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Universitetet i Bergen 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Protokoll fra møtet i studiestyret 

(under forutsetning av godkjenning) 

Til stede: Helge K. Dahle (visedekan), Jon Vidar Helvik, Henrik Kalisch, Kristin Kalvik, 
Kjartan Olafsson, Hee Chan Seo, Tore Skodvin, Harald Walderhaug, Uwe Wolter 

Studentrepr.: Tonje Vedde Fiskerstrand, Ida Marie Rundgren 

Fra adm: Eli N. Høie, Ingrid Solhøy 

  

SAK I  
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

SAK II  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 3. NOVEMBER 2010  
VEDTAK: Protokollen ble godkjent  

 
01/11  
Møteplan våren 2011 (Saksnr. 2011/70) 

VEDTAK:  Studiestyret vedtok enstemmig den foreslåtte møteplanen. 

 
02/11  
Utfyllende eksamensregler: Skifte mellom muntlig og skriftlig eksamen (Saksnr. 
2010/3834)  

VEDTAK:  Studiestyret vedtok enstemmig det nye avsnittet i § 7 i fakultetets utfyllende 
regler for eksamen: 
 

I semestre hvor det ikke gis undervisning, og når det arrangeres tidlig eksamen i 
påfølgende semester, skal eksamensformen så langt det lar seg gjøre, være den samme som 
i det foregående semesteret emnet ble undervist. 

 
03/11  
Drøftingssak: Hvordan behandles mastersøkere som har en avsluttet mastergrad fra 
før? (Saksnr. 2010/3834)  

VEDTAK:  Studiestyret berømmer studieadministrasjonen for å ha utarbeidet et grundig og 
informativt notat. Studiestyret drøftet saken og tok den til orientering. Problematikk knyttet til 
kvoteordningen følges opp separat. 
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04/11 
Høringssak: Innstilling fra arbeidsgruppen for tverrfaglige studieprogram og 
brukeremneundervisning (Saksnr. 2009/12377)  

VEDTAK:  Etter instituttenes positive tilbakemelding på rapporten fra arbeidsgruppen for 
tverrfaglige studieprogram og brukeremneundervisning anser studiestyret konklusjonene og 
forslagene i rapporten som vedtatt. Forslagene til studieadministrative rutiner er under 
implementering. 

Studieadministrasjonen tar seg av den videre oppfølgingen av arbeidsgruppens 
hovedkonklusjoner og anbefalinger ved å 

- spille inn synspunkt fra rapporten til fakultetets arbeidsgruppe som skal jobbe med å 
se på fakultetets økonomimodell og eventuelle tilpasninger i denne 

- nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede muligheten for og innholdet i et 
brukertilpasset undervisningstilbud i matematikk. Visedekan får fullmakt til å nedsette 
denne arbeidsgruppen. Studiestyret orienteres i neste møte. 

- ta initiativ til et internseminar om kvalitet og innhold i de tverrfaglige programmene. 

 
05/11 
Oppnevning av programsensorer (Saksnr. 2010/5292) 

VEDTAK:  Studiestyret oppnevner programsensorene for masterprogram i anvendt og 
beregningsorientert matematikk, masterprogram i matematikk og masterprogram i statistikk 
for perioden 2011 – 2014 i samsvar med forslagene fra instituttet.  

 
06/11  
Eventuelt  

Ingen saker.  

 
SAK III 
ORIENTERINGER  

1. Budsjettmidler studiestyret. Muntlig orientering 
2. Masteruke mars 2011. Muntlig orientering 
3. Senter for fremragende utdanning (SFU). Muntlig orientering 
4. Utdanningsmelding 2010 – prosessen. Muntlig orientering 
5. Høringssak: Breddekrav i bachelorgraden 
6. Oversikt over uteksaminerte masterkandidater 2010 

 
Helge K. Dahle 
leder 

Eli N. Høie       MN/INSO  
sekretær       Bergen, 28.01.11 


