, STAT110 

 PHYS110, PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114, PHYS115, PHYS117 

 PHYSDIDXXX 

 Minimum fem fire PHYS-emne valt mtp masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha PHYS-kode. 

Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 
 

Sidefag: Matematikk 

 
Kjemi: 

 KJEM110, KJEM120, KJEM122, KJEM130, KJEM131, KJEM210, KJEM250, KJEM299bacheloroppgåve 

 KJEMDIDXXXKjemididaktikk 

 Minimum tre KJEM-emne valt mtp masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha KJEM-kode. Andre 
emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 

 
 

Moglege sidefag: Matematikk, biologi 

 
 

Biologi: 

 BIO100, BIO101, BIO102, BIO103, BIO104, MOL100, BIO299bacheloroppgåve 

Merknad [MJ5]: Fordeling av 30 sp fagdidaktikk 

på fellesemne(r) og fagspesifikke emner, er ikke klar 
ennå. 

Merknad [MJ6]: Fordeling av 30 sp fagdidaktikk 

på fellesemne(r) og fagspesifikke emner, er ikke klar 
ennå. 



 BIODIDXXXBiologididaktikk 

 Minimum fem fire BIO-emne valt mtp master oppgåva (eit av dei inngår i spesialiseringa) Det er ikkje krav til at 
alle emna skal ha BIO-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 

 
 
Moglege sidefag: Matematikk, kjemi 

 
Geofag: 

 GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV111, GEOF110, GEOV225/252 

 Geofagdidaktikk 

 Minimum fire geofagemner valt mtp master oppgåva Det er ikkje krav til at alle emna skal ha GEOV/GEOF-
kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 

 
Mogelege sidefag: Kjemi 

 
 
Sidefag: 

 
Matematikk: 

 MAT111, MAT112, MAT121, STAT110 og to valfrie MAT-/STAT-emne 

 MATDIDXXXMatematikkdidaktikk 

 
Fysikk: 

 PHYS110, PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emne PHYS109/118/119, PHYS115 

eller 
PHYS101, PHYS102, PHYS110, PHYS114, PHYS115 og eitt av emna PHYS117, PHYS211, PHYS231 

 PHYSDIDXXXFysikkdidaktikk 
 

Kjemi: 

 KJEM110, KJEM120, KJEM130  

 Minst eitt av KJEM131/122 

 Inntil to av emna KJEM100, KJEM202, KJEM210, KJEM250, MOL100, MOL200 

Merknad [MJ7]: Fordeling av 30 sp fagdidaktikk 

på fellesemne(r) og fagspesifikke emner, er ikke klar 
ennå. 

Merknad [MJ8]: Fordeling av 30 sp fagdidaktikk 

på fellesemne(r) og fagspesifikke emner, er ikke klar 
ennå. 

Merknad [MJ9]: Fordeling av 30 sp fagdidaktikk 

på fellesemne(r) og fagspesifikke emner, er ikke klar 
ennå. 

Merknad [MJ10]: Fordeling av 30 sp 

fagdidaktikk på fellesemne(r) og fagspesifikke 
emner, er ikke klar ennå. 



 KJEMDIDXXXKjemididaktikk 

 
Biologi: 

 BIO100, BIO101, BIO102, BIO103, BIO104, MOL100 

 BIODIDXXXBiologididaktikk 

 
Geofag: 

 GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV111, GEOF110, GEOV225/252 

 Geofagdidaktikk 

 
Naturfag: 
Til saman 70 studiepoeng i naturfag, der følgjande inngår: 

 PHYS101, PHYS102 

 KJEM110 og eitt av emna KJEM100, KJEM120, KJEM122, KJEM130, KJEM131 

 To av emne BIO100, BIO102, BIO103, BIO104, MOL100 
samt NATDIDXXXNaturfagdidaktikk 

 
Tilrådde valemne  

 
 
Rekkjefølgje for emne i studiet: 

 

 

Anbefalte studieplanar: 
 

Se vedlegg 3 
 

 
 

Delstudium i ut landet : Det er mogleg å ha utanlandsopphald eit semester for å ta emne i vitskapsfaga. Kva semester som passer best avheng 
av kva fag ein fordjupar seg i. Sjette semester vil som regel være best egna til det. Ta kontakt med studierettleiar 

tidleg i studiet for å få rettleiing om dette. Ein kan også søke om å få gjennomføre praksisperioden i 7. semester i 
Cape Town.   

Undervisningsmetodar: Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faget, så vel som fagets metodar. 

Studenten skal gjennom studiet få møte ulike undervisningsmetodar, t.d. førelesingar, seminar, gruppearbeid, 

Merknad [MJ11]: Fordeling av 30 sp 

fagdidaktikk på fellesemne(r) og fagspesifikke 
emner, er ikke klar ennå. 

Merknad [MJ12]: Fordeling av 30 sp 

fagdidaktikk på fellesemne(r) og fagspesifikke 
emner, er ikke klar ennå. 

Merknad [MJ13]: Heller GEOV/GEOFXXX? 

Venter på avklaring 

Merknad [MJ14]: Fordeling av 30 sp 

fagdidaktikk på fellesemne(r) og fagspesifikke 
emner, er ikke klar ennå. 

Merknad [MJ15]: Fordeling av 30 sp 

fagdidaktikk på fellesemne(r) og fagspesifikke 

emner, er ikke klar ennå. 



skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåve, problembasert læring, 

skriveoppgåver, rettleiing og praktisk bruk av digitale verkty. I tillegg vil det i enkelte emnar inngå 
laboratoriearbeid, ekskursjonar og rapportskriving. For nærmare informasjon, sjå dei einskilde emneskildringane. 
 

Læring gjennom rettleidd praksis i skulen står sentralt i studiet. Studenten vil få observere undervisning og 
planleggje og gjennomføre undervisning åleine og i samarbeid med medstudentar. Det vert i denne samanhengen 

lagt vekt på erfaringsutvikling gjennom refleksjon, samtale og oppgåveskriving. 
 
Eit gjennomgåande trekk ved undervisninga skal vere å kombinere tileigning av fagleg kunnskap med kompetanse i 

å kunne leggje til rette for elevars læring og utvikling. 
 

I tillegg til den undervisninga som vert tilbydd, vert studentane oppmoda om å også sjølve organisere eigne 
kollokviegrupper og skrivegrupper. 

Vurderingsformer: I studiet inngår varierte vurderingsformer: For nærmare informasjon om vurderingsformer, sjå emneskildring for dei 
einskilde emna. 

Karakterskala eller greidd/ikkje 

greidd 
Det vert normalt nytta karakterar for fagemna etter karakterskalaen A-F. 
 
Praksis og utvalde obligatoriske aktivitetar vert vurderte med greidd/ikkje greidd. 

 
I følgje Forskrift om skikkethetsvurdering i høgare utdanning (nr. 859) fastsett av Kunnskapsdepartementet 30. juni 

2006 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskular § 4-10 sjette ledd skal det gjennom heile 
studiet gjerast vurderingar av om studenten er skikka til læraryrket, og sluttvurdering og vitnemål for fullført 
utdanning føreset at studenten er vurdert som skikka (jf. § 4-10 andre leddet). 

Krav t il progresjon i studiet Det stilles både karakter- og progresjonskrav i studiet. Sjå utfyllande reglar for studiet for nærmare informasjon. 
Undervisningsspråk Norsk/engelsk 
Oppnådd kompetanse for 

vidare studium 
Kandidatane vil etter femårig integrert lektorutdanning oppnå mastergrad. 

Yrkesvegar Fullført og greidd studium medfører sertifisering som lærar. Utdanninga kvalifiserer først og fremst for 
undervisningsarbeid med undervisningsstilling som lektor i skulen. 

Oppstart  Haustsemesteret 
Evaluering Emne- og programevaluering gjennomføres med jamne mellomrom. Det kan nyttas ulike evalueringsformer. 
Autorisasjon  



Programansvarlig Programstyret for lærarutdanning har overordna koordinerande ansvar for lærarutdanninga ved UiB. 

Lærarutdanningsutvalet ved Det matematisk naturvitskapelege fakultet. 
Administ rat ivt ansvarlig 

(inst itutt/senter og person) 
Programkoordinator for lærarutdanninga ved UiB  
Matematisk institutt ved programkoordinator Marianne Jensen 

 



FYSIKK og MATEMATIKK 
 
Master i fysikk med matematikk 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 PHYSXXX PHYSXXX PHYSXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED PHYSXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 Ex.phi l  Va lg ba cheloroppga ve    

3H 5 PED/DID PHYS113 PHYS109/119  7 da ger 

2V 4 MAT121 PHYS114 PHYS118   

2H 3 PED/DID MAT212 PHYS112  7 da ger  

1V 2 MAT112 PHYS111 MAT131   

1H 1 PED STAT110 MAT111  7 da ger  

 
Master i matematikk med fysikk 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 MATXXX MATXXX PHYS109/119   

4V 8 DID 1 DID 2 PED MATXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 Ex.phi l  Va lg ba cheloroppga ve    

3H 5 PED/DID  PHYS113 MATXXX  7 da ger 

2V 4 MAT121 PHYS114 PHYS118   

2H 3 PED/DID MAT212/221 PHYS112  7 da ger  

1V 2 MAT112 PHYS111 MAT131   

1H 1 PED STAT110 MAT111  7 da ger  

 

KJEMI og BIOLOGI 
 

Master i kjemi med biologi 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 KJEMXXX BIO/MOLXXX KJEMXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED KJEMXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 KJEM250 Ex.phi l  ba cheloroppga ve    

3H 5 PED/DID KJEM210 KJEM131  7 da ger  

2V 4 KJEM122 MOL100 BIO103/BIO104   

2H 3 PED/DID BIO102 KJEM120  7 da ger  

1V 2 BIO101 KJEM110 KJEM130   

1H 1 PED BIO100 MAT101/111  7 da ger  
 

Master i biologi med kjemi  

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 BIOXXX BIOXXX BIOXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED BIOXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 KJEM202 Ex.phi l  ba cheloroppga ve    

3H 5 PED/DID Va lg KJEM131  7 da ger  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100   

2H 3 PED/DID BIO102 KJEM120  7 da ger  

1V 2 BIO101 KJEM110 KJEM130   

1H 1 PED BIO100 MAT101/111  7 da ger  



 

MATEMATIKK og KJEMI 
 
Master i matematikk med kjemi 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 MATXXX MATXXX MATXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED MATXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 Ex.phi l  Va lg ba cheloroppga ve    

3H 5 PED/DID STAT110 KJEM131  7 da ger 

2V 4 KJEM202 MOL100 MAT131   

2H 3 PED/DID MAT212/221 KJEM120  7 da ger  

1V 2 MAT112 MAT121 KJEM130   

1H 1 PED KJEM110 MAT111  7 da ger  
 

Master i kjemi med matematikk 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 STAT110 KJEMXXX KJEMXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED KJEMXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 KJEM250 Ex.phi l  ba cheloroppga ve    

3H 5 PED/DID KJEM210 KJEM131  7 da ger  

2V 4 KJEM122 Va lg MAT131   

2H 3 PED/DID KJEM120 MAT221  7 da ger  

1V 2 KJEM130 MAT121 MAT112   

1H 1 PED KJEM110 MAT111  7 da ger  

 

BIOLOGI og MATEMATIKK 
 

Master i biologi med matematikk 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 BIOXXX BIOXXX BIOXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED BIOXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 MAT131 Ex.phi l  Ba cheloroppga ve    

3H 5 PED  Va lg STAT110  7 da ger  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100   

2H 3 DID  BIO102 MAT221  7 da ger  

1V 2 BIO101 MAT121 MAT112   

1H 1 PED BIO100 MAT111  7 da ger  
 

Master i matematikk med biologi 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 MATXXX MATXXX BIO/MOLXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED MATXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 Ex.phi l  Va lg Ba cheloroppga ve    

3H 5 DID  STAT110 MATXXX  7 da ger 

2V 4 MAT131 MOL100 BIO103/BIO104   

2H 3 PED  MAT212/221 BIO102  7 da ger  

1V 2 MAT112 MAT121 BIO101   

1H 1 PED BIO100 MAT111  7 da ger  



 
 

MATEMATIKK med NATURFAG 
 
Master i matematikk med naturfag 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 MATXXX MATXXX Va lg - na turfa g   

4V 8 DID 1 DID 2 PED MATXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 Ex.phi l  PHYS102 ba cheloroppgave    

3H 5 DID  STAT110 PHYS101  7 da ger 

2V 4 MATXXX KJEM110/130 MATXXX   

2H 3 PED  MAT212/221 KJEM100/110  7 da ger  

1V 2 MAT112 MAT121 BIO101   

1H 1 PED BIO100 MAT111  7 da ger  

 

GEOFAG og KJEMI  
 
 

Master i geofag med kjemi  

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 GEOFAGXXX GEOFAGXXX GEOFAGXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED GEOFAGXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 Va lg Ex.phi l  GEOV225/252   

3H 5 PED/DID GEOV103 GEOF100  7 da ger  

2V 4 KJEM202 MOL100 GEOV111   

2H 3 PED/DID KJEM131 KJEM120  7 da ger  

1V 2 GEOV101 GEOV102 KJEM130   

1H 1 PED KJEM110 MAT101/111  7 da ger  
 
 

Master i kjemi med geofag 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Ma s teroppga ve    

5H 9 GEOV103 GEOV/GEOFXXX KJEMXXX   

4V 8 DID 1 DID 2 PED KJEMXXX  30 da ger  

4H 7 DID MNF201  49 da ger 

3V 6 KJEM250 Ex.phi l  ba cheloroppga ve    

3H 5 PED/DID GEOF100 KJEM210  7 da ger  

2V 4 KJEM122 MOL100 GEOV111   

2H 3 PED/DID KJEM131 KJEM120  7 da ger  

1V 2 GEOV101 GEOV102 KJEM130   

1H 1 PED KJEM110 MAT101/111  7 da ger  
 

 

 

 
Masteroppgaven er 30 sp og kan være enten rent faglig, skolerettet eller didaktisk. Etter søknad kan oppgaven 
utvides til 60 sp. Graden vil da inneholde 330 sp. 
 
XXX – emne som skal velges mtp masteroppgaven. Disse avtales med institutt/veileder og skal føres på 
masteravtalen, se info/anbefalinger på nettsidene. XXX-emnene må ikke nødvendigvis ha den typen kode som er 
oppført i tabellen.  
 



For fag 2 finnes det er litt større valgfrihet enn det som framgår av tabellene. Det er teksten i studieplanen som 
beskriver kravene til det enkelte fag.  
 
Ta bellen viser et forslag til hvordan studieløpet kan legges opp for å oppfylle dem. Vær obs på at det kan være behov 
for å  ta de obligatoriske emnene i en annen rekkefølge enn foreslått ovenfor, for å få plassert inn emner som er 
re levante for akkurat den masteroppgaven du er interessert i. 
 
Dersom man ønsker å reise på utveksling i et fagsemester, anbefales 6. semester. Da tas ex.phil i 4. eller 5. semester.   
 
I  de fleste studieløpene er det 10 sp helt fritt valg. Vi anbefaler at dette emnet brukes enten til å styrke bredden i 
na turfag eller til ytterligere fordypning mot master. F.eks. hvis man tar kjemi og biologi, kan det å velge PHYS101 
eller 102 gi bedre grunnlag for å undervise i naturfag. 

Merknad [MJ1]: Må omfomuleres. 
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PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER 

 

 
I følge kvalitetssikringssystemet for utdanning ved UiB skal det minst hvert 5. år gjennomføres 
en mer omfattende evaluering av studietilbudet (se vedlegg Utdrag fra kvalitetshåndboken). 

Den siste større evaluering av alle studieprogram ved MN-fakultetet ble gjennomført i 
2008/2009 (Saksnr. 2008/3984 Kvalitetssikring av studiene ved MN - egenevaluering av 

utdanningsprogram). Etter det har ikke MN-fakultetet vedtatt og publisert en plan for 
programevaluering det er krav om i håndbok for kvalitetssikring av universitetsstudia.  
 

For å lage en hensiktsmessig tidsplan for programevaluering ved MN-fakultetet de kommende 
årene, ble det først kartlagt gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer og 

lignende prosesser på instituttene. Instituttene ble bedt om å beskrive kort hvilken form av 
evaluering som eventuelt har blitt gjort i løpet av de siste fem år for studieprogrammene som 
instituttet har administrativt ansvar for.  

 
I svarbrevene viser instituttene til relevante evalueringer, revisjonsarbeid og spørre-

undersøkelser blant studentene som har vært en del av studiekvalitetsarbeidet (se vedlegg). 
Flere institutter har planer om programevalueringer i år eller et av de nærmeste årene. 
Studieadministrasjonen vil ta hensyn til disse planene og til programevalueringer som har blitt 

gjennomført nokså nylig når det nå planlegges en videre oppfølging. 
 

Studieadministrasjonen vil utarbeide en tidsplan for programevalueringer for de neste årene. 
Tidsplanen tar utgangspunkt i instituttenes tilbakemeldinger og blir utformet i dialog med 
instituttene. Vi vil be både om ønsket oppstartstidspunkt og forventet avslutning av 

evalueringer med levering av rapport. Instituttene vil selv kunne velge om program-
evalueringen skal være en selvevaluering eller om de ønsker å ha en ekstern evaluering ved å 

involvere programsensor eller en ekstern fagfellekomité.  
 
Følgene planer eller ønsker om programevaluering er meldt inn: 

2014 Geofysisk institutt MA Energi (kull høst 2012) 

 Institutt for biologi MA Fiskehelse 

  MA Biologi 
  Ekstern evaluering – Rådgivende utvalg 

 Kjemisk institutt BA Kjemi og MA Kjemi 

  MA Nanovitenskap 

2015 Geofysisk institutt MA Energi (kull høst 2013) 

 Institutt for biologi MA Biologi 
  Ekstern evaluering – Rådgivende utvalg 

 Kjemisk institutt BA Nanoteknologi 

 Matematisk institutt De nye bachelorprogrammene 

2016 Geofysisk institutt BA Meteorologi og oseanografi 
  MA Met/osean: Meteorologi 

2017 Geofysisk institutt MA Met/osean: Andre studieretninger 
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FORSLAG TIL 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. 
 

 
 
 
Bergen 27. mars 2014 
MN/INSO 

 
 

Vedlegg 

- Utdrag fra kvalitetshåndboken: Programevaluering 

- Oversikt over programevalueringer og andre evalueringer på instituttene 

- Brev fra instituttene 
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Utdrag fra kvalitetshåndboken (uthevinger fra MN): 
 

Programevaluering 

Meir omfattande evalueringar av studietilboda skal verte gjennomført minst kvart 5. år, medan nye 
tilbod bør evaluerast etter kortare tid.  

Fakulteta avgjer sjølve om evalueringa t.d. skal knytast opp til dekanperiodar eller 
oppnemningsperiodar for programsensor, jf. retningslinjer for programsensor. 

Studietilbod kan i denne samanhengen vere studieprogram på bachelor- eller masternivå, avslutta 
delar av profesjonsutdanningar, eller dei utdanningstilboda som fag- eller disiplinstudium 
representerer. Det er fakulteta som fastset kva for studieprogram som skal verte evaluerte, medan 
programansvarleg/styret i samarbeid med studieadministrasjonen står for planlegging og 
gjennomføring av evalueringa. 

Programevalueringar av utdanningstilbod skal normalt vere ei sjølvevaluering. 
Programstyret/fakultetet kan også nytte ekstern evaluering ved ein fagfellekomité eller slik at 
programsensor i sensorperioden får i oppgåve å evaluere ulike sider ved studieprogrammet. Fagfelle- 
eller programsensorevaluering kan kome som tillegg til eller i staden for ei sjølvevaluering. Evaluering 
av studieprogram bør omfatte vurderingar av: 

 studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt 
utvikla for studieprogrammet, høve til studieopphald i utlandet, faglege og sosiale aktivitetar 

 om val av undervisnings- og vurderingsformer er i tråd med fastsett læringsutbyte for 
studieprogrammet 

 praktisk gjennomføring 
 søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent og fråfall  
 karakterfordeling 
 ressurstilgang 
 kommentarar til studentevalueringane 
 studieinformasjon og dokumentasjon 
 tilgang til digitale ressursar/hjelpemiddel 
 institutt/programleiar si vurdering og forslag til forbetringar 

Sjå elles mandat for programsensor og krav til fakulteta sine utdanningsmeldingar.  

Fakulteta kan sjølve lage nærare retningsliner for evaluering av studietilboda sine. Det skal liggje føre 
ein plan for gjennomføringa, og denne skal vere tilgjengeleg på nett.  

 

https://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/ekstern-sensur/retningslinjer-for-programsensor-ved-universitetet-i-bergen


Oversikt over programevalueringer og andre evalueringer 
Etter tilbakemelding fra instituttene (sak 2014/1420) om alle typer større evalueringer de siste fem årene (ikke ordinær evaluering av enkeltemner)  

    Institutt Gjennomført og pågående 
programevaluering 

Gjennomført og pågående andre typer 
evaluering 

Ønske og planer om programevaluering 

Geofysisk institutt - 2012/13 Omfattende prosess i 
forbindelse med 
omlegging/revisjon av 
bachelorprogrammet med 
programsensor involvert. 

- 2013/14 arbeid med omlegging av 
masterprogrammet i met/osean i 
samarbeid med UNIS 

 - Våren 2016 ønske om evaluering av 
bachelorprogrammet og av 
masterretning meteorologi. 

- Våren 2017 ønske om evaluering av de 
andre masterretningene. 

- Våren 2014 og våren 2015 evaluering 
av MA energi per kull som blir ferdig. 

Institutt for biologi - 2013 Ekstern evaluering av 
studietilbudet (Rådgivende utvalg 
for utdanning), særlig fokus på 
grunnemner 

- 2013 Studentspørreundersøkelse om 
grunnemner, studieadferd og trivsel.  

- 2013 Studentundersøkelse om 
undervisningsformer (gjennomført av 
studentene) 

- 2013 Fagutvalgsrapport om tilstanden 
på bachelorprogram i MIRE 

- 2013 Revisjon av programstruktur for 
masterprogrammene 

- 2013 Arbeid med SFU-søknad 

- 2014 Intern programevaluering av 
Fiskehelse 

- 2014-15 Intern evaluering av nye 
masterretninger 

- 2014-15 Ekstern evaluering 
(Rådgivende utvalg for utdanning) – 
tema ikke bestemt 

Institutt for fysikk og 
teknologi 

 - Rapport om SFU-søknad for BA fysikk i 
Studiekvalitetsbasen. 

- Ny programstruktur i BA fysikk gjelder 
fra høsten 2014. 

- 2013 besøk fra ny programsensor. 
Rapport ventet våren 2014 med 
innspill til ny programstruktur på 
bachelor i fysikk. 

- PTEK med to aktive programsensorer 
som kommer med gode innspill og 

- 2014: Programevaluering av BA fysikk  
- 2014: PTEK planlegger etter forslag fra 

programsensor en fagdag for 
petroleumsteknologi med industrien 
for å få innspill til programmet. 



rapporter 
- PTEK har revidert studieplanen to 

ganger siden 2008/2009 

Institutt for geovitenskap - Våren 2014: Intern arbeidsgruppe 
for undervisning oppnevnt som 
skal lage rapport om 
programstruktur, emneportefølje, 
håndtering av høye studenttall, 
andre utdanninger GEO er 
involvert i (Ptek, energi) 

- Ny programsensorpanel skal 
vurdere arbeidsgruppens rapport 

-  2010 rapport fra arbeidsgruppe 
feltundervisning 

- 2010 rapport fra arbeidsgruppe 
Quantitative aspects  

 

Institutt for informatikk - Våren 2014: Revidering av 
bachelorprogrammene. Utvalg 
med 6 interne, student og 
programsensor 

  

Kjemisk institutt  -  2010 og 2011 programsensor-
rapporter for NanoVT. 

