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Universitetet i Bergen 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Protokoll fra møtet i studiestyret 

(Under forutsetning av godkjenning) 

Til stede: Harald Walderhaug (leder), Kjartan Olafsson, Svein Mjøs (vara for Kjemisk 

institutt), Hee Chan Seo, Øyvind Fiksen, Kristine Lysnes (vara for Matematisk institutt), 

Fredrik Manne 

Forfall: Institutt for geovitenskap, Geofysisk institutt, studentrepresentant 

Fra adm: Eli N. Høie, Kristine Engan-Skei, Ingrid W. Solhøy 

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

II PROTOKOLL FRA MØTE 20. FEBRUAR 2013 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 

 

SAK 13/4  

PLANER FOR OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM, 

SAMT MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTEN 2013 
Vedtakssak (Saksnr. 2012/10402) 

Vedlegg: Oversendelser fra instituttene 

VEDTAK: 
Studiestyret tar forslagene til mindre endringer i emnebeskrivelser og studieplaner, som 

programstyrene har fremmet, til etterretning. Følgende delvedtak inngår: 

1. Studiestyret godkjenner forslaget til endring av vurderingsform for GEOF-emner, der 

instituttet mener det er hensiktsmessig. Geofysisk instituttet oppfordres til å se på emnenes 

vurderingsform i sammenheng med læringsutbytte for studieprogrammet. Liste over emnene 

som skal endre vurderingsform må sendes til fakultetsadministrasjonen innen 1. mai. 

2. Studiestyret oppfordrer IFT til å jobbe videre med å tilrettelegge for at fysikkstudentene 

prøves i et spekter av undervisnings- og vurderingsformer. Det er imidlertid viktig at dette er i 

tråd med retningslinjer for studieinformasjon og gjennomføres på en slik måte at det totale 

læringsutbyttet for graden ivaretas og ikke overlates til hver enkelt emneansvarlig. 

I forbindelse med at IFT jobber med et nytt forslag til studieplan for bachelorprogrammet i 

fysikk bør instituttet komme frem til nye formuleringer for vurderingsform for fysikkemnene 

som inngår i programmet. 
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3. Studiestyret forventer at fargekodesystemet for innleveringer/arbeidsbelastning benyttes i 

undervisningsplanleggingen og i særlig grad på førstesemesteremnene. 

Videre bør det ikke være innlevering av obligatoriske oppgaver i førstesemesteremnene i 

PÅVEI (uke 42) og i den uken ex.phil har innlevering av obligatoriske oppgave (trolig uke 

46). 

Studiestyret oppfordrer videre alle emneansvarlige for førstesemesteremner til samsnakking, 

for å planlegge undervisningen til det beste for studentene på det enkelte studieprogram. 

4. Studiestyret godkjenner ikke oppretting av emnekoden INF207. 

SAK 13/5  

UNDERVISNINGSFRI I PÅVEI 

Vedtakssak (Saksnr. 2012/10229) 

VEDTAK: 
Studiestyret godkjenner at tirsdagen i uken 42 blir undervisningsfri, kl. 10:00-16:00, for 

emner på 100- og 200tallsnivået fra og med høsten 2013. Dette vil det bli tatt hensyn til i 

timeplanleggingen for høsten 2013. 

På denne måten sikrer vi at fler studenter kan delta i PÅVEI arrangementet, som er et tiltak 

for å redusere frafallet i bachelorgraden. 

SAK 13/6  

NY ORGANISERING AV PROGRAMSTYRE OG NYTT MANDAT - INSTITUTT 

FOR BIOLOGI 
Vedtakssak (Saksnr. 2013/2798) 

Vedlegg: Brev fra instituttet  

VEDTAK: 
Studiestyret berømmer institutt for biologi for sitt arbeid med organisering av programstyret 

og undervisningsgrupper. 

Studiestyret godkjenner mandatet for programstyret og undervisningsgruppene ved Institutt 

for biologi. 

SAK 13/7  

UTDANNINGSMELDING 2013 
Vedtakssak (Saksnr. 2013/1718) 

Vedlegg: 
- Utdanningsmelding 2012 - planer 2013 

- Alle meldingene for 2012 fra instituttene 

VEDTAK: 
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Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2012 for å øke 

den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for 

studentene. Instituttenes utdanningsmeldinger har gitt et godt grunnlag og materiale for 

fakultetets utdanningsmelding. 

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2012 med de endringer som 

fremkom under møtet. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under 

forbehold av godkjenning i fakultetsstyret. 

SAK 13/8  

Eventuelt  

Ingen Saker 

III ORIENTERINGER  

 Handlingsplan for rekruttering 

 Ny rammeplan for lektorutdanningen 

 Retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver (sak 13/2 møte 20.2.13) - 

oppfølging 

 Reviderte retningslinjer for programsensorer i lærerutdanningen 

 UiBs forslag til skriv til NOKUT om status og utfordringer i kvalitetsarbeidet 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie   MN/INSO 

sekretær   Bergen, 19.4.13 

 


