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Programevalueringer 2014-2017 - status Institutt for biologi 

 

Viser til brev frå Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ang. programevalueringar 2014-

2017. 

 

Status for programevalueringar for program ved Institutt for biologi: 

  

Programevalueringer som hadde frist våren 2015, men som ikke er levert: 

 BA Biologi 

 

Internevaluering av BA Biologi vart starta i 2015. I studieåret 2015-16 arrangerer 

bioCEED lærarkurs, der grupper av lærarar gjennomfører pedagogiske prosjekt knytt 

til sin undervisingspraksis. Gruppen skal levere sine prosjekt i mars 2016. Tema for 

dei ulike prosjekta er varierte, men fleire har prosjekt som tek føre seg tema som 

gjeld heile studieprogram (særleg BA Biologi). BIO ønskjer derfor å inkludere 

resultata frå lærarprosjekta i internevalueringa. Prosjekta omfattar blant anna 

systematisk gjennomgang av læringsutbytter, overførbare ferdigheiter og 

arbeidsbelasting. Vi foreslår ny dato for innlevering av internevaluering av BA Biologi 

til 15. juni 2016.   

 

 BA Berekraftig havbruk  

 

Studieprogrammet er lagt ned. Integrert masterstudium i havbruk og sjømat bør inn 

på lista over program til evaluering. Programmet har oppstart H-2016, og vi føreslår ei 

internevaluering etter ca. 2 år for å sjå på erfaringane med nye emne og vurdere 

rekruttering og samarbeidsrelasjonar med eksterne partnarar.  

 

 

 

Programevalueringer som har frist 1.3.2016: 

 BA Miljø- og ressursfag 
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Det vart gjennomført ekstern evaluering ved programsensor av BA MIRE i desember 

2015. Evalueringsrapporten til programsensor er til behandling på BIO/MIRE og vil bli 

fulgt opp av studentevaluering. Rapporten og instituttet sine kommentarar vil bli lasta 

opp i studiekvalitetsbasen etter handsaming i programstyra i løpet av vårsemesteret 

2016. 

 

 

 MA Biologi 

BIO gjorde endringar i studieplanen for MA Biologi ved store studieplanendringar 

hausten 2015, og desse endringane trer i kraft hausten 2016. Vi vil oppsummere 

endringane i ein kort rapport (internevaluering) innan 15. juni 2016, og vurdere 

programmet bør oppnemne ny programsensor i løpet av 2016.  

 

 

 MA Fiskehelse 

Profesjonsstudiet i fiskehelse har gjort endringar i studieplanen på bakgrunn av nye 

studieplassar og oppdatering av fagleg innhald i graden (jf. større studieplanendringar 

handsama hausten 2015). Programmet  arbeider med gjennomgang av undervising i 

fiskehelseemne, og vil oppsummere utviklingsarbeidet og erfaringar med auka 

studenttal i ein rapport (internevaluering) innan 15. juni 2016. 

 

 

Institutt for biologi har ikkje hatt programsensor for kvart program, men har nytta eit 

Rådgjevande utval for utdanning med 3 medlemmer i programsensorfunksjonen. 

Programstyret vil diskutere og evaluere ordninga, og vurdere om det er hensiktsmessig å 

gjere endringar og ev. oppnemne nye programsensorar/rådgjevande utval for utdanning. 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Sigurd Stefansson 

undervisingsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 

 studieleiar 
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Svar fra GFI om status for programevalueringar 

 

 

Våren 2014 var det planlagt programevaluering av masterprogrammet i energi, men denne 
var det dessverre ikkje mogleg å gjennomfør på grunn av mangel på kapasitet.  
Dei to første åra var det dessutan få studentar på kvart kull som starta, slik at det var 8 
ferdige masterstudentar totalt i 2014 og 2015. Det har difor vore meir føremålsteneleg å 
gjennomføre ei undersøking blant desse åtte studentane. 
Vi har gjennomført ei spørjeundersøking blant desse 8 studentane våren 2016. Denne 
spørjeundersøkinga vil vi trekke inn i programevalueringa for masterprogrammet i energi, 
som vi skal ha ferdig innan torsdag 31. mars 2016. 
Den vil då bli oversendt til fakultetet. 
 
Programevaluering for Masterprogram i meteorologi og oseanografi, studieretning 
meteorologi skal evaluerast i 2016 og rapporten skal vere klar 1.3.2017. Evalueringsforma 
kan bli ei blanding av møter og spørjeskjema og erfaringane frå denne evalueringsrunda vil 
vere grunnlag for korleis vi gjennomfører evaluering for dei tre andre studieretningane i 2017. 
 