- 2010 SWOT/Ressursvurdering for 
NanoVT 

- 2014 ønske om større evaluering av 
studietilbudet i kjemi, både på 
bachelor- og masternivå 

- 2014 ønske om programevaluering av 
MScNano 

- 2015 ønske om programevaluering av 
BScNano 

Matematisk institutt - 2013 omfattende prosess i 
forbindelse med nedleggelse av 
BA matematiske fag og 
opprettelse av 3 bachelorprogram 
og et integrert MA-program 

- 2012/13 evaluering av helheten i 
andre semester (PEK-prosjekt) 

- Ønske om egenevaluering av de nye 
bachelorprogrammene f.o.m. 2015, 
dvs etter ett år 

Lærerutdanning - 2011 Ekstern frafallsundersøkelse - 2012 Programsensorrapport   

Molekylærbiologisk institutt  - 2009-2012 Programsensorrapporter  
- Våren 2014 studentundersøkelse om 

faglig og sosial tilhørighet 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet 

Telefon 55582062 

Telefaks 55589666 

post@mnfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allégt. 41, Realfagbygget 

Bergen 

Saksbehandler 

Ingrid W. Solhøy 

55582065 
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Kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte 
programevalueringer 

I følge kvalitetssikringssystemet for utdanning ved UiB skal det minst hvert 5. år 
gjennomføres en mer omfattende evaluering av studietilbudet (se vedlegg 
programevaluering). Den siste større evaluering av alle studieprogram ved MN-fakultetet ble 
gjennomført i 2008/2009 (Saksnr. 2008/3984 Kvalitetssikring av studiene ved MN - 
egenevaluering av utdanningsprogram). Etter det har ikke MN-fakultetet vedtatt og publisert 
en plan for programevaluering som det er krav i handbok for kvalitetssikring av 
universitetsstudia. I løpet av vårsemesteret 2014 skal det derfor utarbeides en plan for 
evaluering som vedtas i studiestyret. 
 
For å lage en hensiktsmessig tidsplan for programevaluering ved MN-fakultetet de 
kommende årene, vil vi først kartlegge gjennomførte, pågående og planlagte 
programevalueringer og lignende prosesser på instituttene. Vi ber instituttene om å beskrive 
med stikkord hvilken form av evaluering som eventuelt har blitt gjort for studieprogrammene 
som instituttet har administrativt ansvar for (bachelor, master og integrert master) og om det i 
så fall finnes tilgjengelige notater eller rapporter? 
 
Her kan man ta med alle typer notater til revisjoner, evalueringer, utdanningsmeldinger, 
programsensorrapporter, og lignende, som har blitt gjort de siste 5 årene.  
For å nevne noen eksempler, så kan det være relevant og interessant med utredninger, 
notater og rapporter om prosessene rundt: 
 

• Oppretting av de nye bachelorprogrammene i matematikk 
• Ny programstruktur for masterprogrammene i biologi 
• SFU-søknader i fysikk og i biologi 

Referanse Dato 
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Studieprogram som nylig er blitt evaluert eller utredet, eller som holder på å bli evaluert, vil 
havne tilsvarende langt bak på tidsplanen for programevalueringen på fakultetet. 
 
I malen for utdanningsmeldingen for 2013 blir det spurt om «Studieprogramevalueringer. 
Gjennomføring i 2013 og planer for 2014» (Saksnr. 2014/462). Når det gjelder dette punktet i 
utdanningsmeldingen, så kan instituttene bare henvise til svaret i forbindelse med denne 
kartleggingen.  
 
Fakultetet ber om en tilbakemelding innen 20. februar. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Eli N. Høie 

studiesjef Ingrid W. Solhøy 

 seniorkonsulent 

 

 

Vedlegg: 

Utdrag fra kvalitetshåndboken (uthevinger fra MN): 
 

13.2 Programevaluering 

Meir omfattande evalueringar av studietilboda skal verte gjennomført minst kvart 5. år, medan nye tilbod 
bør evaluerast etter kortare tid. Fakulteta avgjer sjølve om evalueringa t.d. skal knytast opp til 
dekanperiodar eller oppnemningsperiodar for programsensor, jf. retningsliner (appendiks 1). 

Studietilbod kan i denne samanhengen vere studieprogram på bachelor- eller masternivå, avslutta delar 
av profesjonsutdanningar, eller dei utdanningstilboda som fag- eller disiplinstudium representerer. Det er 
fakulteta som fastset kva for studieprogram som skal verte evaluerte, medan programansvarleg/styret i 
samarbeid med studieadministrasjonen står for planlegging og gjennomføring av evalueringa. 

Programevalueringar av utdanningstilbod skal normalt vere ei sjølvevaluering. Programstyret/fakultetet 
kan også nytte ekstern evaluering ved ein fagfellekomité eller slik at programsensor i sensorperioden får i 
oppgåve å evaluere ulike sider ved studieprogrammet. Fagfelle- eller programsensorevaluering kan kome 
som tillegg til eller i staden for ei sjølvevaluering. Evaluering av studieprogram bør omfatte vurderingar av 

• studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt utvikla 
for studieprogrammet, høve til studieopphald i utlandet, faglege og sosiale aktivitetar 

• om val av undervisnings- og vurderingsformer er i tråd med fastsett læringsutbyte for 
studieprogrammet 

• praktisk gjennomføring 
• søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent og fråfall  
• karakterfordeling 
• ressurstilgang 
• kommentarar til studentevalueringane 
• studieinformasjon og dokumentasjon 
• tilgang til digitale ressursar/hjelpemiddel 
• institutt/programleiar si vurdering og forslag til forbetringar  

Sjå elles mandat for programsensor og krav til fakulteta sine utdanningsmeldingar. 

Fakulteta kan sjølve lage nærare retningsliner for evaluering av studietilboda sine. Det skal liggje føre ein 
plan for gjennomføringa, og denne skal vere tilgjengeleg på nett. 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Geofysisk institutt 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Geofysisk institutt 

Telefon 55582602 

Telefaks 55589883 

 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegaten 70 

Bergen 

Saksbehandler 

Elisabeth Aase Sæther 

+47 55 58 26 04 
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Svar fra Geofysisk institutt vedrørende kartlegging av 
gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer 

 

Studentene ved Geofysisk institutt får mulighet til å evaluere et utvalg kurs gjennom 

spørreundersøkelser hvert semester. På bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi 

har studentene mulighet for å evaluere programmet og kursene gjennom et 

bachelorevalueringsmøte, som holdes hvert semester.  

Instituttet har hatt en omfattende prosess når det gjelder omlegging av bachelorprogrammet. 

Den eksterne programsensoren har vært med i diskusjoner om dette. Det er også satt i gang 

arbeid med omlegging av masterprogrammet i meteorologi og oseanografi, og i disse 

prosessene er UNIS tatt med. Blant annet har det blitt sett på hvordan det kan legges til rette 

for opphold på Svalbard i 5. og/eller 6. semester av bachelorprogrammet. Disse sakene er 

og vil blitt tatt opp på Programstyremøte for meteorologi og oseanografi, som blir holdt tre til 

fire ganger pr. semester. Det blir skrevet referat fra programstyremøtene, og utfordringene 

som programmene står ovenfor er blitt omtalt i utdanningsmeldingen ved Geofysisk institutt 

fra 2012.   

Geofysisk institutt ønsker å gjennomføre programevaluering for bachelorprogrammet i 

meteorologi og oseanograf våren 2016 når det første kullet som har tatt den nye modellen av 

bachelorprogrammet er ferdige. For masterprogrammet i meteorologi og oseanografi ønsker 

Geofysisk institutt å gjennomføre en evaluering av studieretningen meteorologi våren 2016, 

siden de første studentene etter omleggingen på meteorologi vil være ferdig dette 

semesteret.  

På de andre studieretningene på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi vil det bli 

gjennomført endringer med virkning fra og med høsten 2015. Det vil si at det vil bli meldt inn 

studieplanendringer høsten 2014. Følgelig vil det være naturlig å ha en programevaluering 

våren 2017. 

Referanse Dato 
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Når det gjelder masterprogrammet i energi har det blitt gjennomført evaluering av emnet 
ENERGI200 høsten 2013.  
 
Programstyret for masterprogrammet i energi foreslår å gjennomføre programevaluering 
våren 2014 og våren 2015 henholdsvis når første og andre kull fullfører masterprogrammet. 
En slik sammenligning av det første og andre året vil være nyttig for å se hva som fungerer 
for programmet og hva en må jobbe videre med for å videreutvikle programmet. Dette 
forslaget vil bli behandlet på møtet til Programstyret for masterprogrammet i energi  
21. februar 2014.  
 

 

Vennlig hilsen 

 

Terje Restad 

administrasjonssjef 

 Elisabeth Aase Sæther 

 førstekonsulent 
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Institutt for biologi 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Institutt for biologi 

Telefon 55584400 

Telefaks 55584450 

 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 
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Thormøhlens gate 53A 

Bergen 

Sakshandsamar 

Oddfrid T. Kårstad Førland 
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Kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte 
programevalueringer  - svar frå BIO 

 

BIO har i 2013 gjennomført fleire evalueringar som er relevante for studieprogramma, på 

fleire ulike nivå. 

 

Programevalueringar ved Institutt for biologi: 

 

 Ekstern evaluering av studietilbodet ved BIO – Rådgjevande utval for utdanning 

BIO har i staden for programsensorar på enkelte program, valt å oppnemne eit 

Rådgjevande utval for utdanning som består av professor Gunnar Öquist (Uni. 

Umeå), professor Mette Svenning (UiT) og Trond Schumacher (UiO). I løpet av 2013 

har dei evaluert studietilbodet ved BIO, med særleg fokus på grunnemna 

(BIO100,101,102,103 og 104). Utvalet har fått informasjon og dokumentasjon som 

skildrar utdanningane ved BIO (diverse statistikk, 

innhald/pensum/undervisingsopplegg, strategiplan, studentundersøkingar), med 

særleg fokus på grunnemna. 

I løpet av 2013 har Rådgjevande utval besøkt instituttet to gonger. Første møte var 

for å bli kjent med oss, og dei hadde då møte med studentar, undervisarar og 

programstyret. Andre møte var i form av eit seminar for alle på BIO, der utvalet la 

fram sine funn og evalueringar. Vi har her lagt ved deira skriftlege tilbakemeldingar i 

råform. Programstyret ved BIO skal følge opp tilbakemeldingane i møte i mars, og ei 

oppsummering vil bli lasta opp i Studiekvalitetsbasen etter behandlinga. 

 

 Studentundersøkelsen 2013 del 1 – Institutt for biologi 

 

BIO gjennomførte våren 2013 ei større spørreundersøkjing blant studentane på 

bachelorprogram i biologi, havbruksbiologi og profesjonsstudiet i fiskehelse. Utplukket 

var kull 2011 og 2012, og fokuset var på bl.a. grunnemner og samanheng i 

Referanse Dato 
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studieprogrammet, studieåtferd og trivsel. Oppsummering av resultata er publisert i 

studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4540  

Funna er fulgt opp med justeringar i enkeltemne og betre koordinering mellom 

grunnemna. BIO er og i dialog med institutt som undervis breiddefaga, og gjer innspel 

til innhald og opplegg.  

 

 Studentundersøkelsen 2013 – del 2 (utført av studentane sjølv) 

 

Eit av funna i den første undersøkjinga var at studentane var lite nøgde med 

forelesingane. Dette tok studentrepresentantane tak i og utførte hausten 2013 ei eiga 

spørreundersøkjing blant alle studentane på BIO. Før dei gjorde dette hadde dei ei 

meir uformell spørrerunde blant masterstudentane for å finne ut kva som skulle vere 

fokus i ei større undersøkjing. Fokuset i studentane si eiga spørreundersøkjing var 

undervising (ulike former) generelt, og tilbakemeldingar på enkeltemne spesielt. Alle 

aktive studentar på BIO vart spurt. Programstyret ved BIO skal følge opp resultata i 

møte i mars, og ei oppsummering vil bli lasta opp i Studiekvalitetsbasen etter 

behandlinga. Ei oppsummering av hovudfunn (utan tilbakemeldingar på enkeltemne) 

er vedlagt. 

 

 Rapport om Bachelorprogram i Miljø- og ressursfag frå MIRE fagutvalg 

 

Etter oppfordring fra Rune Rosland i programstyret for Miljø- og ressursfag, har MIRE 

Fagutvalg utarbeidet en rapport om tilstanden på bachelorgraden. Denne rapporten 

er skrevet på grunnlag av saker som ble tatt opp på fagutvalgets fagkritisk dag 11. 

april, og disse har blitt diskutert videre på allmøtet som ble holdt 7. mai 2013. 

Rapporten ble fulgt opp av Programstyret for MIRE. Rapporten fins i 

Studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726  

 

 Ny programstruktur for masterprogram i biologi 

 

Ein revisjon av masterprogramma har vore planlagt sidan arbeidet med 

bachelorrevisjonen starta i 2009. Endeleg forslag til ny programstruktur vart sendt inn 

til godkjenning med større studieplanendringar hausten 2013, og første opptak på ny 

programstruktur blir hausten 2014. Prosessen vart hovudsakleg køyrt gjennom 

Programstyret. Det var fleire arbeidsgrupper som utarbeida forslag, som så vart 

diskutert i Programstyret. Programstyrerepresentantane diskuterte forslaga i sine 

grupper/fagmiljø og tok med innspel tilbake til styret. Det vart og sendt ut e-post til alle 

forskingsgruppeleiarane der vi ba om tilbakemeldingar og forslag. Prosessen er 

dokumentert gjennom programstyrereferat og tidlegare utdanningsmeldingar. 

 

 SFU-søknad BIO 

 

Den tidlege prosessen rundt søknaden er skildra i PEK-rapporten som ligg i 

Studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=3889 

I den siste fasen fram mot søknadsfristen jobba ei arbeidsgruppe (representantar frå 

BIO, UNIS og HI) med søknaden. Utkast vart sendt til Programstyret og alle på BIO, 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4540
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=3889
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med høve til å komme med forslag og innspel. To studentar (representant og vara i 

Programstyret) vart brukt aktivt til å komme med innspel gjennom prosessen.  

Dokumentasjon av studiekvalitet var påkrevd i søknaden, og det vart i samanheng 

med dette analysert kvalitetsindidatorar og «cases of excellence». Vedlegget som 

vart sendt inn med søknaden er vedlagt. 

 

 Planlagte evalueringer: 

o Intern programevaluering av Fiskehelse (2014) 

o Intern evaluering av nye masterretninger (2014-15) 

o Ekstern evaluering – Rådgjevande utval for utdanning. Tema ikkje fastsatt 

(2014-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Øyvind Fiksen 

undervisingsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 

 studieleiar 
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Svar fra Institutt for fysikk og teknologi vedrørende kartlegging av 
gjennomførte, pågående og planlagte programevaluering 

 

Viser til brev fra fakultetet 31.01.2014 

 

Programevaluering ved Institutt for fysikk og teknologi 

I 2013 fikk studieprogrammet i fysikk en ny ekstern programsensor fra UiO. Han har vært på 
besøk, og vi venter rapport fra ham våren 2014. Programsensor er blant annet bedt om å 
komme med innspill til den pågående omstillingen av bachelorprogrammet i fysikk. 
Programsensor er fra UiO som selv har hatt en tilsvarende omstilling for kort tid siden, og vi 
regner med det kommer gode innspill.  
 

Bachelor- og master programmet i Petroleum- og prosessteknologi har til sammen to aktive 
programsensorer som kommer med gode innspill, både gjennom skriftlige rapporter og ellers 
i møter med oss. Tidligere har disse bl.a. kommet med innspill til vår revidering av 
sensormappen for bedømmelse av masteroppgaver og på innholdet i forskjellige emner. I år 
skal en av programsensorene gjennomføre en spørreundersøkelse blant masterstudentene i 
prosessteknologi. Denne spørreundersøkelsen vil bli fulgt opp av programsensoren med et 
møte med studentene senere på våren 2014. 

 

Emneevaluering 

Alle emner på 100-tallsnivå har til nå blitt evaluert hvert semester. For emner på 200-talls og 

300-talls nivå evalueres emnene i forhold til endringer i emnet og antall studenter oppmeldt. 

 

Revisjon av sensormapper og veiledningsskriv 

Sommeren 2013 reviderte Programstyret sensormappen for mastereksamener. Våren 2014 

vil sensormappen for masterstudentene med opptak fra høsten 2012 bli revidert. 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2014/1420-HAI 26.02.2014 
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Ny programstruktur for bachelorprogrammene 

En revisjon av bachelorprogrammet i fysikk er nå vedtatt og vil bli innført fra høsten 2014. 

Endelig forslag til ny programstruktur ble sendt inn til godkjenning med større 

studieplanendringer høsten 2013, og første opptak på ny programstruktur blir høsten 2014. 

Prosessen startet med en arbeidsgruppe som fremmet 3 forslag, disse ble så diskutert på et 

allmøte på instituttet. Programstyret arbeidet så videre med hovedforslaget. Instituttrådet 

godkjente endelig forslag før dette ble oversendt fakultetet. Prosessen er dokumentert 

gjennom programstyrereferat og tidlegare utdanningsmeldinger. 

 

Bachelorprogrammet i Petroleum- og prosessteknologi har revidert studieplanen i to 

omganger siden 2008/2009. 

 

SFU-søknad i fysikk 

Rapporten fra prosjekt for program for evaluering og kvalitetsutvikling er skildret i PEK-

rapporten som ligger i Studiekvalitetsbasen: 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4561  

 

Planlagte evalueringer / prosjekter: 

 Programevaluering av bachelorprogrammet i fysikk (2014) 

 Programstyret i Petroleum- og prosessteknologi har planlagt en fagdag med 

industrien for å få innspill til studieprogrammet (etter forslag fra programsensor) 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Grete K. Ersland 

Administrasjonssjef Hanne Israelsen 

 seniorkonsulent 

 

 

Terje Finnekås 

Studiekonsulent 
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Svar fra Inst. for geovitenskap - Kartlegging av gjennomførte, pågående og 
planlagte programevalueringer 

 

Det vises til sak 2014/1420 hvor Fakultetet ber om tilbakemelding av gjennomførte, 

pågående og planlagte programevalueringer på instituttene. Under følger en kort 

oversikt over gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer ved Institutt 

for geovitenskap.  

 

 

1. Arbeidsgruppe for undervisning  

Institutt for geovitenskap oppnevnte høsten 2013 en arbeidsgruppe bestående av 

vitenskapelig ansatte fra de fem forskningsgruppene. Arbeidsgruppens mandat er 

svært likt det til arbeidsgruppen ved instituttets forrige egenevaluering (se sak 

2008/3984). Konkret er arbeidsgruppen bedt om følgende:  

- Gjennomgå GEOs programstruktur  

- Gjennomgå hele GEOs emneportefølje med sikte på å kartlegge eventuell 

overlapp mellom kurs, manglende kurs og overflødige kurs. Emneporteføljen 

må gjenspeile instituttets forskningsstrategi. 

Faglig innhold (helhet, sammenheng og eventuell overlapp)  
Omfang av obligatoriske elementer i undervisningen 
Dimensjonering av enkeltemner og studieprogram  

- Vurdere alternative måter å håndtere høye studenttall på.  

- Vurdere de andre utdanningene hvor instituttet har forpliktelser (PTEK-

kursene/Energi master) 

Arbeidsgruppens mandat er vedlagt. Arbeidsgruppen vil avlegge endelig rapport i 

april 2014.  
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2. Programsensorer 

I 2013 oppnevnte instituttet tre nye programsensorer for en ny fireårsperiode (2014-

2017). På grunnlag av tidligere perioders erfaringer med programsensorordningen vil 

det legges større vekt på oppfølging av Programsensorenes arbeid enn tidligere. 

Programstyret har per i dag ikke fastsatt en plan for hele fireårsperioden. Et første 

oppdrag for programsensorene vil imidlertid være å vurdere det arbeidet og de 

forslagene som er gjort av Arbeidsgruppen for undervisning (jf. punkt 1).  

 

3. Emneevalueringer 

Instituttet gjennomfører hvert semester skriftlig evaluering av alle kurs med flere enn 

12 studenter, samt alle obligatoriske emner på bachelorprogrammet. 

 

4. Revisjon av sensormapper og veiledningsskriv 

Våren og høsten 2013 reviderte Programstyret sensormappene for emneeksamener 
og mastereksamener.  

 

5. Arbeidsgrupper for utredning av spesifikke forhold ved utdanningen ved 

Institutt for geovitenskap 

I 2010 arbeidet to ulike arbeidsgrupper for å utrede to spesifikke forhold ved 
utdanningen i geovitenskap. Den første av arbeidsgruppene vurderte forholdene 
knyttet til feltundervisningen ved instituttet, og da særlig metoder for å forbedre og 
effektivisere feltundervisningen i lys av økende studenttall, samtidig som kvaliteten 
på undervisningen opprettholdes. Gruppen diskuterte åtte hovedproblemstillinger 
knyttet til dette temaet, og foreslo potensielle løsninger for hver problemstilling. 
Arbeidsgruppens rapport er vedlagt.  
 
Den andre arbeidsgruppen adresserte utfordringer knyttet til de kvantitative 
aspektene i bachelorutdanningen. Gruppen diskuterte her ulike utfordringer knyttet til 
henholdsvis geologisk og geofysisk studieretning. For studieretning i geologi var 
hovedutfordringen at den matematiske kompetansen blant våre bachelorstudentene 
ble opplevd å være mangelfull. For studieretning i geofysikk var utfordringene delt i to 
undergrupper. For geofysikkstudenter med fordypning i geologi var bekymringen, 
som for studieretning i geologi, at studentene ikke tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap 
innen matematikk. For geofysikkstudenter med fordypning i matematikk var 
utfordringen ulike mangler i den kvantitative undervisningen. Arbeidsgruppen 
presenterte tre forslag til tiltak for studieretning i geologi, og åtte forslag til tiltak for 
hver av retningene innenfor studieretning i geofysikk. Samtlige forslag for 
geofysikkretningen er per 2014 vedtatt. Forslagene for geologiretningen var noe 
mindre konkrete, men har i stor grad blitt fulgt opp etter anbefalingene gitt av 
Arbeidsgruppen. Blant annet ble emnet MAT102 – Brukarkurs i matematikk II 
opprettet på oppfordring blant annet fra Institutt for geovitenskap. Emnet inngår som 
obligatorisk emne i studieplanen for bachelorprogrammet i geovitenskap, retning 
geologi fra og med Kull 2013. Arbeidsgruppens rapport er vedlagt.  
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Vennlig hilsen 

 

Ulysses Ninnemann 

programstyreleder Caroline Ertsås Christie 

 seniorkonsulent 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Quantitative_aspects_Report_06.12.10 

2. Fieldwork Group Report Nov10 
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Svar fra Institutt for informatikk vedrørende kartlegging av 
gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer 

 

Institutt for informatikk evaluerer hvert semester samtlige emner som undervises.  

 

Instituttet er nå inne i en pågående prosess med revidering av våre bachelorprogram. 
Utvalget består av 6 interne medlemmer, en studentrepresentant og Dag Langmyhr (UiO), 
som er instituttets programsensor. Utvalget skal ferdigstille en rapport før utgangen av mars 
2014, denne skal fremlegges og diskuteres på instituttsamlingen i Øystese, 02. april til 03. 
april. På seminaret er 75 % av tiden satt av til arbeid med revidering av 
bachelorprogrammene.  
Utvalgets overordnede mandat er å foreslå hvorledes Institutt for informatikk innenfor de 
ressursmessige rammer som foreligger, kan tilby en mest mulig fremtidsrettet, riktig og god 
undervisning i IKT. Undervisningen bør etablere et best mulig kunnskapsfundament for 
senere arbeid i vårt norske samfunn (offentlig og privat sektor), men også etablere 
grunnlaget for videre studier (Master og Ph.d.) innen IKT.  
Med å revidere bachelorprogrammene våre håper instituttet å kunne øke 
gjennomstrømningen av studenter og at det kan bidra til å tiltrekke den riktige type studenter.   

 

Det legges opp til beslutninger som vil få virkning fra høsten 2015, i første del av april 2014. 
 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Dag Haugland 

programstyreleder Ida Rosenlund 

 førstekonsulent 
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Svar fra Kjemisk institutt vedrørende kartlegging av gjennomførte, 
pågående og planlagte programevalueringer 

I etterkant av siste egenevaluering, gjennomført i 2008, ble det gjennomført revisjon av både 

bachelorprogram i kjemi (f.o.m 2010) og masterprogram i kjemi (f.o.m 2011). Revisjonen av 

Bachelorprogram i kjemi berørte flere av elementene som til da hadde vært oppe til diskusjon 

i Universitetets Utdanningsutvalg vedrørende ”Bachelorutdanningen – studiegjennomføring, 

profil og kompetanse” (UU-sak 41/10 og UU-sak 53/10). (Se Kjemisk institutts høringssvar i 

sak 2011/408-6 vedrørende breddekrav i bachelorgraden).   

