
Arbeidsgruppe for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen 

  
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET 1 

 

Møtereferat 
Onsdag 2. mai kl 10.15 – 12.00 

Rom 1005, MN-fakultetet, Realfagbygget 
 
Til stede: Oddfrid Førland, Johan Lie, Fredrik Manne, John Georg Seland, Ingrid Solhøy, Harald 
Walderhaug, Ivan Østvik 
 
Rapportutkastet ligger i google.docs 
https://docs.google.com/document/d/10yux2drH5u4PeCIBX3ODerX88-
YCgmjsmUR2MB9k6zs/edit?usp=sharing 
 
Flere tekster er lagt inn i rapporten og på møtet gikk vi gjennom utkastet. Alle har fått innspill til det 
de har skrevet og kan jobbe videre med det. 

Under gjennomgangen av rapportutkastet ble arbeidsgruppen enig om at en generell anbefaling må 
bli at utdanningsledelse blir en viktig faktor for å realisere rapportens anbefalinger, og at 
programstyrene må få et sterkere og tydeligere mandat for å kunne implementere og følge opp 
anbefalingene i rapporten.  

Alle i arbeidsgruppen er invitert til å kommentere/diskutere dokumentet underveis - også på de 
avsnittene andre har hovedansvaret for. Gruppen må gjerne konversere pr epost for å samkjøre seg 
før neste møte. 

Tidsplan videre 
• 18. mai: 6. møte i arbeidsgruppen. 
• 23. mai: Rapportutkast diskuteres på fakultetets ledermøte 
• 1. juni: Frist for rapporten 
• 6. juni: Studiestyremøte 
• 13. juni: Fakultetsstyremøte 

 
Hvem gjør hva – Arbeidsdeling (kopiert fra møtereferatet fra 5. møte) 

• Fredrik og Anya: Lage et forslag / en modell for et programmeringskurs med felles innføring 
og fagnære oppgaver.  

• John Georg kan hjelpe med å tenke fagnære problemstillinger. 
• Ivan: Praksis og næringslivskontakt. Bruk praksisrapporten. Oddfrid: BIO har noen 

eksempler fra bioCEED.  
• Ivan: Innovasjon, entreprenørskap og nyskapning.  
• Johan og Oddfrid: Kommunikasjon og samarbeid: se også presentasjon fra Knut Mørken, 

UiO, slide 18-19 
• John Georg og Stian: Etikk og vitenskapelig metode: Exphil, bacheloroppgave, bibliotek 
• Harald: Disiplinfaglig minstestandard: programmering, matematikk, statistikk 
• Harald, Oddfrid og Ingrid skriver på innføringskapitlene. 
• Harald og Ingrid: Begynner på rammebetingelser, ledelse, ressurser 
• Profesjonell kompetanse a la UiO, en stige gjennom studieprogrammet (presentasjon fra 

Knut Mørken, UiO, slide 18-19). Legges ved rapporten. 
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