Evaluering av bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi vil bli gjennomført med 
bachelorevalueringsmøte der representatar frå kvart årskull (3 eller 4 kull) møter. Alle 
studentane får ei liste over punkter vi ønsker tilbakemelding på og kan komme med eigne 
punkt til lista og studentrepresentantane får i oppgåve å samle tilbakemeldingar frå sine kull. 
Denne evalueringsforma har vi gode erfaringar med frå dei siste par åra. Tilbakemeldingar 
frå vitskaplege skal også hentast inn. Evalueringsrapporten skal vere klar innan fristen 
1.3.2017. 
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Venleg helsing 

 

Helge Drange 

programstyreleiar for meteorologi og oseanografi 

 

Peter M. Haugan 

programstyreleiar for energi 

 

Elisabeth Aase Sæther og  

Elin Sletbakk 

studiekonsulentar 
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Programevalueringer 2014-2017 - oppfølging i fht fastsatt plan - 
søknad om utsettelse - Institutt for geovitenskap 

I følge plan for programevalueringer skulle bachelorstudiet i geovitenskap vært evaluert i 
løpet av 2015, og evalueringsrapporten levert innen 1. mars 2016. 

 

Vi ber herved om utsettelse av innleveringsfristen til 15. mars.  

 

Grunnen til dette er at avtroppende programstyreleder Ulysses Silas Ninnemann nylig har 

gjennomført en undersøkelse blant alle emneansvarlige på bachelornivå, og trenger litt 

ekstra tid på å sammenfatte alle dataene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Rolf Mjelde  

Leder for Programstyret Anders B. Kulseng 

 studiekonsulent 
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Svar fra informatikk: Programevalueringer 2014-2017 - oppfølging i 
fht fastsatt plan 

 

I følge plan for programevalueringer skulle bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-

økonomi, og masterprogrammene i informatikk og programutvikling vært evaluert i løpet av 

2015 og evalueringsrapport levert innen 1. mars 2016. 

 

Vi ber med dette om et års utsettelse på innlevering av alle rapportene. Hovedgrunnen til 

dette er at administrasjonen på institutt for informatikk ikke var fulltallig i hele 2015. På grunn 

av mye sykdom har studieveilederne hjulpet til med andre arbeidsoppgaver i 

administrasjonen for å "holde skipet flytende", og programevalueringer har derfor blitt 

nedprioritert.  

 

Status på programevalueringene per i dag: 

 

 Bachelorprogrammet i Informatikk-Matematikk-Økonomi: Etter lite aktivitet i 

programstyret for IMØ de siste årene, gjorde instituttet i 2015 en innsats for å få styret 

på beina. Samarbeidskontrakten mellom institutt for økonomi, matematisk institutt og 

institutt for informatikk ble fornyet våren 2015, med varighet til 2020. (Se ephorte 

2011/3392). Vi planlegger å evaluere dette programmet i løpet av 2016, 

programstyreleder og studieadministrasjonen er i gang med forberedelsene. 

 

 Fellesgraden i programutvikling: Oppstart av evalueringsprosjektet starter med besøk 

av programsensor onsdag 9.mars. Planlagt fullført i løpet av 2016. 

 

 Masterprogrammet i informatikk: Arbeidet har ikke kommet i gang, men vi planlegger 

å evaluere dette programmet i løpet av 2016. 

 

Vi ber om utsettelse med innlevering av rapporter til 1. mars 2017. 
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Vennlig hilsen 

 

Mari Garaas Løchen 

studieleder  
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Programevalueringer 2014-2017 - oppfølging i fht fastsatt plan - 
søknad om utsettelse - lektorprogrammet 

I følge plan for programevalueringer skulle lektorprogrammet vært evaluert i løpet av 2015 og 
evalueringsrapport levert innen 1. mars 2016.

Vi ber herved om utsettelse når det gjelder evaluering og innlevering av rapport til 20. juni.
Bakgrunn for søknad om utsettelse er mangel på kapasitet, både hos studieadministrasjon 
og vitenskapelig ansatte knyttet til lærerutdanningen. Følgende oppgaver tok mye tid i 2015:

- PEK-prosjekt – læringslab – å få på plass rom, utstyr, reglement for bruk av rommet 
etc. Rommet ble offisielt åpnet 19. januar 2016. Rapport fra prosjektet er lagt ut i 
studiekvalitetsbasen under Matematisk institutt 2015.

- Utrulling av ny rammeplan/studieplan for lektorprogrammet. Pga. av at 
lektorprogrammet er 5-årig, skjer utrullingen over 5 år, fra H14 til V19. De første 
årene av utrullingen er mest krevende, da nye emnebeskrivelser og nytt 
praksisopplegg skal planlegges og implementeres. I 2015 ble det laget nye 
emnebeskrivelser for H16, samt videre planer for H17. I tillegg ble samarbeidsavtale 
mellom instituttene om lektorprogrammet oppdatert i tråd med ny studieplan.