 

Revisjon av masterprogram i kjemi var et resultat av innspill fra fagmiljø, programsensor og 

studenter som gikk på at studieretningene på masterprogram i kjemi burde gjennomgås og at 

antallet studieretninger burde reduseres. Tilbakemeldingene resulterte i at Programstyret 

vedtok å legge ned alle studieretningene, og jobbe videre med et masterprogram i kjemi uten 

formelle studieretninger, der aktuelle forskningstema defineres og studentene velger 

masteroppgaver (Se sak 2010/9803 - Større studieplanendringer 2011/2012).   

 

I Utdanningsmeldingen for 2011 ble det bemerket at programevaluering ville bli aktualisert 

når første kull på både bachelor- og masterstudiet nærmet seg slutten av studiet vår 2013. 

Videre viste man til at reduksjonen i studenttall fra 2009 - 2011 på Bachelorprogram i kjemi, 

understreket at en evaluering ville være svært viktig å få iverksatt.       

 

I samarbeid med ny programsensor ønsker Kjemisk institutt å gjennomføre en større 

evaluering av vårt studietilbud, både på bachelor- og masternivå, i løpet av 2014.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

John Georg Seland 

programstyreleder Siri Tenden Myklebust 

 seniorkonsulent 
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Svar fra nano angående kartlegging av gjennomførte, pågående og 
planlagte programevalueringer 

Vi viser til brev av 31.01.14 angående ovennevnte sak. Programstyret for nanoVT behandlet saken i 

møte 19. februar 2014. Studieprogrammet har gjennomført en rekke evalueringer og rapporteringer i 

perioden 2008 – 2013 (tabell 1). All informasjon gjennom flere år med emne- og programevaluering på 

bachelornivå kulminerer nå i en ny studieplan for Bachelorstudiet i nanoteknologi (BScNano) fra 

høsten 2014 hvor det er gjort flere faglige endringer for å styrke det nanofaglige fundamentet til 

BScNano. Dette er beskrevet i saksforelegg til store studieplanendringer høsten 2013 (13/9703-

HEOM, 30.09.13) med oppfølging i studieplanendringer for kommende studieår, som sendes inn våren 

2014. 

 

Nanoprogrammet vil gjennomføre en femårsevaluering slik det er nedfelt i kvalitetsreglementet. Men i 

og med at det nå skal implementeres ny studieplan for BScNano fra høsten 2014, vil det være 

hensiktsmessig å vente ett år med evaluering av BScNano slik at vi kan følge opp: 

 Informasjon i semesterstart/første semester om fysikkvalg i BScNano for kull H14. 

 Regulering av MOLemner i studieplanen til BScNano i henhold til ønsket fysikkvalg. 

 Gjennomføring av NANO161 vår 2014. 

 Gjennomføring av NANO244 høst 2014. 

 

Det vil være mest hensiktsmessig å starte med evaluering av Masterstudiet i nanovitenskap 

(MscNano). Studiet startet opp med første studentopptak høsten 2010 og uteksaminerte de første 

masterstudentene våren 2012. Det er ikke gjort store forandringer i studieprogrammet siden starten, 

og det kan være nyttig å ta en gjennomgang av status for studieprogrammet i 2014. 

 

I tillegg starter vi samarbeidet med ny programsensor i 2014. Programstyret har en rammeplan for 

programsensur for perioden 2014-17 og ønsker et nært samarbeid med programsensor for oppfølging 

av studiekvalitet i ulike deler av studieprogrammene i nanoVT. 

 

Programstyret for nanoVT anbefaler at MScNano evalueres i løpet av 2014 og BScNano evalueres 

høsten 2015. 
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Tabell 1: Emne- og programevaluering for NANOemner, BScNano og MScNano 

2008 – 2013 

Det finnes rapporter for følgende (x) 

NANO100 Midtsemester- 

evaluering 

Sluttevaluering  

studenter 

Sluttevaluering 

faglærer 

V 2008 x x x 

V 2009 x x x 

V 2010 x x x 

V 2011 x x   

V 2012 x x   

V 2013   x x 

        

NANO160       

V2009   x   

V2010   x   

V2011   x   

V2012       

V2013   x   

        

NANO200       

H2009   x x 

H2010       

H2011   x x 

H2012   x   

H2013    

    

NANO300    

H2013   x   

        

NANO310       

H2013   x x 

        

BScNano Egenevaluering SWOT/Ressursvurdering Programsensorrapport 

H2008 x H2008, V2010 2010, 2011 

    

MScNano    

        

    

Utdanningsmelding 2009 - 2013     

 

Vennlig hilsen 

Morten Førre 

Leder Hege Ommedal 

Programstyret for nanoVT seniorkonsulent 
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Svar fra Matematisk institutt vedrørende kartlegging av 
gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer 

 

Matematisk institutt gjennomfører emneevaluering av et utvalg emner hvert semester. 

Grunnkursene (MAT101, MAT102, MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, STAT101, 

STAT110 og STAT111) evalueres hvert år, mens andre emner evalueres minst hver 3. gang 

de undervises. Svar og statistikk fra disse evalueringene de senere årene finnes foreløpig 

kun på MI og er ikke offentlig tilgjengelig.   

 

Instituttet har hatt en omfattende prosess når det gjelder nedlegging av bachelorprogrammet 

i matematiske fag og oppretting av tre nye bachelorprogram og et integrert masterprogram. 

På instituttet har omleggingen vært diskutert i Programstyremøter og Instituttrådet, og det 

finnes referater fra dette. Der har også vært mye diskutert i forskningsgruppene, men det 

finnes ikke skriftlige rapporter/referater fra alle diskusjoner.  

 

På Matematisk institutt ble det sist gjort en større 5-årig egenevaluering i 2008. Vi har ikke 

diskutert en tidsramme for ny egenevaluering i Programstyret eller ellers på instituttet. Det 

hadde vært ønskelig å få med oppstarten på de fire nye studieprogrammene i 

egenevalueringen, så vi ønsker å skrive evalueringen etter høstsemesteret 2014, for 

eksempel i løpet av vårsemesteret 2015.  

 

MI har fire programsensorer, en for bachelorprogrammet og tre for hver av hovedretningene 

av masterprogram (matematikk, anvendt og beregningsorientert matematikk og statistikk). 

Med oppstart av 4 nye program har vi diskutert hvordan vi skal gjøre det med 

programsensorer, men vi har ikke kommet med en konklusjon ennå. En mulig løsning er å ha 

en programsensor for hver hovedretning og dermed ha tre programsensorer (bachelor og 
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masterprogram innen ren matematikk, anvendt og beregningsorientert matematikk og 

statistikk hver for seg). En annen løsning er å skille på bachelor- og masterprogram, som i 

dag, og ha en egen programsensor for alle eller hvert av bachelorprogrammene og beholde 

ordningen med en programsensor for hver av masterretningene.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Jarle Berntsen 

instituttleder Kristine Lysnes 

 studiekonsulent 
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Programevalueringer - svar fra lærerutdanningsutvalget 

 

Foregående programevalueringer ble gjort i 2005 (i regi av LU-MN), 2008 (i regi av LU-MN), 2011 
(ekstern frafallsundersøkelse i regi av overordnet programstyre (erstattet LU-MNs)). Programsensors 
rapport for 2012 er hovedsakelig rapport fra studentsamtaler med studenter på alle kull på IL. 
 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Marianne Jensen 

studiekonsulent  
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Svar fra Molekylærbiologisk institutt:  

kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte 
programevalueringer 

 

 

Programevalueringer 

Ved utgangen av 2012 var en fireårig periode med programsensur ferdig, og siden da har 

instituttet forsøkt å finne en ny programsensor. To kandidater var interessert, men svarte 

likevel til slutt nei på forespørselen. I 2014 vil vi arbeide videre med å finne en ny 

programsensor. Rapportene fra programsensoren for 2009-2012 ligger i 

Studiekvalitetsdatabasen.  

 

Emneevalueringer 

Hvert semester gjennomfører vi flere emneevalueringer. Hvert emne evalueres om lag 

annenhvert år. Alle rapporter fra emneevalueringer ligger i Studiekvalitetsdatabasen.  

 

Utdanningsmeldinger 

Molekylærbiologisk institutt leverer ved hvert års begynnelse utdanningsmelding. Alle 

utdanningsmeldinger ligger i Studiekvalitetsdatabasen.  

 

Andre evalueringer 

Våren 2014 gjennomfører vi et prosjekt hvor vi kartlegger bachelorstudentenes faglige og 

sosiale tilhørighet til instituttet. Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke tiltak som kan 

iverksettes for å øke gjennomføringen av bachelorgraden, og eventuelt når i studieløpet 

disse tiltakene bør finne sted. Vi håper at disse tiltakene og den potensielle økte 

gjennomføringen av bachelorgraden, også vil føre til økt rekruttering til masterprogrammet i 

molekylærbiologi.  

Prosjektet gjennomføres i tre måneder, og instituttet har ansatt en ekstra 

prosjektmedarbeider som er knyttet til studieadministrasjonen. Studieveileder er 
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prosjektleder. I løpet av denne perioden har vi hatt spørreundersøkelse og gruppesamtaler 

med bachelorstudenter, og rapporten vil ferdigstilles ved utgangen av mars. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Hee-Chan Seo 

Programstyreleder Gunhild Brubakken 

 Førstekonsulent 
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GJENNOMGANG AV AVTALER FOR DELSTUDIER I UTLANDET 

 

 
Delstudier i utlandet 

Høsten 2013 ble det igangsatt et større arbeid for å gå gjennom avtaleporteføljen for 

studentutveksling. Alle avtaler som løp ut i 2013 ble gjennomgått og vurdert for forlenging. De fleste 

avtalene ble fornyet for kun ett år, i påvente av en ny og grundigere gjennomgang av avtalene i 2014. I 

tillegg til selve avtalegjennomgangen er det satt i gang et arbeid for å finne tekniske løsninger på 

hvordan vi på best mulig måte kan presentere avtalene, og knytte dem tettere opp mot de 

studieprogrammene de er ment å gjelde for. Avtalene må i større grad enn nå være godt faglig 

forankret. Et utvalg særlig tilrettelagte avtaler skal knyttes til studieprograminformasjonen på 

programmets nettside. 

 

Bakgrunn 

Å få på plass tilrettelagte delstudier i utlandet har vært en oppgave siden Kvalitetsreformen ble 

iverksatt i 2003. Oppdraget fra departementet var å legge til rette for at alle studenter på ordinære 

studieprogrammer skulle få anledning til reise til en institusjon i utlandet for å ta et eller to semestre 

av sin utdanning der. Målet var at 20 % av studentene som avla en grad i Norge skulle ha gjennomført 

et slikt delstudium. Ved UiB ble det vedtatt å øke måltallet til 30 % i Handlingsplan for UiBs 

internasjonale virksomhet 2011-2015. UiB hadde få avtaler tidlig på 2000-tallet, og prosjektet «Økt 

studentutveksling» («PØS») ble igangsatt. 

I dag er situasjonen rimelig god ved vårt fakultet, men det gjenstår en del arbeid. Flere studenter reiser 

på utveksling, men de som drar velger i liten grad faglig tilrettelagte avtaler. Det er kommet kritikk fra 

flere hold, deriblant studentene selv om at de ikke finner avtalene særlig godt kvalitetssikret. Vi har et 

høyt antall avtaler, og mange av disse benyttes i liten grad. De fleste studentene ved vårt fakultet (70 

%) søker seg til institusjoner i USA og Australia hvor UiB har generelle institusjonsavtaler. De aller 

fleste av våre fagspesifikke avtaler er inngått med europeiske institusjoner gjennom Erasmus-

programmet. I all hovedsak legges det til rette for at det er studenter i bachelorprogrammene som kan 

reise ut, og da i 5. og/eller 6. semester. 

Fra 2014 er EUs nye program for utveksling, Erasmus+, satt i drift.  Erasmus+ er et fellesprogram for 

blant annet all utveksling, fellesgradsprogrammer, strategiske partnerskap og kunnskapsallianser til og 

med masternivå. Forskerutdanning (fellesgrader mm.) er løftet ut (fra tidligere Erasmus Mundus) og 

lagt inn under det nye programmet Marie Sklodowska Curie. I forbindelse med innføring av nytt 

program er det utviklet nye avtalemaler, og satt krav til at alle nye avtaler og alle avtaler som skal 

fornyes skal inngås etter de nye kravene og malene. 
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Vårt nye rektorat har rettet et kritisk blikk på det store volumet av avtaler, og signalisert at antallet 

skal reduseres. Gjennom prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til 

studentmobilitet» er fakultetene og instituttene bedt om å velge ut noen avtaler for hvert 

studieprogram som skal vises som tilrettelagte, med frist 1. juni 2014 (13/12016). Dette gjør det 

nødvendig å starte prosessen med å gjennomgå avtalene nå. Med tilrettelagte avtaler forstås i denne 

sammenheng avtaler som fagmiljøet anbefaler fordi de er forankret i forskning, har kvalitet i faglig 

innhold og administrativ oppfølging overfor studenten, og fordi utveksling gjennom nettopp disse 

avtalene bidrar til å øke kvaliteten på læringsutbyttet for det aktuelle studieprogrammet (UU-sak 

8/14). 

 

Hvordan går vi fram? 

- Fakultetet ber instituttene om å vurdere avtaleporteføljen på nytt. Vurderingskriteriene for å 

fornye en avtale skal være i tråd med universitetsledelsen krav. Avtalene som skal fornyes skal 

gi mulighet for å studere gode og aktuelle emner som skal inngå i våre grader. Avtalene skal i 

størst mulig grad være gjensidige. Det er ikke et mål i seg selv kun å se på antallet avtaler, men 

det må sikres at avtalene holder en høy faglig kvalitet og at de er forankret i fagmiljøet. 

Fristen for å sende lister over avtaler som skal fornyes er tirsdag 27. mai. Listene sendes 

fakultetet, som vil sende en samlet oversikt til Studieadministrativ avdeling. SA vil stå for 

utsending av avtaler til våre samarbeidspartnere. Instituttene skal ikke stå for avtaleinngåelse 

selv. 

- Instituttene skal velge ut (inntil) 5 avtaler for hvert studieprogram som skal vises under 

«Delstudier i utlandet» på studieprogrammets nettside. Det skal lages lenker til den enkelte 

avtalen som skal beskrives slik at det danner et godt grunnlag for studentene som skal velge 

studiested. 

Fristen for å velge ut disse 5 avtalene er 1. juni 2014. 

 

- Det skal utarbeides nettsider for avtalene, hvor disse beskrives i detalj. Informasjonen på nett 

vil være hentet fra ulike deler av databasen Felles studentsystem (FS). Instituttene skal kun 

utarbeide informasjon som er av faglig karakter, og denne informasjonen skal legges på 

avtalenivå. Informasjonen skal skrives inn i såkalte Infotyper i FS, slik som for emner og 

studieprogrammer. Studiekonsulentene skal være godt kjent med hvordan det tekniske skal 

løses.  

Foreløpig er instituttenes ansvarsområde: 

- fagområde den gjelder for, evt. om den gjelder for studenter på bestemte program 

og/eller studieretninger,  

- opptakskrav,  

- undervisningsspråk,  

- evt. krav til dokumentasjon på språk,  

- info om språkkurs,  

- studieavgift og friplasser (hvis utenfor Erasmus) 

Studieadministrativ avdeling vil ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde informasjon om 

universitetet, beliggenhet og campus/byen, bolig, semesterets varighet mm. I tillegg vil det 
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være informasjon om avtalens varighet og omfang, hvilket land, studienivå, institusjonens 

nettside mm. som hentes fra overordnet nivå i avtalebildet i FS. 

 

Alle avtaler skal beskrives. Fakultetet anbefaler at instituttene begynner med de (inntil) 5 

avtalene som skal framheves spesielt. Fristen for å ha informasjonen på plass om de 

tilrettelagte avtalene er 1. juni. Informasjon om alle avtaler skal være på plass 1. desember 

2014. 

Fakultetet vil invitere til en arbeidsstue for å sette i gang med å registrere informasjonen når 

de nødvendige tekniske løsningene er laget. Instituttene bør likevel starte med å utarbeide 

tekstene før det, slik at saksbehandlerne kan få lagt inn mest mulig den dagen. De instituttene 

som velger å beholde mange avtaler, vil måtte legge inn større innsats både i denne prosessen 

som er beskrevet her og i den videre oppfølgingen av egen avtaleportefølje. 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtar den fremlagte fremgangs- og tidsplanen for gjennomgang og 
kvalitetssikring av avtaleporteføljen for delstudier i utlandet. 
 
 
 
 
Bergen 27.3.2014 
MN/KRKA 
 
 
Vedlegg 

- Lister over eksisterende avtaler eid av institutter ved MN 

 
 



GEOFYSISK INSTITUTT

avtaleid Universitet utvprogram inngatt dato_fra dato_til studieniva endring Stud. ut 13/14 inn 13/14 Stud. ut 10-13 inn 10-13

116-10 Utrecht ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

116-9 Utrecht ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

121-2 Algarve ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 03.03.2014 0 0

161-11 Freie Berlin ERASMUS 01.01.2001 01.09.2016 BA-MA 08.01.2014 0 4 (1 SV)

163-5 Innsbruck ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 27.12.2013 0 1

187-5 Leipzig ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 03.01.2014 0 2

198-2 Las Palmas ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

363-3 Vigo ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 1

384-7 LMU München ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA-MA 03.01.2014 0 2

387-5 Potsdam ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

535-2 Bangor ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 BA-MA 25.03.2014 0 1

845-1 GEO sin? NORDPLUS 01.08.2013 20.12.2012 0 0

INSTITUTT FOR BIOLOGI

avtaleid Universitet utvprogram inngatt dato_fra dato_til studieniva endring Stud. ut 13/14 inn 13/14 Stud. ut 10-13 inn 10-13

112-5 Groningen ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA-MA-PHD 17.02.2014 0 2

116-8 Utrecht ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 27.01.2014 0 1

118-2 Aveiro ERASMUS 28.11.2005 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 1

121-3 Algarve ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 ressurs miljø 03.03.2014 0 0

121-4 Algarve ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 jord 03.03.2014 0 0

121-5 Algarve ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 marin 27.02.2014 0 1

126-5 Lund ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 1

152-7 Gent ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

158-3 RFWU Bonn ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA-MA-PHD 25.03.2014 0 1

161-8 Freie Berlin ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 BA-MA 08.01.2014 0 1

165-5 Wien ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 BA-MA-PHD 20.12.2012 0 0

169-6 KU Leuven ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 BA 03.03.2014 0 0

170-2 Liége ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 27.12.2013 0 2

171-5 UC Louvin ERASMUS 01.08.2012 01.09.2015 27.12.2013 0 1

182-10 Bremen ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 19.12.2013 0 0

189-6 JWGU Frankfurt aM ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 08.01.2014 0 0

196-5 Cádiz ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 BA-MA 20.12.2012 0 1

198-4 Las Palmas ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 07.03.2014 0 0

224-2 Paris Diderot ERASMUS 08.06.2006 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0



227-4 Paris XII ERASMUS 19.03.2004 01.01.2001 01.09.2015 30.01.2014 0 0

239-1 Crete ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 30.01.2013 0 0

241-4 Thessaloniki ERASMUS 31.12.2004 01.01.2001 01.09.2015 19.12.2013 0 0

251-8 Padova ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA-MA 20.12.2012 0 1

300-1 Klaipeda ERASMUS 02.03.2006 01.08.2006 01.09.2015 16.12.2013 0 1

302-2 Vilnius ERASMUS 01.08.2004 01.09.2015 20.12.2013 0 0

304-5 Firenze ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 14.01.2014 0 0

308-1 Wageningen ERASMUS 02.11.2004 01.08.2005 01.09.2014 20.12.2012 0 1

313-1 Ancona ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA-MA-PHD 14.01.2014 0 0

323-3 JGU Mainz ERASMUS 01.01.2001 01.09.2016 20.12.2012 0 0

324-2 Marburg ERASMUS 09.02.2005 01.09.2005 01.09.2014 03.03.2014 0 0

345-2 Reading ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

346-14 Southampton ERASMUS 03.04.2013 01.08.2013 01.09.2017 13.12.2013 0 2

378-7 ALU Freiburg ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 23.12.2013 0 1

380-2 Göttingen ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 2

383-4 Heidelberg ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 19.12.2013 0 1

389-6 Rostock ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 20.12.2013 0 2

396-4 Barcelona ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 20.12.2012 0 1

397-2 UA Barcelona ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 03.01.2014 1 2

498-1 Nha Trang BILATERAL 01.11.2001 31.12.2016 29.01.2014 0 0

547-1 Dresden ERASMUS 08.03.2007 01.08.2007 01.09.2014 20.12.2012 0 0

650-2 Otago BILATERAL 04.01.2010 04.01.2010 21.03.2015 10.01.2013 5 0

689-4 Karlova v Praze ERASMUS 01.01.2004 01.09.2015 27.12.2013 2 2

691-14 Göteborg ERASMUS 06.06.2013 01.08.2012 01.09.2015 23.01.2014 0 0

717-1 FSU Jena ERASMUS 01.08.2004 01.09.2021 23.01.2014 0 2

720-2 Stuttgart ERASMUS 01.08.2006 01.09.2015 17.12.2013 0 0

787-1 Azorene ERASMUS 01.08.2011 01.09.2015 16.01.2014 0 0

813-1 South Bohemia ERASMUS 23.01.2012 01.08.2012 01.09.2014 10.01.2013 0 0

842-1 Århus/Åbo/Island/Gøteborg NORDPLUS 01.08.2013 20.12.2012 0 2

INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI

avtaleid Universitet utvprogram inngatt dato_fra dato_til studieniva endring Stud. ut 13/14 inn 13/14 Stud. ut 10-13 inn 10-13

189-5 JWGU Frankfurt aM ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 2

397-10 UA Barcelona ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 16.12.2013 0 1

561-2 Bielefeld ERASMUS 14.06.2007 01.08.2007 01.09.2015 BA 27.02.2014 0 0

561-1 INSA Lyon ERASMUS 14.06.2007 01.08.2007 01.09.2015 BA 27.02.2014 0 0



717-3 FSU Jena ERASMUS 01.08.2004 01.09.2015 20.12.2013 0 1

718-1 Leibniz U Hannover ERASMUS 01.08.2002 01.09.2014 20.12.2012 0 3

740-2 TU München ERASMUS 05.02.2007 01.08.2007 01.09.2018 20.12.2012 0 1

720-3 U Stuttgart ERASMUS 01.08.2012 01.09.2014 20.12.2012 0 0

361-1 U Sheffield ERASMUS 04.10.2004 01.08.2004 01.09.2021 10.01.2014 2 1

383-7 RKU Heidelberg ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 19.12.2013 0 4

400-3 U Cantabria ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 12.12.2013 0 0

132-3 Jyväskylä ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

140-1 Durham ERASMUS 01.08.2012 01.09.2015 20.12.2012 0 1 (SV)

156-5 Bielefeld ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 20.12.2013 0 1

179-2 JKU Linz ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 27.12.2013 0 0

236-2 INP Toulouse ERASMUS 06.03.2006 01.01.2001 01.09.2015 BA 20.03.2014 0 3

242-1 Bologna ERASMUS 01.08.2012 01.09.2017 BA-MA-PHD 17.12.2013 0 1

284-1 UJF Grenoble ERASMUS 01.08.2005 01.09.2014 20.12.2012 0 2

323-2 JGU Mainz ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 20.12.2013 0 2

169-7 KU Leuven ERASMUS 01.01.2001 01.09.2016 BA 03.03.2014 0 0

778-1 Saskatchewan BILATERAL 26.08.2011 26.08.2011 26.08.2021 BA-MA 10.01.2013 1 0

770-1 Nord+fysikk NORDPLUS 01.08.2013 20.12.2012 0 2

867-1 Cluj-Napoca ERASMUS 31.05.2011 01.08.2013 01.09.2016 BA-MA-PHD 23.02.2014 0 1

874-2 Cluj-Napoca EØS 01.08.2013 01.09.2016 10.01.2014 0 0

INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP

avtaleid Universitet utvprogram inngatt dato_fra dato_til studieniva endring Stud. ut 13/14 inn 13/14 Stud. ut 10-13 inn 10-13

110-6 Freie Amsterdam ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 26.03.2013 0 0

