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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 6. april 2016 kl. 1015-1200 
Rom 1064, Realfagbygget 1. etasje  

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 17. MARS 2016 

 

Sak 16/6 

Vedtakssak (Saksnr. 2015/13355, 2016/1000)  

UTDANNINGSMELDING 2015 - PLANER 2016 

VEDLEGG  
- Utkast til utdanningsmeldingen 2015 – planer 2016  
- Utdanningsmelding 2015 fra instituttene - Sammendrag med spesielle trekk, tiltak, planer og 

utfordringer  
- Brev fra universitetsdirektøren, brev fra fakultetet og utdanningsmeldingene fra instituttene  

 
SAK 16/7 

Diskusjonssak (Saksnr. 2016/3448)  

ANTALL STUDIEPLASSER PÅ MASTERPROGRAM 

VEDLEGG  
- Masterprogram og studieretninger - søkeralternativer per 2016  
- Masteropptak og søkertall for tre studieår fra høst 2013 til vår 2016  

 
SAK 16/8 

EVENTUELT  

 

ORIENTERINGSSAKER  

1. Karakterundersøkelser for bachelor og master i realfag 2015: Hovedrapport, delrapport for 
Bachelor i realfag, delrapport for Master i realfag  

2. Nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland som erstatning 
for KVOTE-programmet. Muntlig  

3. Utveksling og –avtaler. Rydding og innstramming. Muntlig  

4. Overskridelse av sensurfrist. Muntlig 

5. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter   

6. "Excellent Teaching Practitioner"-ordning ved MatNat. Muntlig  

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie   MN/INSO 
sekretær   Bergen, 30.3.16 

https://wiki.uib.no/matnat/images/6/61/Protokoll_17mar2016.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a9/Sak_16_5_Utdanningsmelding_2015.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/4/47/Utdanningsmelding_for_2015_-_utkast.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/80/Utdanningsmelding_2015_-_sammendrag_instituttmeldinger.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/80/Utdanningsmelding_2015_-_sammendrag_instituttmeldinger.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/dc/Utdanningsmeldingene_2015.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6b/Sak_16_6_Antall_plasser_p%C3%A5_masterprogram.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2f/Sak_16_6_vedlegg1_Master-s%C3%B8keralternativ.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/54/Masteropptak_og_s%C3%B8kertall_13-14_-_15-16.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/ab/Karakterunders_kelser_MNT_fag_2015_Hovedrapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Vedlegg_1_Delrapport_for_Bachelor_i_realfag.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Vedlegg_1_Delrapport_for_Bachelor_i_realfag.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/5e/Vedlegg_3_Delrapport_for_Master_i_realfag.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/88/FORNY_StudENT.pdf
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Protokoll fra møte i Studiestyret  

(Det tas forbehold om Studiestyrets godkjenning) 

Torsdag 17. mars 2016 kl. 1015-1200 

Tilstede: Haflidi Haflidason (Institutt for geovitenskap), Sverre L. Hartveit (studentrepresentant), Eli 
Neshavn Høie (studiesjef), Henrik Kalisch (Matematisk institutt), Rune Male (Molekylærbiologisk 
institutt), Svein Mjøs (Kjemisk institutt), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Jan 
Rückmann (Institutt for informatikk), Harald Sodemann (Geofysisk institutt), Ingrid Solhøy 
(studieseksjon), Sigurd Stefansson (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)  

Gjester: Hanne Israelsen (Institutt for fysikk og teknologi), Marianne Jensen (Matematisk institutt), 
Mari G. Løchen (Institutt for informatikk) 

I   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.  

II   PROTOKOLL FRA MØTE 28. OKTOBER 2015  
VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 

Sak 16/1  
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I 
STUDIEPROGRAM  
(Saksnr. 2015/9880) 

VEDTAK: 
1. Studiestyret tar til etterretning forslagene til små endringer i emnebeskrivelser som 

programstyrene har fremmet. 
2. Studiestyret ber instituttene som har meldt inn store studieplanendringer om å melde dette 

inn til fristen for store studieplanendringer 1. oktober. 
 
 

SAK 16/2 
PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN  
(Saksnr. 2014/1420)  

VEDTAK: 
Studiestyret tar instituttenes redegjørelser for forsinket innlevering av programevalueringer til 
etterretning. Oppdatert plan for programevalueringer for perioden 2014-2017 er vedtatt som 
fremlagt. Alle programevalueringer i denne perioden skal være gjennomført innen utgangen av 2017 
og rapportene levert innen fristen 1. mars 2018. Fakultetets studieseksjon vil følge opp planen og be 
instituttene om statusmeldinger underveis. 
 