- H15 ble det klart at det skal startes PPU deltid H16. Det har krevd mye arbeid siste 
del av H15 og første del av V16.

- H15 var også flere av de ansatte involvert i arbeidsgrupper der man utredet 
samarbeid om lærerutdanning ned HiB, initiert fra UiB-ledelsen.

På bakgrunn av dette ber vi om utsettelse av innlevering av rapport til 20. juni 2016.

Vennlig hilsen

Mette Andresen
Leder for utvalget Marianne Jensen

seniorkonsulent
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Programevalueringer 2014-2017 - oppfølging i fht fastsatt plan - 
søknad om utsettelse fra Erfaringsbasert master i undervisning
I følge plan for programevalueringer skulle Erfaringsbasrt master i undervisning vært evaluert 
i løpet av 2015 og evalueringsrapport levert innen 1. mars 2016.

Vi ber herved om et års utsettelse når det gjelder evaluering og innlevering av rapport.
Det er flere grunner til dette:

- Mangel på kapasitet i 2015 både hos studieadministrasjon og vitenskapelig ansatte 
som jobber med masterprogrammet. Disse arbeider også med lektorprogrammet og 
annen videreutdanning.

- I den forbindelse fikk masterprogrammet ny studiekonsulent i løpet av 2015. Lesya 
Gram-Radu overtar. Det har dermed vært behov for å sette seg inn i mange ting.

- Masterprogrammet startet i det små i H10. Første student gikk ut V14, men det er 
først nå det begynner å bli noe mer omfang av ferdige kandidater, dvs. av studenter 
som har gjennomført hele programmet. Det også først nå vi er i gang med å lage eget 
reglement for programmet. Vi tenker derfor det kan være greit om egenevalueringen 
utsettes et år, slik at vi har mer erfaring å bygge på.

På bakgrunn av dette ber vi om utsettelse med innlevering av rapport 1. mars 2016.

Vennlig hilsen

Sigmund Selberg
Instituttleder Lesya Gram-Radu

førstekonsulent
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Programevalueringer 2014-2017 - oppfølging i fht fastsatt plan - 
søknad om utsettelse fra BA og MA i Molekylærbiologi 

 

I følge plan for programevalueringer skulle BA og MA i molekylærbiologi vært evaluert i løpet 

av 2015 og evalueringsrapport levert innen 1. mars 2017. 

 

Vi ber herved om et års utsettelse når det gjelder evaluering og innlevering av rapport. 

Det er flere grunner til dette: 

- Vi har ikke vært i stand til å skaffe en ny programsensor i inneværende periode. 

Instituttleder har vært i kontakt med flere mulige programsensorer denne perioden, og 

nå regner vi med at instituttet vil få en ny og dyktig programsensor på plass i løpet av 

våren. 

- Mangel på kapasitet i 2015 både hos studieadministrasjon og vitenskapelig ansatte. 

- Instituttet fikk ny studiekonsulent på slutten av året 2015. Lill Knudsen overtar. 

 

 

På bakgrunn av dette ber vi om utsettelse med innlevering av rapport 1. mars 2017. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Rein Aasland 

Instituttleder Lill K. Knudsen 

 Studieveileder 
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Løypemelding om programevaluering av Bachelorprogrammet i 
nanoteknologi
Vi viser til sak om programevaluering i brev av 05.02.16 (14/1420-INSO).

Det er satt i gang en prosess for egenevaluering av Bachelorstudiet i nanoteknologi som vil 
bli gjennomført våren 2016. Programevalueringen vil bestå av to deler:

1) Fokusgruppesamtale
Det er nå inngått et samarbeid med fakultetet ved seniorrådgiver Harald Åge Sæthre om en 
fokusgruppesamtale med nanostudentene i kull H15. Denne samtalen vil omfatte mange 
sider ved studenttilværelsen, både faglig og sosialt og er satt opp 26.02.16 kl. 10.15 – 12.00. 

2) Programstyrets egenevaluering i lys av malen i kvalitetshåndboken kap. 13.21.

Det vil bli utarbeidet en egenevalueringsrapport fra Programstyret som vil bli sendt til 
fakultetet senest 1.10.16.

Vennlig hilsen

Morten Førre
Leder Hege Ommedal
Programstyret for nanoVT seniorkonsulent

1 http://www.uib.no/studiekvalitet/77937/handbok-kvalitetssikring-av-universitetsstudia
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