116-3 Utrecht ERASMUS 01.01.2001 01.09.2018 23.12.2013 0 0

176-3 Otto-Friedrich Bamberg ERASMUS 25.04.2005 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 1

178-3 ETH Zürich ERASMUS 01.12.2013 01.08.2014 01.09.2018 12.12.2013 0 0

182-5 Bremen ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 16.01.2014 1 2

197-7 Granada ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 BA-MA-PHD 21.12.2012 0 1

223-3 Paris VI UPMC ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 23.12.2013 0 2

284-2 UJF Grenoble ERASMUS 01.08.2005 01.09.2015 29.01.2014 0 2

298-1 Strasbourg ERASMUS 01.02.2006 01.08.2006 01.09.2014 07.08.2013 0 0

346-13 Southampton ERASMUS 01.08.2004 01.08.2004 01.09.2017 13.12.2013 7 0

347-4 Masaryk ERASMUS 06.02.2003 06.02.2003 01.09.2015 03.01.2014 0 0

375-7 CAU Kiel ERASMUS 01.01.2001 01.09.2016 BA 14.06.2013 0 2

384-8 LMU München ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 BA-MA 03.01.2014 0 1



387-4 Potsdam ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 10.01.2014 0 2

393-8 København ERASMUS 01.08.2012 01.09.2021 28.02.2014 1 2

396-6 Barcelona ERASMUS 30.10.2013 30.10.2021 03.02.2014 0 0

572-1 Rennes I ERASMUS 27.09.2007 01.08.2007 01.09.2014 22.01.2013 0 0

689-5 Karlova v Praze ERASMUS 01.01.2004 01.09.2021 27.12.2013 0 0

695-1 Neuchatel BILATERAL 03.06.2005 03.06.2005 01.09.2014 20.12.2012 0 0

812-1 RWTH Aachen ERASMUS 06.01.2012 01.08.2011 01.09.2016 20.12.2012 1 3

INSTITUTT FOR INFORMATIKK

avtaleid Universitet utvprogram inngatt dato_fra dato_til studieniva endring Stud. ut 13/14 inn 13/14 Stud. ut 10-13 inn 10-13

155-14 Humboldt, Berlin ERASMUS 09.03.2004 01.08.2012 01.09.2014 BA-MA 20.12.2012 1 0

163-6 Leopold Innsbruck ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 27.12.2013 0 0

180-2 TU Wien ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 03.01.2014 0 1

200-2 UA Madrid ERASMUS 01.01.2001 01.09.2017 BA-MA 12.12.2013 0 1

300-3 Klaipedos U ERASMUS 02.03.2006 01.08.2006 01.09.2015 16.12.2013 0 1

305-1 TU Eindhoven ERASMUS 18.09.2003 01.08.2003 01.09.2017 MA 16.12.2013 0 0

314-1 US l'Aquila ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 MA 16.01.2014 0 0

316-3 Roma Tre ERASMUS 01.09.2005 01.09.2015 17.12.2013 0 4

317-1 Roma Tor vergata ERASMUS 01.09.2003 01.09.2014 20.12.2012 0 2

349-1 Catalonia, TU ERASMUS 12.05.2006 12.05.2006 01.09.2015 12.12.2013 1 1

364-10 U Ljubljana ERASMUS 21.12.2013 01.08.2013 01.09.2016 MA 15.01.2013 0 1

377-3 Lübeck ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 20.12.2013 0 2

401-2 U Pais Vasco ERASMUS 01.08.2012 01.09.2015 12.12.2013 0 2

553-1 U P Verlaine-Metz ERASMUS 27.03.2006 01.08.2005 01.09.2014 BA-MA 20.12.2012 0 0

556-1 U Coruna ERASMUS 18.04.2007 01.08.2007 01.09.2015 03.01.2014 0 2

689-3 U Karlova v Praze ERASMUS 01.01.2004 01.09.2021 15.01.2014 0 0

717-4 FSU Jena ERASMUS 01.08.2004 01.09.2015 10.02.2014 0 0

740-4 TU München ERASMUS 05.02.2007 01.08.2007 01.09.2018 20.12.2012 0 1

788-1 STU Bratislava ERASMUS 01.09.2011 01.09.2015 16.12.2013 0 0

829-1 U Limoges ERASMUS 28.06.2012 01.08.2012 01.09.2015 BA 10.01.2014 0 0

KJEMISK INSTITUTT

avtaleid Universitet utvprogram inngatt dato_fra dato_til studieniva endring Stud. ut 13/14 inn 13/14 Stud. ut 10-13 inn 10-13

364-8 Ljubljana ERASMUS 30.03.2004 01.08.2004 01.09.2021 BA-MA-PHD 16.12.2013 0 0

121-6 Algarve ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

184-2 TU Dortmund ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 20.12.2013 0 0



187-4 Leipzig ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 03.01.2014 0 0

214-4 Lille ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 23.12.2013 0 0

396-9 U Barcelona ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 17.06.2013 0 1

142-8 Glasgow ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 31.01.2013 0 0

533-9 CU Madrid ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 12.12.2013 0 0

606-1 Gdansk ERASMUS 01.08.2009 01.09.2021 BA-MA 16.12.2013 0 0

698-1 ENSC Montpellier ERASMUS 01.08.2004 01.09.2015 MA 23.12.2013 0 0

740-3 TU München ERASMUS 05.02.2007 01.08.2007 01.09.2018 12.06.2013 0 0

383-6 Heidelberg ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 19.12.2013 0 1

392-7 Århus ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

126-4 Lund ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

133-2 Oulon Y ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 23.12.2013 0 0

143-2 Strathclyde ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

148-2 Manchester MU ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

165-3 U Wien ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 BA-MA-PHD 27.12.2013 0 0

203-3 Sd Compostela ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 12.12.2013 0 0

750-1 Graz ERASMUS 23.09.2010 01.08.2010 01.09.2021 27.12.2013 2 3

240-2 U Patras ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 07.06.2013 0 0

242-6 Bologna ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 BA-MA-PHD 21.12.2012 0 1

245-3 Calabria ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 16.12.2013 0 0

248-3 Messina ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 25.03.2014 0 0

392-9 Århus ERASMUS 01.08.2012 01.09.2015 BA-MA 27.02.2014 0 0

131-4 Helsingin Y ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 23.12.2013 0 0

870-1 EØS 12.09.2013 01.08.2013 01.09.2014 12.12.2013 0 0

107-2 Galway-Mayo ERASMUS 05.04.2013 01.08.2013 01.09.2014 05.04.2013 0 0

954-1 Ecole Sup. De Chimie org et mineraleERASMUS 12.02.2013 01.09.2015 10.04.2013 0 1

164-6 Graz ERASMUS 01.05.2013 30.06.2014 30.05.2013 0 0

MATEMATISK INSTITUTT

avtaleid Universitet utvprogram inngatt dato_fra dato_til studieniva endring Stud. ut 13/14 inn 13/14 Stud. ut 10-13 inn 10-13

116-7 Utrecht ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 27.01.2014 1 1 1

126-7 Lund ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0 1 (lærer) 0

157-4 Ruhr-Bochum ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 19.12.2013 0 1 0 1

163-3 U Innsbruck ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 27.12.2013 0 0

165-8 U Wien ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA-MA-PHD 27.12.2013 0 0

182-9 U Bremen ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 19.12.2013 0 1



192-3 U Saarlandes ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA 25.03.2014 0 1

200-6 UA Madrid ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA-MA 12.12.2013 0 0

211-3 U Caen Basse Normandie ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 23.12.2013 0 0

242-9 UdS Bologna ERASMUS 01.01.2001 01.09.2014 BA-MA-PHD 20.12.2012 0 0

245-4 Calabria ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 16.12.2013 0 0

247-5 Genova ERASMUS 01.01.2001 01.09.2021 MA-PHD 13.02.2014 0 2

249-3 Milano ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 16.12.2013 0 2

251-6 Padova ERASMUS 01.08.2012 01.09.2015 BA-MA 20.12.2012 0 1

316-8 Roma Tre ERASMUS 01.01.2014 31.12.2021 03.02.2014 0 0

317-3 Roma Tor Vergata ERASMUS 01.09.2003 01.09.2015 19.12.2013 0 1

346-11 Souhampton ERASMUS 01.08.2004 01.08.2004 01.09.2017 13.12.2013 0 2

377-4 Lübeck ERASMUS 18.12.2013 18.12.2021 03.02.2014 0 0

378-8 Freiburg ERASMUS 01.01.2013 01.09.2015 23.12.2013 0 1

382-4 Hamburg ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 19.12.2013 0 2

383-8 Heidelberg ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 19.12.2013 0 0

384-5 LMU München ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 BA-MA 03.01.2014 0 0

392-10 Århus U ERASMUS 01.08.2012 01.09.2014 20.12.2012 0 0

401-1 U Pais Vasco ERASMUS 01.08.2012 01.09.2015 12.12.2013 0 0

506-2 Southampton BILATERAL 01.10.2004 20.12.2012 0 0

530-2 Bari ERASMUS 14.02.2007 01.08.2007 01.09.2014 BA-MA-PHD 14.03.2014 0 1 (HF)

655-1 U Poitiers ERASMUS 01.08.2010 01.09.2021 14.01.2014 0 0

717-5 FSU Jena ERASMUS 01.08.2004 01.09.2015 07.01.2014 0 0

720-1 Stuttgart ERASMUS 01.08.2006 01.09.2015 17.12.2013 0 0

740-1 TU München ERASMUS 05.02.2007 01.08.2007 01.09.2018 03.03.2014 0 1

765-1 Pavia ERASMUS 10.01.2011 01.08.2011 01.09.2015 16.12.2013 0 0

931-2 Gabrovo ERASMUS 18.01.2013 01.09.2020 08.04.2013 0 0

MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

avtaleid Universitet utvprogram inngatt dato_fra dato_til studieniva endring Stud. ut 13/14 inn 13/14 Stud. ut 10-13 inn 10-13

142-3 Glasgow ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 28.01.2014 0 0

227-5 Paris XII ERASMUS 19.03.2004 01.01.2001 01.09.2014 20.12.2012 0 0

301-10 Vytautas Magnus ERASMUS 01.08.2005 01.09.2015 16.12.2013 0 0

372-1 Bydgosczcz ERASMUS 08.03.2005 01.08.2005 01.09.2014 15.01.2013 0 0

396-5 Barcelona ERASMUS 01.01.2001 01.09.2015 20.12.2012 0 1

Må være BIO sin
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Studiestyresak: 14/7 
 Saksnr.: 2014/462 

Møte: 02.04.2014   

 

 

UTDANNINGSMELDING 2013 – SAMMENDRAG FRA INSTITUTTENE 

 

 

Sammendrag med spesielle trekk, planer og tiltak 

I forbindelse med meldingsarbeidet for 2013 ba fakultetet instituttene om å utarbeide sine 

utdanningsmeldinger med frist 7. mars. Instituttene kunne velge om de ville følge samme mal som 

fakultetet skulle bruke. Instituttene ble også bedt om å beskrive eventuelle spesielle utfordringer eller 

innspill ut over de oppsatte spørsmål i malen.  

Fakultetets utdanningsmelding skal ikke overskride 2 sider og det er derfor meget begrenset hvilke 

punkter fra instituttenes meldinger som kan tas med i fakultetets melding. I dette notatet vil vi derfor 

gi et kort sammendrag fra alle utdanningsmeldingene fra instituttene og trekke frem enkelte punkter 

som er verdt å merke seg. 

Programevalueringer og andre evalueringer som ble gjennomført og som er planlagt blir behandlet i 

egen sak (2014/1420). Det er ingen institutter som har meldt inn ønske om endring av 

opptaksrammene. 

Utdanningsmeldingen fra fakultetet ble behandlet og vedtatt i Studiestyret 5. mars og i fakultetsstyret 

20. mars. 

 

Geofysisk institutt 

- Bachelor i meteorologi/oseanografi: Omlegging med fagemne i første semester, som gir bedre 

tilknytning til faget. 

- Programsensor og UNIS har vært involvert i omlegging av bachelorprogrammet. 

- Det jobbes nå med omlegging av masterprogrammet. 

- Hvert semester holdes det BA-evalueringsmøter hvor programmet i sin helhet evalueres. 

- Joint degree programmet MARECLIM er i sin siste fase. Sist opptak var høst 2013. Totalt 16 

studenter vil ha fullført våren 2015. Programmet har hatt sterke studenter, men det er for 

kostbart å drive. 

 

Institutt for biologi 

- bioCEED: BIO fikk tildelt SFU-status i november. Offisiell oppstart blir 1. april 2014. 

- Studentundersøkelse gjennomført av instituttet blir nå fulgt opp med justeringer i 

undervisningstilbudet. Studentene selv har gjennomført en undersøkelse som også følges opp. 

Det foreligger en rapport om MIRE fra fagutvalget.  

- Tall på lektorstudenter med biologi er økende. 
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Institutt for fysikk og teknologi 

 Fysikk 

- Nytt anbefalt studieløp fra høst 2014. Studentene skal møte fysikk tidligere i studiet og skal få 

god kompetanse i elektronisk databehandling med INF109 i første semester. 

- Det er innført en mentorordning hvor førsteårsstudentene ble kontaktet og møtte forskere og 

masterstudenter. En egen webside skal gjøre det enkelt å ta kontakt med en mentor i løpet av 

bachelorstudiet. 

 

 Petroleumsteknologi og prosessteknologi 

- EVU-arbeid: Etter nedlegging av SEVU er det blitt betydelig mer administrativt arbeid for 

instituttet å holde EVU-kursene PTEK251 og MNF170. Det vurderes fortløpende om tilbudet 

skal videreføres eller legges ned. 

- Det etterspørres en strategi for EVU på fakultetet og en tydeligere rollefordeling for det 

administrative ansvaret. 

 

Institutt for geovitenskap 

- Dimensjonering av studietilbudet og forbedring av emneportefølje: Økt studentmasse de siste 

årene krever en gjennomgang av undervisningstilbud med tanke på duplisering, rombehov, 

undervisningsmetoder, koordinering, undervisningsspråk, studiekvalitet og samarbeid med 

næringslivet om eksterne felt- og masterprosjekter. 

- Oppussing og utvidelse av undervisningsrom 

- Geofagdidaktikk: nyopprettet vitenskapelig stilling og oppbygging av et undervisningstilbud i 

geofag og geodidaktikk for lærere. 

- Oppstart av mentorordning er utsatt til vår 2014. 

 

Institutt for informatikk 

- En arbeidsgruppe på instituttet med programsensor skal gjennomgå struktur og innholdet i 

bachelorprogrammene. Utvalget skal lage en rapport innen utgangen av mars 2014 med 

forslag til mest mulig fremtidsrettet, riktig og god undervisning i IKT, evt nye programforslag. 

- Høyt frafall på bachelor. Årsaker til frafall skal kartlegges og søkerinformasjon skal forbedres. 

- Digital eksamen i INF100 høsten 2013 med utelukkende positive tilbakemeldinger fra 

deltakende studenter. 

- Kvinnenettverksgruppen har opprettet gruppen «jentejava» for å hjelpe studenter med 

programmering. 

- Gjennomføring av emneevaluering er evaluert og tiltak for å øke svarprosent er iverksatt 
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Kjemisk institutt 

 Kjemi 

- Bachelorprogram i kjemi ved UiB blir godkjent som Eurobachelor® under forutsetning av at 

bachelorprosjekt KJEM299 økes til 15 sp og at 5 sp engelskkurs inkluderes i graden. 

- ASC: Instituttet trekker seg fra fellesgradssamarbeidet og ber fakultetet følge opp med 

terminering av programmet i FS og informasjon på nettsidene. 

- EMQAL: Fellesgraden får 5 nye år med Erasmus Mundus finansiering. Programmet er utvidet 

fra 90 til 120 sp og har utvidet partnerskapet med universiteter i Kina, Brasil og Russland. Det 

blir en administrativ utfordring.  

UiB skal være vertsinstitusjon i studieåret 2014/15 og det kommer 15 studenter fra 

partnerlandene i oktober. Fagpersoner fra partnerinstitusjonene kommer for å undervise 

ukentlige moduler. 

- Instituttet har som et viktig mål å øke antall utreisende utvekslingsstudenter. 

- Det er en utfordring at instituttet bruker stadig mer ressurser inn mot tverrfaglige 

studieprogram i farmasi, nano, petroleum- og prosessteknologi, energi, lektor, miljø- og 

ressursfag. Det bør avklares lik praksis på UiB når det gjelder resultatfordeling.  

 

 NanoVT 

- Revidert bachelorstudieplan for å styrke den nanofaglige plattformen ved å knytte teori og 

praktiske øvelser tettere sammen i både nanofysikk og nanokjemi. 

- Det skal gjennomføres et nytt jobbsøkerkurs i 2014. 

- Utveksling ut er en utfordring, men ny rutinebeskrivelse fra SA og hjelp fra fakultetet gjør det 

mulig. 

- En utfordring er å øke rekruttering til både bachelor- og masterstudiet. Det ble iverksatt et 

program for skolebesøk hvor nanostudentene er godt involvert. Høy faglig kvalitet og tilpasset 

studieveiledning med mange programmøter skal bidra til bedre intern rekruttering til 

masterstudiet. 

 

Matematisk institutt 

- Oppretting av nye studieprogram for å få et klarere profil. Ny programstruktur gyldig fra 

opptak høsten 2014. 

- 3 nye bacheloremner, 2 av disse er til brukere fra andre program – MAT102 Brukerkurs i 

matematikk II og STAT202 Biostatistikk. 

- Gjennomføring av MAT101 og MAT111 er mye bedre etter innføring av flere regneøvelser og 

flere mindre innleveringer (tettere oppfølging). 

- Store kull på alle grunnkurs krever dublering av undervisningen. Dette fører til ekstra 

undervisningsbelasting. 

- Økt innsats for å fremme studentutveksling: To nye tilrettelagte avtale med Berkeley, USA, og 

Eindhoven, Nederland. 
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Molekylærbiologisk institutt 

- Bekymret om lave opptakstall til masterstudier. Det er gode søkertall og kvalifiserte søkere, 

men mange takker nei til tilbud. 

- Saksbehandling ved utveksling: Etter at denne saksbehandlingen er lagt til instituttnivå, er det 

blitt vanskelig, uoversiktlig og svært tidkrevende å behandle søknadene. 

- Elektronisk flervalgseksamen: Moodle er blitt overført til ny server driftet av IT-avdelingen. Det 

fungerer bra og andre institutter får nå innføring i Moodle. 

- Instituttet har problemer med å finne en ny programsensor. 

- Planer og prioriteringer for 2014: 

o Prosjekt: Økt rekruttering til master gjennom styrking av bachelorstudentenes sosiale 

og faglige tilhørighet.  

o Bachelor training: Faglig motivasjonstiltak rettet mot andresemesters studenter  

o Junior teacher’s seminar: Utviklingsseminar for stipendiater og postdoktorer med 

undervisningsplikt.  

o Samtaler med andre institutter om undervisningssamarbeid er i gang (BIO, 

Informatikk) og planlagt (Biomedisin) for å skape bedre profil og innhold i 

undervisningen og for å unngå duplikasjon. 

 

 
FORSLAG TIL 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. 
 
 
 
 
Bergen 27.3.2014 
MN/inso 
 
 
Vedlegg 

- Utdanningsmeldinger fra instituttene 
 
 



Utdanningsmelding 2013 – Geofysisk institutt 

2013 har også vært et godt år når det gjeld tallet på uteksaminerte masterstudenter, og de 

holder generelt et godt faglig nivå. Fagutvalget ved GFI fungerer fremdeles bra ved at de er 

flinke til å planlegge sosiale og faglige arrangement for studentene, samt at de samarbeider 

godt med studieadministrasjonen.  

 

1. Masterprogrammene 

Antall uteksaminerte masterstudenter i 2013: 

17 studenter på Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi. 

4 studenter på Felles masterprogram i marine økosystem og klima. 

De første masterstudentene på masterprogrammet i energi vil fullføre mastergraden sin 

våren 2014. 

 

1.1 Masterprogrammet i energi 

Søkertallene for 2012 og 2013 var nokså like med henholdsvis 52 førsteprioritetssøkere i 

2012 og 55 førsteprioritetssøkere i 2013. Antallet tilbudsbrev var også nokså like for de to 

årene med 23 opptaksbrev og 4 tilbud om kvalifiserende studierett i 2012, og i 2013 fikk 26 

søkere tilbud om opptak.  

 

For andre år på rad ser vi at det er to retninger som er mer populære blant søkerne. 

Energiteknologi og fornybar energi er studieretningene som får søkere. I 2013 var det én 

søker til CO2-håndtering og ingen til kjernekraft. I 2012 var det omvendt.  

 
Antallet studenter som startet på masterprogrammet i energi høsten 2013 var 13 studenter, 
og totalt var det 19 studenter på masterprogrammet i energi i begynnelsen av 
høstsemesteret 2013. Det er pr. dags dato 11 studenter på masterprogrammet i energi. Av 
disse er syv studenter på studieretningen energiteknologi med temaet termiske maskiner. 
Det er fire studenter på studieretningen fornybar energi hvor en student tar temaet bølge -
og tidevannsenergi, to studenter tar temaet vindkraft og en student som tar temaet 
geotermisk energi. 
 
Det er positivt at Programstyret for masterprogrammet i energi nå fungerer godt med to til 
tre møter pr. semester. Her får en blant annet diskutert studieplanendringer og veien videre 
for programmet. Det er også et forum, der studentene kan melde tilbake hva som fungerer, 
eller ikke fungerer med programmet. Disse innspillene er svært viktig, siden 
masterprogrammet i energi er relativt nytt.  
 
Det har blitt reist spørsmål i Programstyret for masterprogrammet i energi om en ønsker å 
redusere antallet tema for å få en tydeligere profil, men det var ikke ønskelig å gjøre 
endringer her ennå. For å synliggjøre de ulike temaene og studieretningene har en 
istedenfor valgt å gjøre enkelte presiseringer av navnet på studieretningene, samt at en har 
plassert de mest populære temaene høyere opp i oversikten som ligger ute på nett.  
 



Masterprogrammet i energi har fremdeles ett sterk fokus på å forbedre rekrutteringen til 
programmet. Blant annet har programstyreleder for masterprogrammet i energi deltatt på 
informasjonsmøte på bachelorprogrammet for fornybar energi ved Høgskolen i Sogn og 
Fjordane i februar 2014, og det blir planlagt å delta på og arrangere flere informasjonsmøter.  
 
Det har blitt gjennomført en evaluering av emnet ENERGI200 høsten 2014. 
Programstyret for masterprogrammet i energi har vedtatt at en ønsker å gjennomføre 
programevaluering våren 2014 og våren 2015 henholdsvis når første og andre kull fullfører 
masterprogrammet. En slik sammenligning av det første og andre året vil være nyttig for å se 
hva som fungerer for programmet og hva en må jobbe videre med for å videreutvikle 
programmet. Det vil også bli sett på hva som kan gjøres for å bedre rekrutteringen. 
 

1.2 Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi 

Antallet masterstudenter som startet på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi i 

2013 var 13 studenter. Dette viser at antallet masterstudenter ved masterprogrammet i 

meteorologi og oseanografi fremdeles er relativt stabilt.  

Som nevnt i utdanningsmeldingen fra 2012 er det viktig å rekruttere våre bachelorstudenter 

til masterprogrammet i meteorologi og oseanografi. Geofysisk institutt har derfor hatt fokus 

på bortfallsproblematikken på bachelorprogrammet. Ett tiltak her har vært omlegging av 

bachelorprogrammet, som vi håper skal gi bedre tilknytting til fagfeltet og programmet. En 

målsetting her er at flere vil fullføre bachelorprogrammet og søke seg videre til 

masterprogrammet.  

1.3 Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi 

Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi tok opp 27 studenter høsten 2013, mens  

11 studenter fullførte sine bachelorgrader i 2013. 

De siste årene har vi registrert at frafallet av studenter i bachelorprogrammet har vært 

økende. Vi jobber med å gi best mulig informasjon til søkerne om studietilbudet vårt og om 

forkunnskapene undervisningen er basert på. Vi har også utarbeidet en ny studieplan for 

bachelorprogram i meteorologi og oseanografi. Denne gjelder for studenter med oppstart 

fra og med høsten 2013. For å styrke motivasjonen for andre semester med tre 

matematikkemner er det startet opp ett innføringskurs i meteorologi og oseanografi i første 

semester. (Dette emnet kan også være aktuelt for førstesemesterstudenter ved 

bachelorgrad i geovitenskap, fysikk og matematikk.) Vi håper dette vil hjelpe studentene til 

lettere å se om dette fagfeltet er et godt valg. Endringer senere i bachelorgraden er innført 

for å styrke studentenes faglige grunnlag før oppstart på masterprogrammet. 

