
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 

 

 


