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UTVIDELSE AV PROGRAMSTYRET FOR MASTERPROGRAMMET I ENERGI 

 

Geofysisk institutt ber i brev av 8. oktober 2014 om en utvidelse av programstyret for 

masterprogrammet i energi med to medlemmer, nærmere bestemt en representant fra Institutt 

for informatikk og en representant fra Høgskolen i Bergen, Institutt for elektrofag 

(elkraftteknikk). 

 

Utvidelsen begrunnes med at det innføres et nytt tema «Elkraftteknikk» under studieretningen 

Energiteknologi, og at Institutt for informatikk bidrar med temaet «Energianalyse og 

optimering» under studieretningen Fornybar energi. 

 

Programstyret har i dag følgende sammensetning med 8 medlemmer: 

 

Professor Peter M. Haugan, Geofysisk institutt, leder for programstyret 

Førsteamanuensis Erwan Le Roux, Kjemisk institutt 

Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt 

Professor William Helland-Hansen, Institutt for geovitenskap 

Professor Tatiana Kuznetsova, Institutt for fysikk og teknologi 

Høgskolelektor Nils-Ottar Antonsen, Høgskolen i Bergen 

To studentrepresentanter  

 

Dette programstyret er oppnevnt for en periode frem til 31.12.2015. Etter denne perioden er det 

ønskelig at programstyret for masterprogrammet i energi blir oppnevnt på nytt, eller at det blir 

vedtatt forlenging av perioden. 

 
 

SEKRETÆRENS KOMMENTAR:  
Det er ønskelig at et programstyre for et tverrfaglig program har en balansert sammensetning med 

representanter fra de involverte parter.  

 

I mandatet for fakultetets programstyrer står det om sammensetning av programstyrer: 

Programstyret består av minst tre faglige representanter som dekker bredden i fagene som 

inngår, samt to studentrepresentanter. For tverrfaglige og tverrfakultære programmer 

gjelder at alle tungt involverte institutter/fakulteter bør være representert i programstyret 

etter en forholdsvis innsats i programmet, men utvalget bør likevel ikke være for stort. For 

enkelte programmer kan det være naturlig med en ekstern representant.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtar at programstyret for masterprogrammet i energi utvides med to medlemmer, 

en representant fra Institutt for informatikk og en representant fra Høgskolen i Bergen, Institutt 

for elektrofag (elkraftteknikk).  

 

Prodekan får fullmakt å oppnevne representantene fra Institutt for informatikk og fra 

Høgskolen i Bergen i samråd med leder for programstyret for masterprogrammet i energi. 

 

 
 

 

Bergen 24. oktober 2014 

MN/INSO 

 
 

Vedlegg 

Brev fra Geofysisk institutt 
 

 

 