 

 

 



1.4 Felles masterprogram i marine økosystem og klima 

Den faglige retningen for masterprogrammet er spennende og aktuelt, men vi har tydeligvis ikke 

lyktes i å treffe målgruppen helt. Felles nordisk masterprogram i marine økosystem og klima går 

derfor inn i en avsluttende fase. Studieprogrammet har tatt opp siste kull høsten 2013 og 

undervisningen vil gå slik at disse studentene får fullført graden. 

Siden oppstart høsten 2009 har opptaket vært på rundt 2-4 studenter, og totalt 16 studenter vil ha 

fullført programmet fra oppstart i 2009 tom. avslutning vår 2015. Studentene kommer stort sett fra 

Europa, USA og Asia og kun en student er rekruttert fra vårt eget bachelorprogram. De studentene 

som har blitt tatt opp har jevnt over vært sterke og svært interesserte, men de er få og det blir derfor 

svært kostbart å holde kurs- og programtilbudet ved like ved alle de fire utdanningsinstitusjonene. 

Ved flere av samarbeidsinstitusjonene fører endringer i fagmiljøet til at vi nå mister nøkkelpersoner i 

samarbeidet. Fellesgraden har i stor grad vært knyttet til enkeltpersoner ved alle 

utdanningsinstitusjonene og det virker som den ikke har blitt tilstrekkelig forankret i miljøet ved noen 

av de ulike fagmiljøene.  

 

1.5 Evalueringer av studieprogrammene i meteorologi og oseangorafi ved Geofysisk 

institutt 

Studentene ved Geofysisk institutt får mulighet til å evaluere et utvalg kurs gjennom 

spørreundersøkelser hvert semester. På bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi har 

studenten også mulighet for å evaluere programmet og kursene gjennom et 

bachelorevalueringsmøte, som holdes hvert semester.  

Instituttet har hatt en omfattende prosess når det gjelder omlegging av bachelorprogrammet. Den 

eksterne programsensoren har vært med i diskusjoner om dette. Det er også satt i gang arbeid med 

omlegging av masterprogrammet i meteorologi og oseanografi, og i disse prosessene er UNIS tatt 

med. Blant annet har det blitt sett på hvordan det kan legges til rette for opphold på Svalbard i 5. 

og/eller 6. semester av bachelorprogrammet. Disse sakene er blitt tatt opp på Programstyremøte for 

meteorologi og oseanografi, som blir holdt tre til fire ganger pr. semester.  

Geofysisk institutt ønsker å gjennomføre programevaluering for bachelorprogrammet i meteorologi 

og oseanograf våren 2016 når det første kullet som har tatt den nye modellen av 

bachelorprogrammet er ferdige. For masterprogrammet i meteorologi og oseanografi ønsker 

Geofysisk institutt å gjennomføre en evaluering av studieretningen meteorologi våren 2016, siden de 

første studentene etter omleggingen på meteorologi vil være ferdig dette semesteret.  

På de andre studieretningene på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi vil det bli 

gjennomført endringer fra og med høsten 2015. Her vil det derfor være naturlig å ha en 

programevaluering våren 2017. 

 



BIO - Utdanningsmelding 2013 
 
Programevaluering 

BIO har i 2013 gjennomført fleire evalueringar som er relevante for studieprogramma, på 

fleire ulike nivå. 

Programevalueringar ved Institutt for biologi (sjå sak 2014/1420-8 for meir utfyllande 

informasjon): 

 Ekstern evaluering av studietilbodet ved BIO – Rådgjevande utval for utdanning 

Programstyret ved BIO skal følgjer opp tilbakemeldingane, og ei oppsummering vil bli 

lasta opp i Studiekvalitetsbasen etter behandlinga. 

 Studentundersøkelsen 2013 del 1 – Institutt for biologi 

Oppsummering av resultata er publisert i studiekvalitetsbasen: 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4540  

Funna er fulgt opp med justeringar i enkeltemne og betre koordinering mellom 

grunnemna. BIO er og i dialog med institutt som undervis breiddefaga, og gjer innspel til 

innhald og opplegg.  

 

 Studentundersøkelsen 2013 – del 2 (utført av studentane sjølv) 

Programstyret ved BIO skal følgje opp resultata. Oppsummering av resultata fins i 

Studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4806   

 

 Rapport om Bachelorprogram i Miljø- og ressursfag frå MIRE fagutvalg 

Rapporten ble fulgt opp av Programstyret for MIRE. Rapporten fins i 

Studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726  

 

 Planlagte evalueringer: 

o Intern programevaluering av Fiskehelse (2014) 

o Intern evaluering av nye masterretninger (2014-15) 

o Ekstern evaluering – Rådgjevande utval for utdanning. Tema ikkje fastsatt (2014-15) 

bioCEED - Senter for framifrå utdanning i biologi 

I november fekk BIO med partnarar tildelt status som Senter for framifrå utdanning (SFU). Vi 

har naturleg nok hatt stor fokus på planlegging og iverksetting av bioCEED den siste delen 

av 2013. bioCEED har hatt sitt første styremøte i desember, og vil ha offisiell oppstart 1. april 

2014 og opningsarrangementet blir 30. april 2014. 

Aktivitetane i bioCEED er organisert i arbeidspakkar, og kvar arbeidspakke har ein leiar ved 

ein av dei involverte institutta/institusjonane. 

Arbeidspakke 0: bioCEED leaderhsip and coordination  

Senterleiar Vigdis Vandvik er ansvarleg for denne arbeidspakken som skal sørge for effektiv 

leiing, drift og kommunikasjon innan konsortiet. 

Arbeidspakke 1: A collegial learning culture among teachers 

Undervisingsleiar Øyvind Fiksen og Programstyret ved BIO er ansvarleg for arbeidspakken, 

som bl.a. innheld tiltak for å betre samarbeid, kommunikasjon og ideutveksling mellom  

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4540
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4806
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726


lærarar – både internt og eksternt. Arbeidspakken innheld og to professor II-stillingar innan 

educational science som bl.a. skal bistå i utvikling av gode lærings- og vurderingsformer 

Arbeidspakke 2: Learning environments  

Sigrunn Eliassen ved BIO er ansvarleg for arbeidspakken som fokuserer på å optimalisere 

det faglege, fysiske og digitale læringsmiljøet for studentar og tilsette. 

Arbeidspakke 3: Active students  

Leia av Tove Gabrielsen (UNIS, prof II BIO). Arbeidspakken fokuserer på å utvikle lærings- 

og undervisningsmetodar som involverer studentane, og å tilby utplassering hos relevante 

samarbeidspartnerar for å auke samfunnstilknytting og relevans i utdanningane. 

Arbeidspakke 4: Align quality assurance, evaluation, goals, practice 

Leia av Arild Råheim (Institutt for pedagogikk).  Arbeidspakken fokuserer på kvalitetssikring, 

dokumentasjon og forsking på læringsmetodar. To stipendiatar skal tilsettast, og ha sine 

forskingsprosjekt knytt til biologiundervising. 

Arbeidspakke 5: Strengthen and empower educational leadership 

Leia av Steve Coulson ved UNIS. 

Arbeidspakke 6: Spread of «best practice» 

Leia av Arild Råheim (Institutt for pedagogikk). 

Arbeidspakke 7: Strengthen links between education and society 

Leia av Mette Mauritzen på Havforskningsinstituttet. Aktivitetane i arbeidspakken skal styrke 

samarbeidet med samfunn og sektor, og skape møteplassar. 

Det er allereie satt i gang fleire prosessar og tiltak innan dei ulike arbeidspakkane, og fokus i 

oppstartsfasen har vore å få på plass strukturar og personar til å følge opp dei ulike 

aktivetane og drift av senteret. 

Søknaden finnast her: http://www.uib.no/bio/55316/bioceed-%E2%80%93-senter-

fremragende-utdanning-i-biologi 

Kommentar til tall/status 2013 

Studiepoengproduksjon 

Studiepoengproduksjonen er noko auka sidan 2012 (BIO103 og BIO104 undervist første år i 

2013). Studieproduksjon per student har ikkje endra seg særleg samanlikna med 2012 og 

2011. Nedgangen vi ser frå 2011 til 2012-2013 kan forklarast med ny studieplan i 

bachelorgradene, der 7 tidlegare BIO-emne er erstatta med 5. 

Studiepoengproduksjon – BIO  

  2013 2012 2011 

Totalt 16761,5 16226 19017 

Vår 8281,5 8876,5 9258 

Høst 8480 7349,5 9759 

 

 2013 Emner Masteroppg. Doktorgrad 

http://www.uib.no/bio/55316/bioceed-%E2%80%93-senter-fremragende-utdanning-i-biologi
http://www.uib.no/bio/55316/bioceed-%E2%80%93-senter-fremragende-utdanning-i-biologi


Studiepoeng 13977,5 2670 114 

 

Studieproduksjon - studieprogram - utdanningsplan 

   2013 2012   2011   

Program BA-BIO BA-HAV BA-BIO BA-HAV BA-BIO BA-HAV 

Snitt 24,35 25,6 25,67 24,545 26,09 24,63 

Vår  24,7 27,9 27,9 23,28 27,01 26,52 

Høst 24 23,3 23,43 25,81 25,17 22,74 

Opptakstal og opptaksrammer 

Det er ikkje planlagt endringar i opptaksrammene. Opptak til bachelorgradene i biologi og 

berekraftig havbruk er betre enn i 2012, og søkartala er høgare. Fiskehelse held fram med 

den store aukinga i søkartal, men opptakstala er nær opptaksramma på 10 (11). Søkartala til 

Bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag er stabile samanlikana med  2012, men opptaket 

er auka med 9 studentar. 

Søkar- og opptakstal til masterprogramma har variert mykje sidan 2008. Dei siste åra har 

søkartala vore høgare og vi har teke opp fleire studentar til mastergrad. Vi vil behalde ei 

opptaksramme på 55. BIO har og eit jamt tilsig av lektorstudentar med biologi, og her vil talet 

på studentar auke sidan mange under utdanning på dette programmet har valt biologi som 

masterfag. 

Opptakstal BIO 

Opptak gjennom Samordna opptak 2008-2013 (bachelor og profesjonnstudium). Data fra Samordna 

opptak og DBH. 
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Søkere 

    
Søkere 

  

plasser 1.pri plasser 1.pri 

Biologi 75 88 100 91 85 653 82 81 85 684 117 88 

Fiskehelse 10 15 7 14 10 122 25 16 10 156 35 11 

Havbruksbiologi 15 11 17 15 15 188 15 13 15 173 22 16 

Miljø- og ressursfag 24 30 27 30 24 414 39 25 24 505 38 34 

Totalt 124 144 151 150    135    149 

Opptak til masterprogram 

Studieprogram 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masterprogram i biologi 19 22 10 11 28 23 

Masterprogram i ernæring 3 5 9 5 3 

 Masterprogram i fiskeribiologi og 

forvaltning 
3 11 3 5 5 6 

Masterprogram i havbruksbiologi 7 9 6 9 1 6 

Masterprogram i marinbiologi 5 11 6 12 11 14 

Sum 37 58 34 42 48 49 

Opptaksramma til masterprogramma er på 55. 



Ferdige kandidatar og gjennomføring 

Talet på ferdige kandidatar på bachelorgrad har auka jamt sidan 2008. Det er vanskeleg å 

sei om dette er ein reell auke i avlagte grader, eller om det viser betra rutiner for registrering.  

Avlagte mastereksamenar gjekk ned i 2013, samanlikna med dei fem tidlegare åra. Vi ventar 

ein auke igjen i 2014, med tanke på opptakstala dei siste to åra. 

 

 

Ferdige kandidatar (DBH) 

Studieprogram 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bachelorprogram i biologi 29 35 28 33 46 47 

Bachelorprogram i berekraftig 

havbruk 
7 6 5 4 3 6 

Bachelorprogram i miljø- og 

ressursfag 
3 1 4 7 8 

9 

Sum bachelor 39 42 37 44 57 62 

Profesjonsstudiet i fiskehelse 6 10 7 12 12 6 

Master i biologi  14 16 23 17 16 11 

Master i marinbiologi 12 16 7 8 9 13 

Master i havbruksbiologi 4 4 7 6 10 7 

Master i fiskeribiologi og forvaltning 10 2 6 8 4 3 

Ernæring 3 7 5 1 4 3 

Andre 10 3 4 4 

 

  

Sum master 53 48 52 44 43 37 

Sum uteksaminerte  98 100 96 100 112 105 

Andre omfatter nedlagte studieprogram og lektorutdanning. 

NB! Ferdige kandidater på bachelor: ikke gode registreringsrutiner før 2011.  

 

Vi har sett nærmare på eit utplukk av bachelorkulla for å sjå på gjennomføring, frafall og 

overgang (kull 2003, 2006, 2009, 2012, 2013). Det er vanskeleg å dra konklusjonar utfrå tala, 

men vi ser at vi har eit stort frafall på bachelorgraden i biologi og berekraftig havbruk. 

Andelen som fullfører graden aukar frå 2003 til 2009, men er likevel låg (29-43%). 

Nedgangen i frafall som vi såg i 2011-BIOkullet (jmf. utdanningsmeldinga 2012), ser vi ikkje 

igjen i 2012-kullet. 43% av dei som fekk opptak i 2012 er framleis aktive. For berekraftig 

havbruk er tala for 2012-kullet mykje betre og 69% er framleis aktive. 

Gjennomføring – bachelorgrad 

Bachelorprogram i biologi kull 2003, 2006, 2009, 2012, 2013 

  2003 2006 2009 2012 2013 

Trukket 18% 4% 6% 13% 12% 

Sluttet 30% 26% 37% 28% 10% 

Overgang 23% 30% 11% 15% 4% 

Fullført 29% 38% 43% 2% 0 



Aktiv 0% 1% 3% 43% 74% 

 

 

 

 

Bachelorprogram i berekraftig havbruk kull 2003, 2006, 2009, 2012, 2013 

  2003 2006 2009 2012 2013 

Trukket 11% 9% 20% 8% 6% 

Sluttet 34% 18% 33% 8% 6% 

Overgang 26% 36% 13% 15% 0 

Fullført 29% 36% 33% 0 0 

Aktiv 0 0 0 69% 88% 

 

Vi ser òg på studenttalet på grunnemna for å følgje med på frafall. Vi veit at mange av 

studentane våre ikkje følgjer tilrådd studieplan, og dermed kan talet studentar som følger 

BIO100-101-102-103-104 og vere eit mål på frafall blant dei som faktisk følgjer planen.  

Grunnemne – studenttal (2011-2014) etter kull: 
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Utdanningsmelding 2013 – Programstyret for fysikk.  

I Generell omtale av programmene. 

a) Bachelorprogrammet: 

Fra 2014 så vil kursopplegget være nytt, så 2013 er siste året der førsteårsstudenter møter det 

nåværende opplegget.  Det valgfrie kurset PHYS109, «Innføring i astrofysikk» som kan tas i 

første semester, fungerer bra. 2. semester inneholder pr. i dag kun matematikkemner. Trass 

PHYS109, møter studentene den grunnleggende fysikken sent i studiet. Dette er 

hovedgrunnen til at vi setter i gang et nytt anbefalt studieløp fra høsten 2014. Samtidig tar vi 

grep for å sikre at våre studenter får god kompetanse i elektronisk databehandling ved å kreve 

at kurset INF109 er obligatorisk i første semester.  

 

Prosjektdelen av studieprogrammet er godt dekket, gjennom PHYS114 (Grunnleggende 

målevitenskap og eksperimentalfysikk), der mange laboratorierapporter skal skrives, og 

PHYS117 (Prosjektoppgave i fysikk). Mengden av tradisjonelt laboratoriearbeid kan likevel 

være noe marginalt, avhengig av typen prosjektoppgave som velges i PHYS117.   

 

Antall studenter som tas opp er stabilt fra år til år. Programmet fylles opp til omtrent 90% av 

full kapasitet. I 6. semester anbefales det at studentene velger 200-tallsemner tilpasset et 

eventuelt masterstudium. 10-15% av studentene velger å ta tilsvarende kurs gjennom 

utenlandsopphold i 6. semesteret. Vi har inntrykk av at mulighetene for utenlandsopphold nå 

er godt kjent blant studentene.  

 

 Profilen på BAMN-PHYS gir en god kompetanse innen fysikk, og gir 

undervisningskompetanse i fysikk og matematikk i videregående skole dersom PHYS115 

ikke velges bort, og et STAT-kurs velges i tillegg til de obligatoriske matematikkemnene.  

Det er gledelig å observere en økning i antall studenter som velger fysikk som del av integrert 

lærerutdanning. Mange studenter i programmet utvider dette til et masterstudium med ettårig 

masteroppgave i fysikk.  

 

Bachelorprogrammet gir et godt grunnlag for masterstudier i fysikk, med rom for nødvendige 

spesialiseringskurs på 200-nivå.  Vi håper at det nye opplegget vil føre til ytterligere 

forbedringer, i og med at 2014-kullet kommer tidligere i gang med PHYS111, og at de vil ha 

grunnleggende kunnskaper i elektronisk databehandling. 

 

En skal også være oppmerksom på at PHYS117 krever individuell veiledning av alle 

studentene, slik at ressursbehovet øker proporsjonalt med antall studenter. Dette er ikke 

tilfelle med de tradisjonelle, forelesningsbaserte kursene. Imidlertid inngår ikke dette i andre 

bachelorprogrammer enn BAMN-PHYS, og deltakelsen har vært nokså stabil (mellom 25 og 

30 studenter).  

 

Undervisningen på 100-nivå går på norsk. På 200 og 300-nivå vil undervisningen kunne 

foregå på engelsk hvis det er behov for dette. 

 

 

 

b) Masterprogrammet: 

 



Det er utarbeidet masterprogram i fysikk for 9 forskjellige spesialiseringer. Vårt inntrykk er at 

studentene er godt ivaretatt og fulgt opp av veilederne. Vi observerer at studentene er noe 

skjevt fordelt på spesialiseringene.     

 

Tallet på avlagte MSc eksamener ser ut til å være forholdsvis stabilt. I all hovedsak 

gjennomføres masterstudiet på nær normert tid. Dessverre er frekvensen av søknader for korte 

utsettelser av leveringsfrist en god del høyere enn ønskelig 

  

Oppfølging, tiltak, evalueringer: 

 

Den viktigste prioriteringen fra 2012 har vært å få vedtatt nytt Bachelorsprogram. Dette er nå 

gjort.  Evalueringer på grunnkursene gjennomføres regelmessig, og faglærere skriver 

rapporter om dem. Det fins noen gjengangere i studentenes innvendinger og kommentarer, 

noe faglærere kjenner til siden de har fått kommentarene forelagt. PHYS111 hadde i 2013 en 

høy strykprosent. Vi kjenner ikke til at det er noen spesiell årsak til dette, og regner med at 

dette er må være en litt uheldig fluktuasjon. Men vi vil følge opp utviklingen i dette faget.    

 

Vi ser med spenning fram til det at det nye kursopplegget iverksettes fra høsten 2014. Det er 

en del utfordringer knyttet til dette. Kursene PHYS111,112 og 113 vil gå i tre påfølgende 

semestre.  Introduksjonskurset i moderne fysikk, PHYS110 vil erstattes med et nytt 

sistesemesterkurs i moderne fysikk (PHYS119).  Det er også en målsetting om å ta enkle 

numeriske metoder i bruk, f.eks. i forbindelse med oppgaveløsning i kursene. Det vil nok gå 

noen semestre før vi ser at elektronisk databehandling benyttes på fornuftig vis i kursene. De 

kursansvarlige har et særlig ansvar i å få inn slikt. Det skulle ikke være så vanskelig, siden det 

er snakk om programmeringsverktøy som det er all grunn til å anta at de selv behersker i en 

eller annen variant. 

 

I 2013 fikk vi en ny ekstern programsensor, Arnt-Inge Vistnes fra UiO. Han har vært på 

besøk, og vi venter rapport fra ham i nær framtid. I en omstillingsprosess som vi er inne i nå 

så regner vi med at innspill fra programsensor vil være svært verdifulle, spesielt siden de ved 

MNFA ved UiO nylig har vært gjennom en omstilling som ligner litt på det vi nå 

gjennomfører, i alle fall i forhold til tidlig innføring av numeriske hjelpemidler.       

 

Vi har nå også innført en mentorordning der førsteårsstudentene kontaktes. Dette startet med 

en ‘pizzakveld’, der studentene  bl.a. kom i kontakt med forskere og MSc studenter fra de 

forskjellige miljøene. Selve kvelden ble en suksess. Meningen er at studentene skal kunne 

kontakte noen de alt har møtt, hvis de har behov senere i studiet, og en webside med 

kontaktinformasjon settes opp for dette formålet.   

  

 

Oppsummering: 

 

 Året 2013 har forløpt som forventet i forhold til produksjon av studiepoeng og 

karakterstatistikk. Nytt opplegg for bachelorstudiet vil starte i 2014, slik man over lengere tid 

har arbeidet mot. Vi ser med spenning fram til gjennomføring av det nye 

bachelorprogrammet, og håper at det vil bli en suksess. 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fysikk og teknologi 
 

  
 
 
 

Postadresse: 
Postboks 7803 
NO-5020 Bergen 
Norge 

 

Telefon: 

+47  55 58 28 06 

Org.no. 874 789 542  

Telefaks: 
+47  55 58 94 40 
E-post: post@ift.uib.no 
Saksbeh. tlf.: 55 58 28 64 
 

Besøksadresse: 
Allégt. 55, Bergen 
Internett: 
http://www.ift.uib.no/ 

 

Fakultetsdirektøren 

Det matematisk-naturvitskaplige fakultet 

UiB 

 

 

Deres ref.: Vår ref.: 14/462/IFT/TEF Dato: 24. februar 2014 

 

Utdanningsmeldingen 2013 – Bachelorprogrammet i Petroleum- og 
prosessteknologi, masterprogrammet i petroleumsteknologi og 
masterprogrammet i prosessteknologi 
 

Viser til brev fra fakultetet 17. januar 2014. 

 

Generell beskrivelse av studieprogrammene 

Bachelorprogrammet i Petroleum- og prosessteknologi (BAMN-PTEK) er et tverrfaglig 
studieprogram. Det skiller seg klart fra de disiplinære studieprogrammene ved fakultetet ved 
en større faglig bredde, og fra de tradisjonelle ingeniørutdanningene innen faget ved å gi en 
bredere disiplinær dybde. 

 

Under masterprogrammene kan studentene spesialisere seg videre innen petroleum- eller 

prosessteknologi, og de får sin daglige arbeidsplass ved det instituttet der veilederen sitter. 

 

Ellers kan det nevnes at dette bachelorprogrammet har et høyt antall søkere, ca. 4 søkere pr. 

studieplass. Det vil si at det er det mest populære bachelorprogrammet ved MN-fakultetet, og 

et av det mest populære ved UiB. 

 

Når det gjelder masterprogrammene har vi et relativt høyt opptakstall, ca. 40 hvert år. 

Masterprogrammet i petroleumsteknologi rekrutterer hovedsakelig interne studenter, mens 

masterprogrammet i prosessteknologi har flest eksterne søkere (HiB, HSH og andre 

høgskoler). Arbeidsmarkedet for ferdige kandidater er svært godt. 

 

Om studiekvalitets- og læringsmiljøtiltak 

Vi prøver hele tiden å fremme studiekvalitet, forbedre læringsmiljøet og øke 

studiegjennomføringen. Bachelorstudentene ved instituttet har tilgang til en eget rom der de 

kan lese og eventuelt ha kollokviegrupper. Vi har også gitt studentorganisasjonene som er 

tilknyttet vårt institutt et eget kontor der de kan drive sitt organisasjonsarbeid. De lokale 

studentorganisasjonene som er aktuelle for PTEK-studentene er Fagutvalget, linjeforeningen 

for PTEK – Gullflaks og SPE. Ellers så skaper studieturen (PTex) til USA for 3. års 

studentene en identitetsfølelse og sosial tilhørighet for disse tverrfaglige studentene.  

 

Våre utfordringer innen studiekvalitets- og læringsmiljøet går på hovedsakelig på 

byggetekniske faktorer. Auditorium og laboratoriefasiliteter er foreldet og trenger mye 

oppdatering. I tillegg er mange av de andre undervisningsrommene og lesesalene for små for 

de store studentkullene. 
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Studieprogramevalueringer 

Disse studieprogrammene har til sammen to aktive programsensorer som kommer med gode 

innspill, både gjennom skriftlige rapporter og ellers i møter med oss. Tidligere har disse bl.a. 

kommet med innspill til vår revidering av sensormappen for bedømmelse av masteroppgaver 

og på innholdet i forskjellige emner. I år skal en av programsensorene gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant masterstudentene i prosessteknologi. Denne spørreundersøkelsen vil 

bli fulgt opp av programsensoren med et møte med studentene senere på våren 2014. 

 

Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser for 

2014 

Vi har ingen planer om å legge ned noen studieprogram, eller endre opptakstallet for 

bachelorprogrammet eller masterprogrammene. 

 

Aktivitet i etter- og videreutdanning (EVU) 

Vårt institutt er involvert i to regelmessige EVU-kurs tilknyttet fagfeltet prosessteknologi 

(PTEK251 og MNF170). I begge disse kursene har DNV GL hele det faglige ansvaret, mens 

vårt institutt har delt administrativt ansvar med EVU-kontoret sentralt ved UiB. Etter at 

SEVU ble lagt ned har det blitt et betydelig ekstraarbeid for vårt institutt, og vi vurderer 

fortløpende om vi skal videreføre disse emnene eller legge dem ned.  

 

Vi etterspør en tydeligere rollefordeling for det administrative ansvaret for etter- og 

videreutdanning. I dag er det ikke alltid lett å vite hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres av 

EVU-kontoret, vårt institutt eller Økonomiavdelingen (fakturering). Vi hadde også satt pris på 

om fakultetet peker ut en retning for etter- og videreutdanningen ved MN-fakultetet, slik at vi 

mer kunne målrettet satsningen innen dette feltet. 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Pawel Kosinski Geir Ersland 

Leder,  Leder, 

Programstyret for   Programstyret for  

prosessteknologi  petroleumsteknologi 
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GEO – Utdanningsmelding for 2013  
 

3. Utdanningsmelding for 2013 
 

3.1 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2012 og planer og 

prioriteringer for 2014.  

Institutt for geovitenskap identifiserte for utdanningsmeldingen 2012 fire prioriterte områder 

for 2013.   

3.1.1 Dimensjonering av studietilbudet og forbedring av emneportefølje  

Utdanningsmeldingen for 2012 viste til at instituttet i 2013 ville fortsette dimensjonering av 

studietilbud og forbedring av emneportefølje. Dette relateres til en kraftig økning i 

studentmassen de senere årene, noe som har gitt utfordringer knyttet til 

undervisningsmetodene i emnene som tilbys. Til nå har slike utfordringer blitt moderert ved at 

felt- og laboratorieundervisning i flere av emnene er utvidet og/eller duplisert, som igjen 

muliggjør at man kan imøtekomme den økte pågangen fra våre studenter. Dagens situasjon 

anses ikke som bærekraftig over tid, og instituttledelsen har satt i gang en gjennomgang av 

hele læreplanen og vil også vurdere opptaksrammer og undervisningsopplegg. Økt pågang til 

flere av de mer teoretiske emnene som følge av økt studentmasse på bachelor- og masternivå 

gir behov både for større forelesningslokaler, samt flere arbeidsgrupper. Dette gjør at det i 

økende grad er vanskelig å finne passende undervisningslokaler. Vi vil også påpeke at dette 

medfører at det  i liten grad åpnes for at våre emner er tilgjengelig for studenter på andre 

studieprogram.  

Utdanningsmeldingen for 2012 uttrykte en målsetning om videreutvikling av den totale 

emneporteføljen ved instituttet, samt en bedre koordinering av det totale studietilbudet 

innenfor ulike tematiske områder. Det ble, som nevnt over, i 2013 nedsatt en arbeidsgruppe 

med sikte på å møte disse utfordringene. Utdanningsmeldingen for 2012 nevnte også et behov 

for å finne gode løsninger i forhold til undervisningsspråk. Instituttet har som hovedlinje at 

emner på 100-nivå skal undervises på norsk, mens emner på 200- og 300-nivå undervises på 

engelsk. Med et økende antall utenlandsk vitenskapelige ser vi at dette er svært vanskeleg å 

følge opp.  

Utdanningsmeldingen for 2012 fastslo at instituttet skal fortsette å tilby felt- og 

masterprosjekter forankret i instituttets pågående forskning, samt å tilby kvalitetstung 

utdanning med høy samfunnsmessig relevans gjennom kontakt med næringsliv og eksterne 

forskningsprosjekter. Både enkelte emner og masterprosjekter er i dag knyttet til, og delvis 

finansiert gjennom slike eksterne aktører. Videre utgjør instituttets årlige arrangement, Geo 

Partner Seminar Day, ett av flere viktige virkemidler for å opprettholde kontakt med viktige 

aktører fra industrien.   

3.1.2 Undervisningslokaler  

Utdanningsmelding 2012 fastslo at instituttet skal fortsette å legge press for videre 

opprustning og utvidelse av undervisningslokaler tilknyttet oss. «Fjellhallen» ble utvidet i 

2012 og i 2013 ble også oppussingen av «Grotten» og oppussingen og utvidelsen av 



«Pal.strat.kurssal» ferdigstilt. Utvidelsen av «Pal.strat.kurssal» reduserer utfordringene med 

plassbegrensninger til emner som holdes her, da særlig GEOV105. På sikt vil GEO, hvis og 

når økonomien tillater det, etter planen gå videre med tilsvarende oppussing og utvidelse av 

instituttets Petrografisal. Når det kan skje er foreløpig uklart. 

3.1.3 Geofagdidaktikk  

Som fastslått i utdanningsmeldingen for 2012 vil instituttet prioritere videreutvikling av tilbud 

for lærere i den videregående skolen innen geofaglig forskningsformidling og utdanning 

(geovitenskapelig didaktikk). I den forbindelse er en person tilsatt i en nyopprettet 

vitenskapelig stilling ved instituttet. Personen i denne stillingen arbeider nå med å bygge opp 

et undervisningstilbud i geofag og geodidaktikk rettet mot lærere. Som en del av dette 

arbeidet ble det i 2013 opprettet fire etter- og videreutdanningsemner i geofag (se mer under 

Punkt 5.).  

3.1.4 Rekruttering 

Instituttet videreførte tidligere års rekrutteringsarbeid. Som en del av dette arbeidet har 

instituttet særlig jobbet mot å møte skoleklasser fra både ungdoms- og videregående skoler og 

mottar i løpet av året mange klasser hit. Instituttet og studentene våre er også svært aktive på 

«Geologiens Dag» som er et nasjonalt arrangement som arrangeres årlig.  

3.2 Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak instituttet har hatt særlig oppmerksomhet 

om i 2013  

I 2013 fortsatte også instituttet sitt arbeid med internasjonalisering, da særlig knyttet til 

student- og lærerutveksling. Flere av de vitenskapelige hadde i 2013 forskningstermin ved 

andre samarbeidsinstitusjoner. Studentutvekslingen har dessuten økt videre fra tidligere år. 

Fortsatt ser vi at flest studenter reiser til bilaterale avtaler utenfor Europa. I 2013 sendte 

Institutt for geovitenskap 20 studenter til følgende institusjoner: University of Cape Town, 

Sør-Afrika (2), James Cook University, Australia (4), University of Alberta, Canada (2), 

University of Hawaii at Manoa, USA (2), University of Hawaii at Hilo, USA (1), Montana 

State University, USA (1), University of Southampton, Storbritannia (6), Utrecht University, 

Nederland (1), og Københavns Universitet, Danmark (1). Selv om den totale studentmassen 

som reiste på utveksling i 2013 er uendret fra 2012, viser tallene samtidig at studentenes valg 

av lærested er mer variert enn tidligere år. Dette gjelder både bilaterale og Erasmus-avtaler. 

Antall studenter som reiste gjennom instituttets egne Erasmus-avtaler står også uendret fra 

2011. Instituttet ser et fortsatt potensiale i å øke studentutveksling til egne instituttavtaler.  

I tillegg søkte instituttet om, og fikk tildelt midler til Mentorordningen. Mentorordningen er 

ment å fungere som et lavterskeltilbud til alle studenter tidlig i studiene, hvor 

førsteårsstudenter kan møte fagmiljøet ved instituttet. Hensikten er at distansen mellom de 

vitenskapelige og nye studenter skal reduseres, samt at ordningen kan bidra til sosial og faglig 

nettverksbygging som det kan bygges videre på i den kommende studietiden både som 

bachelor- og masterstudent. Oppstart av mentorordningen ble ikke iverksatt i 2013 som 

planlagt, men planlegges iverksatt i løpet av våren 2014 for Kull 2013.  

 

Våren 2013 ble dessuten arbeid med oppnevning av eksterne sensorer for en ny periode 

(2013-2017) satt i gang. Samtlige faggrupper meldte her inn forslag til eksterne sensorer for 

den nye perioden. Samtlige forslag ble behandlet i Programstyret og totalt 119 nye eksterne 

sensorer ble oppmeldt – de fleste for hele fireårsperioden.  



 

3.3 Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2013  

I lys av en stadig økende studentmasse er en hovedutfordring fortsatt knyttet til 

dimensjonering av studietilbudet, samt oppgradering og utvidelse av undervisningslokaler 

som kan imøtekomme de eksisterende studenttallene. Det er særlig av høy prioritet å finne 

løsninger som gjør det mulig både å imøtekomme pågangen fra studenter, og samtidig 

beholde dagens ordning med felt- og laboratoriebaserte undervisningsformer. Dette arbeides 

det kontinuerlig med – både for enkeltemner og for studieprogrammene som helhet.  

3.4 Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2013 og planer for 2014  

Det vises her til instituttets tilbakemelding vedrørende sak 2014/1420 om Kartlegging av 

gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer.  

 

Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser, 

2014     

Fem emner legges ned i 2014, hvorav ett på 200-nivå, og fire på 300-nivå. For de fleste av 

disse emnene vil sentrale elementer videreføres i andre emner, eller tilbys som spesialpensum 

ved behov. I tillegg ble fire nye emner opprettet som en del av den nyopprettede 

videreutdanningen for lærere i geofag ved UiB. (Se mer under 3.6)  

På bachelor- og masternivå foreligger det ingen planer om oppretting eller nedlegging av 

studieprogram. Som en del av Undervisningsarbeidsgruppens arbeid forventes imidlertid 

endringer i strukturen for bachelor- og masterprogrammet. Særlig forventes det endringer i 

rekkefølgen på spesialiseringsemnene som inngår i bachelorprogrammet i geovitenskap. 

Eventuelle endringer vil måtte meldes inn som studieplanendringer og vil tidligst være 

gjeldende fra studieåret 2015/2016.  

3.5.1 Fordeling av studieplasser 

Bachelorprogrammet i geovitenskap 

Studieretning Antall søkere Opptak 

Geologi 164 (+10 %) 85 

Geofysikk  42 (-7 %) 27 

Totalt 206 113 

 

Som tabellen over viser, hadde bachelorprogrammet i geovitenskap totalt 206 primærsøkere i 

2013. 114 søkere ble tilbudt plass, hvorav 113 takket ja til tilbudet. De offisielle tallene fra 



Samordna Opptak viser at poengkravet for opptak til retning geologi nå er 50.0 og for 

geofysikk 50.4. De fleste studentene innenfor begge retningene har imidlertid en poengsum 

karaktersnitt på godt over 50. Tallene gjelder ordinær kvote. For ordinær vitnemålskvote 

(studenter som kommer direkte fra videregående) er karakterkravene noe lavere.  

Masterprogrammet i geovitenskap  

Opptak Antall søkere Opptak 

Våren 2013 23 15 

Høsten 2013 97 52 

Totalt  120 67 

 

Tabellen over viser at totalt 120 personer søkte opptak til masterprogrammet i geovitenskap, 

hvorav 67 fikk opptak.  Både søker- og opptakstallene representerer en markant økning fra 

2012. Fordelingen på de ulike studieretningene var som følger: Geodynamikk: 15, Geokjemi 

og geobiologi: 9; kvartærgeologi og paleoklima: 7; Maringeologi og geofysikk; 9; og sist 

Petroleumsgeofag: 29. I tillegg ble to studenter tatt opp på fellesprogrammet Joint Master in 

Geoscience of Basins and Lithosphere.  

Både søker- og opptakstallene for bachelor- og masterprogrammet antyder at 

rekrutteringstiltak lykkes og at studieprogrammene anses som attraktive for både nye og 

eksisterende studenter. Videre ser man etter årets masteropptak at økningen i antall 

uteksaminerte bachelorstudenter også synliggjøres i søkertallene for masterprogrammet som 

klart har steget de senere årene.  

For 2014 ønsker instituttet å beholde opptaksrammen av studenter til bachelorprogrammet til 

totalt 95 plasser. For masterprogrammet er det ønskelig at det i 2014 kan tilbys om lag 60 

masterprosjekter. Dette vil kreve en jevnere fordeling av studenter mellom de fem 

studieretningene, da primært på bekostning av antall studenter på petroleumsretningen.  

3.6 Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014 

Høsten 2013 ble det ansatt en vitenskapelig med ansvar for geofagdidaktikk og med 

ambisjoner om å etablere forskning på feltet. I arbeidet med å etablere fag emner er det 

planlagt i samarbeid mellom Institutt for geovitenskap og Naturfagsenteret ved Universitetet i 

Oslo, og Skolelaboratoriet i realfag ved UiB. Studiet vil tilbys som  et deltidsstudium over fire 

år, og består av fire nyopprettede emner. Hvert emne gir 15 studiepoeng og går over to 

semestre. Emnene inneholder både geofag og fagdidaktikk og er strukturert etter 

hovedmomenter i læreplanen for programfag Geofag i videregående skole. Programmet er et 

videreutdanningstilbud for lærere som underviser, eller skal undervise i programfaget geofag i 

videregående skole.  



Utdanningsmelding for 2013 - Institutt for informatikk 
 
Viser til sak 2013/13748 fra universitetsdirektøren der fakultetene blant annet bes om å 
utarbeide utdanningsmelding for 2013/1014. Universitetsdirektørens mal er brukt som 
utgangspunkt for denne meldingen. 

Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser 
for 
2014 
 
Mot slutten av 2013 nedsatte instituttleder Petter Bjørstad en arbeidsgruppe som skal 
gjennomgå strukturen og innholdet i bachelorprogrammene som tilbys ved instituttet. 
Arbeidsgruppen består av representanter fra vitenskapelig ansatte ved instituttet og 
studieadministrasjonen, samt programsensor Dag Langmyhr fra institutt for informatikk ved 
UiO. Utvalgets overordnede mandat er å foreslå hvordan institutt for informatikk innenfor de 
ressursmessige rammer som foreligger, kan tilby en mest mulig fremtidsrettet, riktig og god 
undervisning i IKT. Utvalget skal ferdigstille en rapport før utgangen av mars 2014. Det 
legges opp til beslutninger som vil få virkning fra høsten 2015, i første del av april 2014. 
 
Læringsmiljø og studiekvalitet 

 
Siden instituttet mottok læringsmiljøprisen i 2012 har vi fortsatt et sterkt fokus på 
læringsmiljø, og fortsetter å opprettholde de tiltakene som ble igangsatt i 2012 (dataorakel, 
faglig-sosial samling for masterstudenter, felles julebord for vitenskapelige ansatte og 
studenter etc).  

En stor utfordring for instituttet er imidlertid frafall, spesielt på bachelornivå. Et stort antall 
studenter som starter på bachelorgraden i datavitenskap eller datateknologi slutter eller 
bytter studieprogram. Studieadministrasjonen skal nå starte en gjennomgang av studentdata 
fra tidligere semester, for å kartlegge årsaker til frafall. Frafallsproblematikken vil være et 
fokus i 2014. Et ledd i dette er også å kommunisere til studentene hva de kan forvente seg 
faglig når det starter på en bachelorgrad hos oss. Vi ønsker ikke bare å tiltrekke oss mange 
søkere, men også de riktige søkerne. Informatikkstudier ved UiB kan sies å være teoretiske 
og matematisk orientere sammenlignet med liknende utdanninger i Norge, mens UiB sine 
program også er blant de mest anerkjente. Ved å formidle god informasjon om hva studiet 
inneholder, kan man også forhindre at studentene har uriktige forventninger om hva studiet 
går ut på. I forbindelse med omleggingen til nye nettsider i 2014 vil det bli tatt tak i denne 
informasjonen og hvordan bachelorstudiene våre best kan beskrives ovenfor potensielle 
studenter.  

Når det gjelder andre tiltak vil instituttet også trekke fram gjennomføringen av digital 

eksamen i INF100 i november 2013. Digital eksamen er et sterkt ønske fra studentene, og 

instituttet gjennomførte digital eksamen for totalt 125 studenter. Emneevalueringene viste at 

studentene som har tatt digital eksamen hadde utelukkende positive tilbakemeldinger, til 

tross for at gjennomføringen inneholdt enkelte små utfordringer. Eksamen ble gjennomført 

etter initiativ fra foreleser i INF100, og en rapport om prosessen vil snart foreligge. 

Oppfølging av prioriteringer fra forrige utdanningsmelding 
 
I utdanningsmeldingen for 2012 blir lav kvinneandel nevnt som en utfordring ved instituttet. I 

tillegg til det tidligere nevnte kvinnenettverket, samt å ansette kvinnelig foreleser i INF100, 

har kvinnenettverksgruppen også opprettet en egen gruppe kalt «jentejava», hvor studenter 

kan få hjelp med INF100-programmeringen.  



Evalueringer: Gjennomføring i 2013 og planer for 2014 
 
Våren 2013 ble det gjennomført 16 emneevalueringer ved instituttet, og 19 emner ble 
evaluert høsten 2013.  Arbeidet med evalueringene har foregått i Survey Xact, som 
Studieadministrasjonen synes er et godt verktøy. Samtlige studenter som var 
vurderingsmeldte fikk tilsendt evalueringer på e-post for emnene de var oppmeldt i. Dersom 
de ikke svarte fikk de påminnelser i innboksen sin. 
Resultatet fra evalueringene viser at 100-tallsemnene som har flest oppmeldte studenter; 
INF100, INF101, INF111, INF142 og MNF130, er også emnene med lavest svarprosent. På 
den andre siden har 200-tallsemner med få studenter en relativt god svarprosent. Ettersom 
det er størst frafall på laveregradsnivå er det også svært ønskelig at studentene 
gjennomfører evalueringene på 100-tallsnivå. Gjennom disse kan vi få bedre kjennskap til 
frafallsårsaker. Det er også viktig med en relativt høy svarprosent for at evalueringene skal 
være representative. 
 
I høst ble evalueringen gjort noe kortere, med færre spørsmål, som et ledd i å få prøve å få 
opp gjennomføringsprosenten. Til våren planlegger instituttet å endre tidspunktet for 
utsendelsen til før undervisningen er ferdig. På denne måten kan foreleser snakke med 
studentene med evalueringen, og oppfordre dem til delta. Resultatene fra 
emneevalueringene blir alltid forelagt faglærer/foreleser og instituttledelse. Samlerapport blir 
forelagt instituttrådet. 
 
Aktivitet i etter- og videreutdanning: Status i 2013 og planer for 2014 

Institutt for informatikk har tidligere tilbudt fjernundervisning i emnene INF100 og INF101. 
Disse kursene vil ikke lenger tilbys, da INF100 og INF101 som fjernundervisningsstudium er 
ikke særlig aktuelt lenger for etter- og videreutdanning, med mindre vi lager skreddersydde 
opplegg for spesifikke målgruppe. Skal instituttet fortsette med fjernundervisning, må vi tilby 
mer relevante kurs, for eksempel i systemkonstruksjon eller datasikkerhet. Det bør i 2014 
vurderes om det er aktuelt å starte opp igjen fjernundervisningen. 

Høsten 2013 var det for første gang søkere til tilbudet om nemlig etter- og videreutdanning i 
IT-didaktikk, som ble opprettet i 2012. Dette er et tilbud for studenter på praktisk pedagogikk 
etterutdanning, og blir hovedsakelig administrert av SV-fakultetet. Forelesere ved informatikk 
har bidratt med undervisning. Tre studenter var oppmeldt i og bestod DIDAIT 1. 

Oppsummering: Hovedutfordringer og prioriterte områder i 2014 

Den nevnte omstruktureringen av bachelorprogrammene vil bli et svært prioritert område for 
instituttet i 2014 og 2015. Initieringen av frafallsarbeidet vil også være et fokusområde i den 
kommende perioden. 

 

03.02.14. 

Mari Garaas Løchen 

Studieleder 
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Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.2.2014 med påfølgende 
sirkulasjon, og ble endelig godkjent i Instituttrådet 3.2.2014. 
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Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 
2012 og planer og prioriteringer for 2014 
I forrige utdanningsmelding varslet vi at arbeidsgruppen som ble nedsatt i forbindelse med 
søknad om Eurobachelor® hadde som målsetning å ferdigstille søknaden våren 2013. I 
prosessen skulle det gjennomføres en omfattende egenevaluering av Bachelorprogram i kjemi.  

Søknaden (egenevalueringen) ble sendt inn til European Chemistry Thematic Network 
(ECTN) 26. juni. 2013. Søknaden ble deretter vurdert av en ECTN Label Committee, og 28. 
november 2013 fikk instituttet besøk av denne komiteen. I løpet av dette besøket hadde 
komiteen samtaler med universitetsledelse, fakultetsledelse, instituttledelse og programstyret 
ved Kjemisk institutt. I tillegg ble det foretatt samtaler med undervisningspersonale og 
studenter. Komiteen ga instituttet svært gode tilbakemeldinger på bachelorprogrammet i 
kjemi, og utarbeidet en positiv rapport i etterkant av møtet. I rapporten konkluderes det med at 
bachelorprogrammet i kjemi ved UiB blir godkjent som Eurobachelor® med forutsetning at 
bachelorprosjektet (KJEM299) økes fra 10 til 15 studiepoeng, og at 5 studiepoeng med 
språkkurs (engelsk) inkluderes i bachelorgraden. Kjemisk institutt vil i 2014 arbeide med å 
foreta disse endringene i studieprogrammet, og planen er at dette kan meldes inn som en 
større endring i studieplanen 1. oktober, 2014, og at endringene vil være gjeldene fra og med 
våren 2015. Kjemisk institutt vil dermed kunne tilby Eurobachelor® i kjemi for de studentene 
som starter høsten 2014.  

Vi planlegger på sikt også å søke om Euromaster®-Label, men denne søknadsprosessen er 
ikke initiert ennå. Vi anser Eurobachelor® og Euromaster® som viktige tiltak for å 
kvalitetssikre studieporteføljen vår, og målet vårt er at våre studieprogrammer skal følge en 
internasjonal standard for kjemiutdanning i Europa.  

 

Deltagelse i internasjonale fellesgrader og status for 
fellesgradssamarbeidet fremover  
Kjemisk institutt har siden 2009 mottatt totalt 41 studenter på Erasmus Mundus fellesgradene 
Master's programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) og Master's programme 
in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL).  

I Utdanningsmeldingen for 2012 varslet vi at instituttet trekker seg fra fellesgradssamarbeidet 
i ASC-programmet. De siste studentene på ASC-programmet, som i dag befinner seg på 
kjemisk institutt, fullfører i løpet av våren 2014. Vi vil be om at fakultetet følger dette videre 
opp med hensyn på terminering av studieprogrammet i FS, og informasjon på UiB sine 
nettsider vedrørende fellesgrader.  

EMQAL-programmet fikk innvilget søknaden og får fem nye år med Erasmus Mundus-
finansiering. Av en søkermasse på 177 søknader, ble kun 30 innvilget Erasmus Mundus-
midler, og dette gir EMQAL-programmet et sterkt kvalitetsstempel. Programmet er utvidet fra 
90 til 120 studiepoeng, og har i tillegg til de eksisterende europeiske partneruniversitetene i 
Portugal, Spania, Norge og Polen, inkludert tre ikke-Europeiske partneruniversiteter i Kina, 
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Brasil og Russland. I forrige utdanningsmelding varslet vi at dette vil gjøre administrasjonen 
av programmet betraktelig mer innfløkt enn tidligere, og instituttet ser fortsatt på drift av 
denne fellesgraden i fem nye år som en av hovedutfordringene i tiden fremover.  

Siden forrige utdanningsmelding har det blitt endelig avgjort at UiB skal være vertsinstitusjon 
studieåret 2014/15. 15 studenter fra partnerlandene kommer til Bergen i oktober, og skal ta 
sitt første år på mastergraden ved UiB. Dermed vil fagpersoner fra partnerinstitusjonene reise 
til UiB for å undervise ukentlige moduler (60 moduler totalt tilbys studentene). Dette er et 
svært ressurskrevende opplegg som krever betydelige økonomiske- og administrative 
ressurser for å kunne organisere og gjennomføre, og vi ser på dette som en av våre største 
utfordringer i året som kommer.  

 

Kort status på resultatoppnåelse i henhold til 
styringsparameterne 
Kjemisk institutt har overskredet måltall angitt i budsjettet for 2013 for antall uteksaminerte 
kandidater på mastergrad med 3 kandidater. Se tabell 1.  

 

Tabell 1: Resultatindikator antall uteksaminerte kandidater på mastergrad på Kjemisk 
institutt1.  

Resultatindikator 2012 

Måltall 

2012 

Resultat  

2013 

Måltall 

2013 

Resultat 

2014 

Måltall 

Antall mastergrader 32 42 35 38 35 

 

Det heter videre at Kjemisk institutt bør ha målsetning om minimum 12 inn- og utreisende 
utvekslingsstudenter. I 2013 mottok vi 12 søknader fra utenlandske studenter til Kjemisk 
institutt sine emner. Etter at vi legger til studentene på fellesprogrammene, står vi igjen med 
totalt 21 innreisende studenter vår 2013/ høst 2013. Det samme året mottok instituttet kun én 
søker til utvekslingsfristen 1. februar for høsten 2013/vår 2014. For høsten 2014/vår 2015 var 
det ingen søkere på Kjemisk institutt sine avtaler. En viktig målsetning for instituttet er å få 
flere av kjemistudentene til å reise på utveksling. I året som kommer vil vi arbeide ytterligere 
med å kvalitetssikre avtaleporteføljen vår, og vi vil også ha sterkt fokus på 
informasjonsformidling overfor studentene.     
                                                           
1 Måltallene er hentet fra budsjett for 2011, 2012 og 2013. Resultat for 2012 og 2013 baserer seg på interne 
opptellinger av studenter som har fullført mastergrad ved Kjemisk institutt (inkluderer Masterprogram i kjemi, 
Master's programme in Quality in Analytical Laboratories, Master's programme in Advanced Spectroscopy in 
Chemistry, Masterprogram i petroleumsteknologi, Integrert lektorutdanning, Integrert masterprogram i farmasi 
og Masterprogram i nanovitenskap). 
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Rekruttering til bachelor- og masterprogram i kjemi  
I utdanningsmeldingen for 2012 kommenterte vi at antall registrerte studenter på Bachelor i 
kjemi har gått ned fra 88 til 65 studenter fra 2010-2011. Som Tabell 2 viser, kan vi se en 
reduksjon i antall møtte studenter i årene 2011 og 2012. I 2013 møtte 24 nye studenter til 
studiestart.   

 

Tabell 2: Antall studenter registrert møtt ved studiestart på Bachelorprogram i kjemi fra 
2009-2013.  

År Studenter registrert som møtt 

2009 25 

2010 32 

2011 18 

2012 

2013 

16 

24 

 

Instituttet vil fremdeles følge med på denne utviklingen fremover og ha økende fokus på 
rekruttering til Bachelor i kjemi.  

Instituttet har derimot hatt en jevn økning i rekruttering til Masterprogram i kjemi. Antall 
registrerte studenter på Masterprogram i kjemi har økt fra 34 studenter i 2009 til 47 studenter i 
2013. Siden vi rekrutterer i størst grad interne studenter, er vi bekymret for at sviktende 
rekruttering til bachelorgrad i kjemi vil få negative ringvirkninger for rekruttering til master 
om noen år. Vi har de siste årene ikke tatt opp internasjonale selvfinansierende 
mastergradsstudenter fordi vi fyller delvis opptaksrammen, men dette vil være en mulighet 
fremover dersom vi opplever sviktende rekruttering til master. Vi er også aktive mot 
Høgskolen i Bergen med tanke på rekruttering til mastergrad, og håper at vi på sikt kan 
rekruttere flere søkere derfra.  

 

Allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2015/2016 
Opptaksramme for master er satt til totalt 35 plasser for Kjemisk institutt for studieåret 
2015/16, hvorav 10 plasser av disse er allokert til Masterprogram i nanovitenskap. Vi anser en 
opptaksramme på 25 plasser på Masterprogram i kjemi som rimelig i forhold til 
veilederressurser på instituttet, økende deltagelse i tverrfaglige studieprogrammer og 
nåværende søkertall.  
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Tabell 3: Opptakstall for Masterprogram i kjemi 2007-2012 (inkludert intgrad og kvote)2.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masterprogram i kjemi 18 16 28 19 20 23 

 

 

Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2013 og planer for 
20143  
I etterkant av siste egenevaluering, gjennomført i 2008, ble det gjennomført revisjon av både 
bachelorprogram i kjemi (f.o.m 2010) og masterprogram i kjemi (f.o.m 2011). Revisjonen av 
Bachelorprogram i kjemi berørte flere av elementene som til da hadde vært oppe til diskusjon 
i Universitetets Utdanningsutvalg vedrørende ”Bachelorutdanningen – studiegjennomføring, 
profil og kompetanse” (UU-sak 41/10 og UU-sak 53/10)4. Revisjon av masterprogram i kjemi 
var et resultat av innspill fra fagmiljø, programsensor og studenter som gikk på at 
studieretningene på masterprogram i kjemi burde gjennomgås og at antallet studieretninger 
burde reduseres. Tilbakemeldingene resulterte i at Programstyret vedtok å legge ned alle 
studieretningene, og jobbe videre med et masterprogram i kjemi uten formelle studieretninger, 
der aktuelle forskningstema defineres og studentene velger masteroppgaver5. I 
Utdanningsmeldingen for 2011 ble det bemerket at programevaluering ville bli aktualisert når 
første kull på både bachelor- og masterstudiet nærmet seg slutten av studiet vår 2013. Videre 
viste man til at reduksjonen i studenttall fra 2009 - 2011 på Bachelorprogram i kjemi, 
understreket at en evaluering ville være svært viktig å få iverksatt. 

I samarbeid med ny programsensor ønsker Kjemisk institutt å gjennomføre en større 
evaluering av vårt studietilbud, både på bachelor- og masternivå, i løpet av 2014. 

 

Oppsummering og utfordringer fremover  
Hovedutfordringene i årene som kommer vil fortsatt være internasjonal kvalitetssikring av 
studieprogrammene våre, og aktiv deltagelse i internasjonale fellesgrader. Det kommende 
studieåret vil være svært avgjørende i så måte, i og med vår rolle som vertsinstitusjon i 
EMQAL-programmet for studieåret 2014/2015. Det er svært mye som skal være på plass 
innen da, og før EMQAL-studentene kommer hit i oktober, og det er noe som vil kreve 
betydelige økonomiske- og administrative ressurser for å kunne organisere og gjennomføre.   

                                                           
2 Opptakstall baserer seg på instituttets egne registreringer av møtte studenter. 
3 Se svar til fakultetet vedrørende kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer 
2014/1420.  
4 Se Kjemisk institutts høringssvar i sak 2011/408-6 vedrørende breddekrav i bachelorgraden. 
5 Se sak 2010/9803 - Større studieplanendringer 2011/2012. 
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En annen utfordring er at instituttet bruker stadig mer ressurser inn mot tverrfaglige 
studieprogrammer innen farmasi, nano, petroleumsteknologi, prosessteknologi, energi, 
lektorutdanningen og miljø- og ressursfag, og vi mener at problemstillinger rundt tverrfaglige 
studieprogrammer og resultatfordeling bør avklares slik at det blir en lik praksis på hele UiB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utdanningsmelding for 2013 

og  

planer for 2014 

 

Bachelorstudiet i nanoteknologi 

og 

Masterstudiet i nanovitenskap 
 

 
 

 

Godkjent ved e-postsirkulasjon i Programstyret for nanoVT 26.02.14 

 



Innhold 
Innhold .................................................................................................................................................................... 2 
Innledning ............................................................................................................................................................... 2 
Store studieplanendringer for BScNano 2014......................................................................................................... 2 
Programmøter ......................................................................................................................................................... 5 
Jobbsøkerkurs for nanoteknologer ......................................................................................................................... 5 
Internasjonalisering ................................................................................................................................................ 5 
Evaluering ................................................................................................................................................................ 5 
Programsensor ........................................................................................................................................................ 5 
Utfordringer ............................................................................................................................................................ 5 

Øke rekruttering til Bachelorstudiet i nanoteknologi og Masterstudiet i nanovitenskap .................................. 6 
Bachelorstudiet i nanoteknologi.................................................................................................................... 6 
Masterstudiet i nanovitenskap ...................................................................................................................... 6 

Opptaksrammer ...................................................................................................................................................... 6 
Ferdige masterkandidater i nanovitenskap ............................................................................................................ 7 
Utbetaling av belønningsmidler for ferdige masterstudenter i nanovitenskap ...................................................... 7 
Oppsummering ....................................................................................................................................................... 8 
 

*************** 

Innledning 
Vi viser til brev fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet angående utdanningsmelding for 
2013 14/462-KRB. Vedlagt følger utdanningsmeldingen for Bachelorstudiet i nanoteknologi 
(BScNano) og Masterstudiet i nanovitenskap (MScNano) for 2013 og planer for 2014. 

 

Store studieplanendringer for BScNano 2014 
Opprinnelig studieplan for BScNano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært gjort et større studieplanarbeid for BScNano i 2013. 

Involverte emner: 

NANO160: Innføring i nanoteknologi 

NANO161: Innføring i nanoteknologi og –instrumentering 

NANO200: Nanoprosesser og nanomaterialer 

NANO244: Material- og nanokjemi 

KJEM244: Nanokjemi 

MOL100: Innføring i molekylærbiologi 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4 NANO160  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5 NANO200  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 
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MOL200: Metabolisme; reaksjoner, regulering kompartmentalisering 

PHYS101: Grunnkurs i mekanikk og varmelære 

PHYS102: Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk 

PHYS111: Mekanikk I 

PHYS112: Elektromagnetisme og optikk 

 

Før omleggingen av studieplanen for BScNano ble NANO160 undervist ved Institutt for fysikk og 
teknologi (IFT) som et obligatorisk teoriemne i fjerde semester med hovedvekt på nanofysikk og –
instrumentering, mens laboratoriekurset NANO200 ble undervist ved Kjemisk institutt (KI) i femte 
semester med laboratorieøvelser både i nanofysikk og nanokjemi.  Det var ingen obligatoriske 
teoriemner i nanokjemi i studieplanen for BScNano. KI hadde imidlertid et rent teoriemne i 
nanokjemi, KJEM244, som kunne tas som valgemne i BScNano. Det var samme emneansvarlig for 
både NANO200 og KJEM244. Før omleggingen hadde nanostudentene grunnleggende 
kjemikunnskaper når de startet på NANO200 men de færreste hadde tatt KJEM244. Både 
emneansvarlig for NANO200/KJEM244 og Programstyret for nanoVT hadde et ønske om å innføre et 
obligatorisk emne i nanokjemi på lik linje med nanofysikk i BScNano. NANO160, NANO200 og 
KJEM244 ble omarbeidet til to nye kombinasjonskurs med både teori og laboratoriepraksis og fikk 
nye emnekoder og –navn; NANO161 Innføring i nanoteknologi og –instrumentering og NANO244 
Material- og nanokjemi. Laboratorieøvelsene skulle illustrere sentrale deler av pensum i hhv 
nanofysikk og nanokjemi og studentene skulle få lære grunnleggende faglige prinsipper gjennom 
egne erfaringer fra eksperimenter i laboratoriet. Målsetningen var å styrke den nanofaglige 
plattformen til BScNano ved å knytte teoriundervisning i nanofysikk og nanokjemi tettere til praktiske 
øvelser samt å styrke dybdeundervisingen i og nanokjemi. 

Dette ble implementert ved at NANO161 og NANO244 er gjort obligatorisk i studieplanen for 
BScNano fra og med kull H12. Faglig ansvarlig er hhv IFT og KI og begge emnene administreres fra KI. 
Emnene undervises første gang hhv vår 2014 og høst 2014. 

 

Studieplan for nanostudenter i kull H12 og H13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har IFT gjort en stor studieplanendring for Bachelorstudiet i fysikk fra høst 2014 hvor 
PHYS111 og PHYS112 byttet undervisningssemester til hhv vår og høst. Dette får konsekvenser for 
studieplanen til BScNano fra høsten 2014.  

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4 NANO161  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 
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Studieplan for nanostudenter som velger PHYS111/PHYS112 fra og med høst 2014 

 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 PHYS111 

3 KJEM120 PHYS112 Valg 

4 NANO161  KJEM122/PHYS114 MOL100 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 MOL200 

6 Valg Valg Valg 

 

• PHYS111 er lagt i blå fargekode. Det er mange nanostudenter som tar MAT121 i andre semester 
som et fjerde emne. I vårt høringssvar til IFT (13/3536-HEOM, 22.04.13) påpekte vi at det er 
ønskelig at MAT121 og PHYS111 kan leses samtidig, selv om PHYS111 legges til blå kode. 
Samtidig er det viktig at MOL100 og MAT121 kan leses parallelt slik det er lagt til rette for i dag. 

• Et aktuelt valgemne i 3. semester kan være KJEM210 Kjemisk termodynamikk, som allerede har 
vært et alternativ for flere nanostudenter. Studentene oppfyller forkunnskapskravet KJEM110, 
som tas i første eller andre semester.  

• Det er ikke et problem at PHYS114 har samme fargekode som KJEM122 (gul). Studentene skal 
velge ett av emnene som styrt valgemne. Et av emnene kan eventuelt tas i sjette semester, 
dersom studentene ønsker å ta begge. 

• Det har ingen kjente uheldige konsekvenser å ta MOLemnene senere i studiet. Det er flere 
nanostudenter som har valgt den studieveien uten at det har kommet tilbakemeldinger om 
negativ innvirkning på studieløpet. 

• PHYS111 er obligatorisk forkunnskapskrav til NANO161. 

 

Fysikk-kombinasjonene [PHYS111 og PHYS112] og [PHYS101 og PHYS102] er likestilt i BScNano. Da 
det ikke skal endres undervisningssemester for PHYS101 og PHYS102, får nanostudenter som velger 
PHYS101/PHYS102 en annen studieplan enn studenter som velger PHYS111/PHYS112.  Studenter 
som velger PHYS101/PHYS102  får sin fysikk-kombinasjon i 2. og 3. semester  

Undervisningssemestrene for MOL100 og MOL200 endres avhengig av ønsket fysikk-kombinasjon. 

 

Studieplan for studenter som velger PHYS101/PHYS102 fra og med høst 2014 

 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS101 MOL200 

4 NANO161  PHYS102 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 
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Programmøter 
Det har vært gjennomført sju programmøter i 2013. Hensikten med programmøtene er å holde tett 
kontakt med studentene og gi relevant informasjon tilknyttet deres ståsted i studieløpet. 
Programmøtene er gode arenaer til å få direkte kontakt med studentene. Det er god dialog med 
studentene i programmøtene og de deltar aktivt med innspill og spørsmål. Det er også god 
oppslutning om programmøtene. Ordningen med et masterforberedende møte for 5. 
semesterstudenter ble videreført i 2013. Studentene ble informert om masterstudiet i nanovitenskap 
og god bruk av valgemner i siste studieår i BScNano for å få en best mulig faglig overgang til 
MScNano. Studieprogrammet vil fortsette oppfølgingen av nanostudenter gjennom programmøter.  

Jobbsøkerkurs for nanoteknologer 
Nanoteknologer er kompetent til å håndtere en stadig mer utbredt vitenskap og teknologi og kan 
kommunisere på tvers av naturvitenskapelige disipliner. Nanoteknologers kompetanse er imidlertid 
lite kjent i arbeidsmarkedet blant arbeidsgivere som nanostudentene kan identifisere seg med. 
Derfor ønsket studieprogrammet å ruste nanostudentene til å gå ut i et arbeidsmarked hvor deres 
faglige bakgrunn, per i dag, er mindre kjent. Studieprogrammets administrasjon gjennomførte høsten 
2012, et fagtilpasset jobbsøkerkurs for nanostudentene i samarbeid med Karrieresenteret. Kurset ble 
evaluert blant deltakerne av Karrieresenteret og det var meget gode tilbakemeldinger på kurset både 
når det gjaldt gjennomføring og innhold. Det er et ønske å gjennomføre et nytt kurs, og det har 
allerede vært kontakt med Karrieresenteret om et nytt kurs til høsten, sannsynligvis i september. 
Samtidig er det viktig å innhente mer data om hvor nanoteknologer får jobb etter endt utdanning nå 
når vi har uteksaminert to kull med masterstudenter. Dette vil være en av oppgavene i 2014. Det er 
veldig verdifullt å kunne presentere slike data i rekrutteringssammenheng.  

Internasjonalisering 

Internasjonalisering vil her bli behandlet i betydningen tilrettelagt studentutveksling. 

Programstyret ønsker at nanostudentene skal ha tilgang til et tilbud med godt tilrettelagte 
utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner som kan tilby våre studenter relevante emner for sin 
nanoutdanning. Vi har nå gått over til det nye Erasmus+-programmet og viderefører de tilrettelagte 
avtalene med Teknisk universitet i Graz (TUGraz), Østerrike og Århus universitet i det nye 
programmet. Det er totalt fem nanostudenter som har søkt om utveksling for våren 2015, men ingen 
har valgt nanoavtalene som sine førsteprioriteter denne gangen.  

Fire studenter er reist på utveksling våren 2014, to til TUGraz, en til RMiT i Australia og en til New 
Zealand. I 2013 ble det innført en ny rutine for saksbehandling av utreisende Erasmusstudenter. 
Instituttnivået fikk ansvaret for en stor del av saksbehandlingen som tidligere var underlagt SA. Nå er 
ordningen videreført og det er gledelig at det nå foreligger en skriftlig rutinebeskrivelse med 
gjennomføringsplan for denne virksomheten og vi håper på en enda bedre gjennomføring i år enn i 
fjor. Det rettes også en takk til studieadministrasjonen på fakultetet som bistår og legger til rette for 
at denne omleggingen skal fungere så godt som mulig på instituttene. 

Evaluering 
Vi viser til brev av 31. januar 2014 (14/1420) angående evaluering av nanoprogrammet. Det sendes 
egen sak til fakultetet om dette innen fristen 20. januar og skal ikke omtales i utdanningsmeldingen. 

Programsensor 
Nanoprogrammet har fått ny programsensor. Det er programstyrets ønske at han nå skal ta fatt på 
en ny runde programevaluering etter samme mal som den forrige programsensoren. Dette blir 
beskrevet i brev om evaluering på sak 14/1420. 

Utfordringer 
Vi skisserte noen særlige utfordringer som vi ville følge opp i løpet av 2013. 
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Øke rekruttering til Bachelorstudiet i nanoteknologi og Masterstudiet i nanovitenskap 

Bachelorstudiet i nanoteknologi 
Det var enighet i Programstyret for nanoVT om at det er behov for å øke rekrutteringen til 
nanostudiene. I Programstyrets høringssvar om innspill til handlingsplan for rekruttering 
(2011/14723-6) ble det foreslått å bruke studenter som representanter for studieprogrammet ved 
skolebesøk i videregående skole. I 2011 ble det satt i gang et arbeid med å lage et 
undervisningsopplegg om nanoteknologi for elever i videregående skole, som nanostudenter skal 
kunne ta ut til videregående skoler for å profilere fagområdet og studietilbudet ved UiB. 
Undervisningsopplegget er basert på en artikkelserie om nanovitenskap som er publisert i tidsskriftet 
Naturen (nummer 3, 2012) hvor nanoforskere ved UiB presenterer sitt forskningsfelt. 
Undervisningsopplegget er nå ferdig etter at arbeidsgruppen bestående av studenter og 
vitenskapelig ansatte har laget en lysarkpresentasjon med tilhørende manuskript som studentene 
kan få låne med seg hjem til sin skole. Programstyret har også vedtatt en avtale som inngås med 
studenten før skolebesøket gjennomføres. Studenten får dekket sine reiseutgifter hjem i forbindelse 
med presentasjonen og utgiftene dekkes av ugleprispenger som studieprogrammet mottok for 
NANO100 i 2010.  

Vi har også hatt gleden av et godt samarbeid med nanostudenter i forbindelse med skolebesøk fra 
vgs til Kjemisk institutt. Studentene har bidratt aktivt ved flere skolebesøk og med flere i vente i løpet 
av våren 2014. De er meget gode både til faglig formidling og profilering av de sosiale mulighetene 
som nanostudent ved UiB. Nanostudentenes bidrag er svært verdifulle i kontakten med 
gjesteelevene og deres lærere. Vi håper at denne aktiviteten bidrar til økt bevissthet om nanostudiet 
ved UiB både blant elever og lærere, som har vært på besøk ved Kjemisk institutt. 

Innreisende og utreisende skolebesøk er i tråd med den foreslåtte handlingsplanen for økt 
rekruttering av bachelorstudenter for perioden 2013 – 2017. 

Masterstudiet i nanovitenskap 
Vi ser fremdeles at Masterstudiet i nanovitenskap har for lav rekruttering, spesielt av egne bachelors 
i nanoteknologi. Programstyret ser det som meget viktig å øke rekrutteringen og har kontinuerlig 
fokus på dette. For å oppnå økt rekruttering er det viktig at studieplassene til BScNano fylles og at 
studentene stimuleres til å gjennomføre sitt bachelorstudium i nanoteknologi. Viktige virkemidler er 
undervisning av høy faglig kvalitet og å bistå dem med tilpasset studieveiledning. Dette er noe vi 
prøver å bidra til gjennom programmøtet for 5. semesterstudentene og gjennom fagmøtet for 
nanoVT i masteruken. Vi har gjennomført dette to ganger, men det er usikkert i hvor stor grad dette 
har en positiv effekt for nanostudentenes valg av masterstudium. Vi har planer om å gjennomføre et 
nytt 5. semestermøte høsten 2014 for så å evaluere dette etter at søknadsfristen for opptak til 
master våren 2015 er gått ut. 

Mastermøtet i masteruken et viktig virkemiddel for å synliggjøre bredden i tilbudet av 
masteroppgaver i nanovitenskap. Veiledere er flinke til å komme på møtet og presentere sine 
prosjekter. I 2013 var det også et par masterstudenter som presenterte på vegne av sin 
forskergruppe. Dette er prisverdig for vi vet at informasjon fra student til student er effektivt og 
virkningsfullt.  Det skal arrangeres nytt mastermøte 13. mars 2014 og vi håper på stort oppmøte av 
veiledere og studenter for et godt møte mellom potensielle masterstudenter og veiledere.  

Opptaksrammer 
Opptaksrammen for BScNano og MScNano for 2014/15 er hhv 20 og 10 studenter. Det er ingen 
endring fra tidligere år.  
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Tabell 3 – Opptak til BScNano i perioden 2009 - 2013 

ÅRSTALL PRIMÆRSØKERE TILBUD JA-SVAR 

KVALIFISERTE 

PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 37 30 24 27 19 

2010 35 28 23 31 18 

2011 34 32 17 25 16 

2012 29 40 24 22 20 

2013 46 52 33 40 23 

Det er gledelig at antallet primærsøkere i 2013 var det høyeste nanostudiet noen gang har hatt. Det 
har heller aldri møtt så mange på studieprogrammet som høsten 2013. Det kan kanskje være et 
resultat av de rekrutteringstiltakene vi gjennomfører, men vi har ikke gjort noen regulær studie av 
det.   
Tabell 4 – Opptak til MScNano i perioden 2009 - 2013  

ÅRSTALL TERMIN 

PRIMÆR- 

SØKERE TILBUD 

JA- 

SVAR 

KVALIFISERTE 

PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 HØST 1 0 0 1 0 

2010 VÅR 1 1 0 1 0 

2010 HØST 8 8 4 8 4 

2011 VÅR 2 0 0 2 0 

2011 HØST 12 6 5 12 3 

2012 VÅR 4 2 2 2 2 

2012 HØST 11 7 4 7 3 

2013 VÅR 1 0 0 0 0 

2013 HØST 11 7 6 7 5 

Programstyret for nanoVT anser fremdeles opptakstallene til MScNano som for lave og har 
kontinuerlig fokus på økt rekruttering til masterstudiet i nanovitenskap, se Utfordringer. 

Tallene i tabellene er hentet fra FS eller fra statistikken til Samordna opptak. 

 

Ferdige masterkandidater i nanovitenskap  
Det ble uteksaminert to masterkandidater i nanovitenskap i 2013.  

 

Veilederteam for ferdige masterkandidater i nanovitenskap  

• Institutt for fysikk og teknologi: Jan Petter Hansen (hovedveileder) og Morten Førre (biveileder) 

• Institutt for biomedisin: James Lorens (hovedveileder) 

Det forventes fem mastereksamener i nanovitenskap våren 2014. 

Utbetaling av belønningsmidler for ferdige masterstudenter i nanovitenskap 
Det har vært en utfordring å finne en løsning for overføring av belønningsmidler for ferdige 
masterkandidater i nanovitenskap til hovedveiledende institutter. Dette fordi at masterstudenter i 
nanovitenskap veiledes ved ulike institutter på to forskjellige fakultet. Men nå har fakultetet kommet 
oss i møte med et svar om at omfordeling av belønningsmidler for nanostudenter likt for alle 
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tverrfaglige studieprogrammer (ePhorte 13/2039-RIGE). Det er to ulike modeller for overføring av 
belønningsmidler. For kandidater som veiledes internt på Det matematisk naturvitenskapelige 
fakultet (MN) overfører fakultetet belønningsmidler direkte til det hovedveiledende instituttet. 
Kjemisk institutt (KI) internfakturerer det hovedveiledende instituttet for ¼ av belønningsmidlene for 
administrasjonskostnader KI har hatt for studenten.  For kandidater som er veiledet ved institutter på 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) er det en annen ordning. Kjemisk institutt mottar fulle 
belønningsmidler for slike kandidater og overfører ¾ av belønningsmidlene til det hovedveiledende 
instituttet. Veilederne tar kontakt med sitt institutt for å få tildelt sine belønningsmidler. 
Utbetalingen skjer to år etterskuddsvis da tildelingen for ferdige kandidater kommer to år 
etterskuddsvis fra sentralt hold. De fire første masterkandidatene i nanovitenskap var ferdig i 2012 
og første utbetaling skjer våren 2014.  
 
I 2012 var fordelingen av ferdige masterkandidater i nanovitenskap slik: 
Institutt for fysikk og teknologi (MN): 1 
Institutt for biomedisin (MOF): 1 
Institutt for Klinisk odontologi (MOF): 1 
Institutt for indremedisin (MOF): 1 
 
I 2013 var fordelingen av ferdige masterkandidater i nanovitenskap slik: 
Institutt for fysikk og teknologi (MN): 1 
Institutt for biomedisin (MOF): 1 
 
I 2014 forventes fordelingen av ferdige masterkandidater i nanovitenskap slik: 
Kjemisk institutt (MN): 1 
Institutt for fysikk og teknologi (MN): 3 
Institutt for klinisk odontologi (MOF): 1 
 
IFT og MOF er orientert om utbetalingsordningen i brev av 19.11.13 (ePhorte 13/2039-HEOM). 

Oppsummering 
Nanoprogrammene iverksetter store studieplanendringer i 2014, som det enda gjenstår å se effekten 
av fullt ut. Målsetningen er å stadig ha et best mulig faglig studieprogram hvor vi ivaretar studentene 
på en best mulig måte. Vi vil derfor holde et kontinuerlig fokus på studiekvalitet også i 2014 og vil til 
å foreta justeringer hvis vi finner det nødvendig for å nå målsetningene. For å møte utfordringen med 
tilstrekkelig rekruttering av flinke studenter til BScNano har vi iverksatt et program for skolebesøk 
hvor nanostudenter besøker egen videregående skole for å presentere faget nanovitenskap og –
teknologi og nanostudiet i Bergen. Vi ser fremdeles at vi har lavt søkertall av kvalifiserte 
førstepriortetssøkere til MScNano og har fokus på bruk av masteruken for å bedre dette.  

Vi ønsker også å hjelpe studentene i deres bevisstgjøring om egen kompetanse når de skal ut i et 
arbeidsmarked hvor nanoteknologene er lite kjent. Vi skal arrangere et skreddersydd jobbsøkerkurs i 
samarbeid med Karrieresenteret høsten 2014, og vi vil også starte en kartlegging av første jobb for 
nanoteknologer etter endt bachelor- eller masterstudium.  

Vi er veldig takknemlig for det gode samarbeidet vi har med studentene i studiekvalitetsarbeidet og 
håper å utvikle og styrke dette ytterligere i året som kommer. Det er viktig for oss å ta vare på alle de 
gode studentene våre i et 5-årig studieløp og også tiltrekke oss gode masterstudenter med relevant 
faglig bakgrunn.  Vi ser også frem til samarbeidet med vår nye programsensor i arbeidet med å gjøre 
nanostudiet enda bedre. 

 



Matematisk institutt - Utdanningsmelding 2013 

 

Programtilbud og nye studieprogram 

 

Oppretting av nye studieprogram har vært Matematisk institutt sitt viktigste fokus på utdanningssiden i 

2013. I utdanningsmeldingen for 2012 skisserte vi rekruttering til bachelorprogrammet som en 

hovedutfordring og nevnte at en mulig vei å gå for å få en klarere profil for vårt utdanningstilbud og 

forbedre rekrutteringen var å justere navn på bachelorprogrammene så de gjenspeiler en profesjon. Vi 

valgte å opprette bachelorprogram som mer tydelig gjenspeilet masterprogrammene vi tilbyr, og i 

tillegg opprettet vi et profesjonsstudium/integrert masterprogram.  

 

Matematisk institutt (MI) har for tiden ett bachelorprogram: Bachelor i matematiske fag. Fra høsten 

2014 vil dette programmet legges ned og vil erstattes av tre nye bachelorprogram. I tillegg opprettes et 

5-årig integrert masterprogram i aktuarfag.  

 

De nye studieprogrammene er: 

Bachelor i matematikk, 10 studieplasser 

Bachelor i matematikk for industri og teknologi, 15 studieplasser 

Bachelor i statistikk, 10 studieplasser 

Integrert master i aktuarfag, 10 studieplasser  

 

Det planlegges ingen endringer i eksisterende masterprogram. Instituttet har 8 aktive masterprogram i 

matematikk og statistikk, fordelt på de tre forskningsgruppene, og dessuten ett 

etterutdanningsprogram:  

- Anvendt og beregningsorientert matematikk: 1 masterprogram med navn Anvendt og  

  beregningsorientert matematikk. Dette programmet har 10 forskjellige spesialiseringer.  

- Matematikk: 4 masterprogram med navn Algebra/algebraisk geometri, Matematisk  

  analyse, Topologi og Skolerettet matematikk.  

- Statistikk: 3 masterprogram med navn Dataanalyse, Finansteori og  

  forsikringsmatematikk og Matematisk statistikk.  

- Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk. Dette er et  

  deltidsstudium (50 % progresjon) over 4 år.  

 

I tillegg har instituttet ansvar for to program innen lærerutdanningen: 

- 5-årig integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk. Dette er et 

tverrfaglig program. 

- Matematisk institutt startet høsten 2012 opp to videreutdanningskurs i matematikk for lærere 

innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen «Kompetanse for kvalitet». Dette er 

videreført i 2013 og 2014.  

 

Frem til 2013 hadde vi også et 4-årig integrert adjunktutdanning med matematikk og naturfag. 

Programmet er lagt ned, og siste opptak til programmet var i 2012, men det er fremdeles studenter på 

programmet.  

 

Matematisk institutt er også med på fire tverrfaglige program: 

- Bachelorprogrammet Informatikk – matematikk – økonomi (IMØ), der Institutt for 

informatikk har hovedansvaret. 

- 1-årig Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der Psykologisk fakultet er ansvarlig. 

- Masterprogrammet i Petroleumsteknologi – Reservoarmekanikk, der Institutt for fysikk og 

teknologi har ansvaret.  

- Master i Energi, der Geofysisk institutt har hovedansvaret.  

 

 



 

Nye emner i 2013 og planer for nye emner  

 
MAT102 «Brukerkurs i matematikk II» ble opprettet i 2012, og ble undervist første gang våren 2013. 

MAT102 bygger på MAT101, er et tilbud til de mindre matematikktunge programmene som ønsker 

mer trening innen anvendt/brukerorientert matematikk. Emnet ble undervist som en prøveordning 

våren 2013, og ble innført som fast emne fra høst 2013. Fra og med høsten 2013 har flere program ved 

MatNat innført MAT102 som obligatorisk eller anbefalt emne i sine studieplaner.  
 

STAT202 Biostatistikk ble opprettet i 2013, og undervises første gang våren 2014. Biostatistikk vil 

gjenspeile et av de viktigste forskningstemaene på statistikkgruppen, og emnet vil passe for studenter 

på statistikk, men også for bioinformatikk- og biologistudenter som er interesserte i statistikk og har 

tatt litt mer enn kun grunnkurset.  

 

STAT292 Prosjektarbeid i statistikk ble meldt inn som nytt emne høst 2013 og opprettet fra våren 

2014. Det vil være et emne tilsvarende prosjektarbeidsemnet MAT292, men blir opprettet for 

studieplanene til de nye programmene Bachelor i statistikk og Integrert master i aktuarfag. Den største 

forskjellen mellom MAT292 og STAT292 er at STAT292 vil inneholde undervisning i 

programpakken R, som har vært et ønske fra statistikkstudenter. STAT292 er et 6.-semesterkurs, så det 

vil undervises første gang vår 2017.  

 

 

Gjennomføring på MAT101 og MAT111 

 

I utdanningsmeldingen for 2012 meldte vi inn at vi på grunn av relativt stort frafall og stryk på 

grunnemnene i matematikk ønsket fra høsten 2013 å innføre flere små innleveringer i MAT101 og 

MAT111 istedenfor 2 store. Dette for å få studentene til å jobbe mer jevnt hele semesteret.  

 

Fra høsten 2013 innførte vi dermed 8 mindre innleveringer i begge disse emnene, der minst 6 av de 8 

måtte være bestått for å gå opp til eksamen. I tillegg startet gruppene en uke tidligere enn tidligere år 

og i MAT111 innførte vi 4 timer med regnegruppe (2 x 2 timer) per uke, slik at studentene skulle få et 

mer omfattende tilbud om regnetrening med hjelp tilstede. Dette koster instituttet en del ekstra i form 

av lønn til gruppelederne. Det var mye mer rettearbeid og i MAT111 ble det ansatt 14 gruppeledere, 

mot normalt 6-7.  

 

Resultatet av dette viser at det var bedre oppmøte på regnegruppene og det var rekorddeltakelse til 

eksamen. Antall beståtte eksamener i de samme to kursene var også rekordhøyt (se tabell under). I 

tabellen er tall fra begge emner slått sammen, men hver for seg hadde de også rekord i antall møtt og 

bestått.  

 

Strykprosenten var ikke rekordlav i 2013, men den store økningen i antall møtte til eksamen tyder på 

at opplegget i høst har fått flere til å beholde troen på at de kunne bestå eksamen. En tilnærmet lik 

strykprosent tyder også på at kvaliteten på de som slipper gjennom er den samme som tidligere. 

 

Tabell. Gjennomføring i emnene MAT101 og MAT111 de siste 10 år.  

År Møtt til eksamen Bestått Stryk % 

2013 583 480 18 

2012 510 410 20 

2011 516 376 27 

2010 533 429 20 

2009 478 385 19 

2008 420 326 22 

2007 474 418 11 

2006 475 372 22 



2005 501 387 23 

2004 430 311 28 

2003 402 298 26 

 

 

Store kull på grunnkursene 

 

Mange studenter på grunnkursene  MAT101 og MAT111 er løst ved at vi fra 2012 har innført fast 

dublering av forelesningene på grunn av små auditorier. Dette gir en ekstra undervisningsbelastning 

for foreleserne som er ansvarlige for grunnemnene.  

 

 

MAT121 Lineær algebra har de senere år opplevd en økning i studenttall, og våren 2014 ble 

forelesningene også her dublert. Dette er et prøveprosjekt, og det er ikke tatt stilling til om dubleringen 

skal videreføres.  

 

MAT102 er økt kraftig (omtrent dobling) i studenttall fra 2013 til 2014, så også der kan de største 

auditoriene snart bli for små og vi følger med på utviklingen i emnet. Våren 2014 måtte vi doble 

gruppetilbudet til studentene og det er nesten fullt på forelesninger.  

 

 

Studentutveksling 

 

I tidligere utdanningsmeldinger (2011 og 2012) har MI nevnt at vi planlegger å fremme 

studentutveksling. Dette er et arbeid som tar tid og er en pågående prosess. Vi har i 2013 fått opprettet 

to nye avtaler, hvor vi har god faglig forankring og tilrettelagt opphold. Disse er til Technische 

Universiteit van Eindhoven i Nederland og University of California, Berkeley, USA. I tillegg har vi 

tilrettelagte utenlandsopphold i Danmark (Aarhus Universitet), Tyskland (Ruprecht-Karl-Universität 

Heidelberg) og Hong Kong (The University of Hong Kong og Hong Kong University of Science & 

Technology).  

 

 

http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling/technische-universiteit-van-eindhoven-nederland
http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling/technische-universiteit-van-eindhoven-nederland
http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling/university-of-california-berkeley
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Utdanningsmelding 2013, Molekylærbiologisk institutt (Utkast behandlet i 

programstyret 19.02.2014) 

Molekylærbiologisk institutt (MBI) har to studieprogram: bachelorprogram og masterprogram i 
molekylærbiologi. Per dags dato er 27 masterstudenter og 101 bachelorstudenter aktive på våre 
studieprogram.  

Bachelorprogrammet i molekylærbiologi 
Vi kan lese av tabellen under at frafallsandelen holder seg noenlunde stabil fra år til år, og at flere 
faller fra i løpet av første studieår, enn mellom andre studieår. Kullene som startet høsten 2011 og 
høsten 2012 har noe høyere frafall enn de tidligere årene. For 2011-kullet kan dette henge sammen 
med det ekstraordinært store opptaket.  

År Startet Aktive tredje 
semester 

Aktive femte 
semester 

2008 28 19 (67 %*) 16 (84 %**) 

2009 34 21 (62 %*) 18 (86 %**) 

2010 31 24 (77 %*) 19 (79 %**) 

2011 60 29 (52 %*) 25 (42 %**) 

2012 37 22 (59 %*)  

2013 43   

Tabellen viser forholdet mellom hvor mange som begynte (ikke opptak, men som takket ja til 
studieplassen og semesterregistrerte seg første semester), og hvor mange av disse som fortsatt er 
aktive tredje og femte semester i bachelorgraden. Tallene er hentet fra FS. 
*Prosent av antall studenter som begynte. 
**Prosent av antall studenter som var aktive to semestre tidligere. 
 

Masterprogrammet i molekylærbiologi 
MBI har hatt god søkning de siste årene, inkludert mange kvalifiserte søkere. Dessverre er det mange 
av dem som får opptak, som takker nei til studieplassen. Vi har forsøkt å benytte både venteliste og 
overbooking, uten at antall studenter som takker ja til studiet har økt. Frafallet underveis i 
mastergradsutdanningen er imidlertid lavt, og kun et fåtall studenter leverer oppgaven utover 
normert tid.  

Høst og vår 2010 2011 2012 2013 Planlagt 
2014 

Antall 
mastereksamener 

17 20 12 16 8 

Mastereksamener per år, inkludert planlagte innleveringer i 2014 

Prognosen for avlagte mastergrader i 2014 er uvanlig lavt og 2 færre enn måltallet. Det er for tidlig å 
si med sikkerhet om dette er en (ny) trend, men opptakstallene for H2013/V2014 kan tyde på det. 
Dette er også grunnen til vi i 2014 har iverksatt et prosjekt for å øke rekrutteringen av egne 
bachelorstudenter til vårt masterprogram i molekylærbiologi. Prosjektet er utdypet nedenfor. Vi vil 
også berømme Heliks (fagutvalget) som siden H2012, på eget initiativ, har arrangert årlige møter 
mellom masterstudentene og bachelorstudentene. Tilbakemeldingene herfra er meget positive. I en 
uformell spørreundersøkelse blant MOL201-studentene, svarte 18 av 24 BA-MOL-studenter at de 
planlegger å ta master i molekylærbiologi. Vi velger å se dette som tegn til at opptaket til 
masterprogrammet kan bedre seg. 

Utfordringer i studiekvalitetsarbeidet – saksbehandling ved utveksling 
En utfordring i studiekvalitetsarbeidet som MBI ønsker å trekke frem er endringene er gjennomført i 
saksbehandling av utveksling. I utdanningsmeldingen for 2012 uttrykte vi bekymring for planene om 
å legge saksbehandlingen for utveksling til instituttnivå. Dette er nå gjennomført i 2013, og prosessen 
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rundt denne endringen ble opplevd som uoversiktlig og utfordrende. Endringene fører samtidig til at 
svært mye tid går med til å saksbehandle få saker, og gjennomgående er det vanskelig å kvalitetssikre 
arbeidet og å sikre likebehandling og oppfølging. Det er generelt knyttet mye usikkerhet rundt hva 
som skulle gjøres, hvem som skulle gjøre hva, og om det ble gjort.     

 

Elektronisk flervalgseksamen 
MBI benytter flervalgseksamen i MOL100, som er vårt store innføringsemne med om lag 150-200 
studenter hvert undervisningssemester. Vurderingsformen er avsluttende skriftlig eksamen, i tillegg 
til tre deleksamener (elektronisk flervalgseksamen) gjennom semesteret. Fram til 2013 har vi 
benyttet en eldre instans av Moodle, driftet av Skolelaboratoriet, for gjennomføring av 
flervalgseksamen. Denne serveren var i ferd med å bli utdatert og kunne kollapse når som helst. Etter 
dialog med IT-avdelingen og Studieadministrativ Avdeling, ble Moodle flyttet til en ny server som 
driftes av IT-avdelingen. Den første deleksamen våren 2013 ble gjennomført på gammel instans, 
mens de to siste på ny instans. Det hele fungerer nå smertefritt, og andre institutter har fått en 
innføring i Moodle av oss.  

 

Programevalueringer i 2013 
Dessverre har det ikke lykkes instituttet å rekruttere ny programsensor for bachelor- og 
masterprogrammene i molekylærbiologi, etter at forrige programsensor avsluttet sin periode ved 
utgangen av 2012. To kandidater har vært forespurt og har vurdert oppdraget, men har takket nei i 
siste sekund. Instituttet jobber fortsatt med å finne en egnet programsensor.  

 

Planer og prioriteringer for 2014 

- Prosjekt: Økt rekruttering til master gjennom styrking av bachelorstudentenes sosiale og 
faglige tilhørighet 

Hver høst begynner 35-40 nye studenter på bachelorprogrammet i molekylærbiologi. Litt over 
halvparten av disse (57 %) er fortsatt aktive i femte semester av bachelorgraden1. Av disse tar i snitt 
kun 18 % mastergraden sin hos oss2. Selv om instituttet har brukbar gjennomføringsgrad på 
bachelorgraden, er rekruttering til masterprogrammet fra eget bachelorprogram alt for lav.   

Instiuttets strategiske plan har en målsetting om å «videreutvikle MBIs gode renommé innen 
utdanning»3. Et viktig ledd i å oppnå dette er å legge forholdene til rette for god rekruttering av 
dyktige og motiverte studenter til våre to studieprogram.  

Instituttet har et godt omdømme for utdanning av molekylærbiologer, og våre kandidater er 
attraktive på arbeidsmarkedet. Vi får imidlertid tilbakemeldinger fra studenter og 
studentorganisasjonen for studenter i molekylærbiologi (Heliks) at bachelorstudentene ikke føler 
samme tilhørighet til instituttet og fagmiljøet som masterstudentene våre. Vi tror at denne mangelen 
på tilhørighet er en vesentlig årsak til sviktende rekruttering til masterprogrammet. En annen årsak 
ligger nok også i at en del studenter velger relaterte masterstudier ved UiB.   

Instituttet har tilsatt en prosjektmedarbeider som, sammen med prosjektleder (vår studieveileder), 
gjennomfører prosjektet Økt rekruttering til master gjennom styrking av bachelorstudentenes sosiale 
og faglige tilhørighet. Prosjektmedarbeideren som er ansatt i 80 % stilling i ca. tre måneder, 
gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle bachelorstudenter i molekylærbiologi, og tre 
gruppeintervjuer/kartleggingssamtaler med noen studenter fra hvert kull. Målet er å kartlegge 

                                                           
1
 Tallene er hentet fra utdanningsmeldingen til Molekylærbiologisk institutt for 2012, som bruker tall fra 2008, 2009, 2010 

og 2011. 
2
 Tallene er hentet fra FS og baserer seg masteropptakene fra 2011, 2012 og 2013.  

3
 «Strategisk plan for Molekylærbiologisk institutt 2011-2016»  
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hvordan studentene våre har det og deres tilhørighet til instituttet. Samtidig fremme tiltak som kan 
styrke bachelorstudentenes sosiale og faglige tilhørighet, med håp om at det kan øke antallet som 
velger å ta mastergraden sin ved MBI.  

- Bachelor Training 

I sammenheng med prosjektet beskrevet over, ønsker vi å gjennomføre et motivasjonstiltak for 
bachelorstudenter tidlig i studiet. Vi har allerede erfaring med å invitere elever i videregående skole 
inn på instituttet, både gjennom skolebesøk (én skoleklasse om gangen får foredrag og prøve seg på 
laboratoriet, til sammen om lag 3 timer) og Molekylærbiologisk dag (100 elever på én og samme dag, 
flere laboratoriedemonstrasjoner og foredrag, heldagsopplegg). Vi vurderer derfor å tilby våre egne 
bachelorstudenter i andre semester noe av det samme.  

- Molekylærbiologisk Dag 2014 

Molekylærbiologisk dag (tidligere «Åpen dag») vil 14. mars 2014 bli arrangert for tredje året på rad. 
Allerede 12 timer etter at påmeldingen var åpnet, var arrangementet fulltegnet med 100 elever i 
tillegg til 6 lærere. Nytt for året er at de fleste instituttene på Det matematisk-naturfaglige fakultet 
skal ha felles fagdag 6. mars. Da denne datoen var satt, var Molekylærbiologisk dag allerede 
fulltegnet, og det ble vanskelig for oss å endre dato. I 2015 vil vi forsøke å legge arrangementet 
samme dag som andre institutter.  

- Junior Teacher’s Seminar 

For å skape en arena hvor stipendiater og postdoktorer med undervisningsplikt kan utveksle 
erfaringer rundt læringsstrategier i gruppeundervisning, arrangerte MBI Junior Teacher’s Seminar 
(JTS) i februar 2013. Hensikten med JTS er å både å motivere juniorene for undervisning og å bidra til 
øket kvaliteten i deres undervisningsarbeid. JTS ble arrangert også i 2014 og en stipendiat og en 
postdoktor hadde ansvaret for innhold og gjennomføring. Tilbakemeldingene etter JTS 2013 var 
positive, og vi tror det er på vei til å bli et fast seminar. 

- Undervisningssamarbeid med andre institutter 

Instituttet har en ambisjon om å styrke undervisningssamarbeidet med andre institutter, dels for å 
skape bedre profil og innhold i emnene/programmene og dels for å eliminere unødig duplikasjon av 
undervisningsressurser. Så langt har det vært samtaler og møte mellom vitenskapelig og 
studieadministrativ stab ved Institutt for biologi og MBI, og instituttleder har hatt samtaler med 
kolleger ved Institutt for informatikk (om undervisning i bioinformatikk). Selv om disse sonderingene 
ikke har gitt konkrete resultater så langt, er det identifisert muligheter for ulike typer samarbeid. 
Instituttledelsen har også ønsket å drøfte muligheter for undervisningssamarbeid med Institutt for 
biomedisin. Dette bygger på at vi er kjent med at det er en viss grad av overlapp i studietilbudet (på 
masternivå). Gitt den generelt stramme ressurssituasjonen ved MN og UiB generelt og 
undervisningsstabens behov for sammenhengende tid til forskning, anser vi det som svært viktig at 
både institutter, fakultet og UiB sentralt bidrar til å unngå unødig duplikasjon av undervisningstilbud.  
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