 

SAK 16/3 
ENDRINGER I FAKULTETETS UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER  
(Saksnr. 2010/3834)  

VEDTAK: 

Studiestyret vedtok at følgende regel som gjelder ved opptak til masterprogram strykes fra 
fakultetets utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet: 

http://www.uib.no/matnat/94770/m%c3%b8te-28-oktober-2015
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/71/Sak_16_1_Sm%C3%A5_studieplanendringer_h%C3%B8st_2016.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/71/Sak_16_1_Sm%C3%A5_studieplanendringer_h%C3%B8st_2016.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/0/04/Sak_16_2_Programevalueringer_og_oppdatering_av_planen.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9c/Sak_16_3_Endring_utfyllende_regler_-_MA-opptak_kun_med_BA.pdf
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§ 3 (6) Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng for en 
fullført bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program for en 
bachelorgrad ved UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter oppstart av 
masterstudiet. 

 
Regelendringen gjelder f.o.m. masteropptak til høstsemesteret 2016. 
 
 

SAK 16/4  
RETNINGSLINJER FOR UTSATT INNLEVERING AV MASTEROPPGAVER VED KJEMISK INSTITUTT 
(Saksnr. 2010/3834)  

VEDTAK: 

Studiestyret godkjenner retningslinjer for behandling av søknader om utsatt innlevering av 
masteroppgaver ved Kjemisk institutt. 

 

SAK 16/5 
EVENTUELT 

- Institutt for fysikk og teknologi ønsker at masterprogrammene tas med i pdf-utgaven av 
studiehåndboken. Studiesjefen tar dette med videre til studieseksjonen. 

- Geofysisk institutt ønsker å ta opp bruken av karakterskala på fakultetet. Prodekan foreslår å 
ta det som en fremtidig drøftingssak og at studieseksjonen samler informasjon til denne 
saken om bruk av prosentskalaer på instituttene. 

 

III  ORIENTERINGER      

Prodekan og studiesjef orienterte.  
 

1. Masteropptak vår 2016  

2. Ny undervisningsleder for BIO  

3. Utlysning av nye Sentre for fremragende utdanning  

4. bioCEED - Årsrapport 2015  

5. Studiebarometer 2015 - resultater UiB  

6. NOKUTs kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser:  

a. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen biologi (oktober 2015)  

b. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innenfor datafag (november 2015)  

c. Sluttrapport (november 2015)  

7. Forslag fra programstyret i geovitenskap om å endre reglementet for tidlig eksamen 

8. Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring (KD, NOKUT). Muntlig orientering  

9. Rapporteringstall. Muntlig orientering  

10. Sivilingeniørtittel. Muntlig orientering.  

11. Nye opptakskrav til realfagsstudier. Muntlig orientering.  

https://wiki.uib.no/matnat/images/8/88/Sak_16_4_KI_retningslinjer_for_utsatt_innlevering_av_masteroppgaver.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d1/MAMN_Opptak_V16_orientering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9a/Undervisningsleder_BIO.pdf
http://www.nokut.no/no/Universitet-og-hoyskoler/Sentre-for-fremragende-utdanning-SFU/Utlysninger/
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/39/%C3%85rsrapport2015_bioCEED_final.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a5/Studiebarometeret_2015_-_resultater.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c4/Evalueringsrapport_Kartlegging_av_l%C3%A6ringsutbyttebeskrivelser_-_biologi.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/13/Kartlegging_av_l%C3%A6ringsutbyttebeskrivelser_datafag_2015-1.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/62/Sluttrapport_02.12.2015_Kartlegging_av_l%C3%A6ringsutbyttebeskrivelser.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/81/GEO_PS_forslag_til_Studiestyret_HL-RM.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/61/Vedlegg_til_protokoll_-_rapporteringsm%C3%B8te_12.02.2016_-_3._filsett.pdf
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12. Utdanningspunkter i fakultetets nye strategi, og planer for oppfølging. Muntlig orientering.  

13. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering  

 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
sekretær  

MN/INSO/ELIHØ 
Bergen, 21.3.16 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mnstrategi-2016-2022_vedtatt10122015_justert_etter_innspill_fra_fakultetsstyret.pdf
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Studiestyresak:  16/6  Saksnr.: 15/13355 

Møte: 6. april 2016                16/1000 

 

 
UTDANNINGSMELDING 2015 OG PLANER 2016 
 

 

Universitetsdirektøren ber i brev av 20. desember 2015 om å utarbeide forskningsmelding, 
forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding for 2015 og planer for 2016 med frist 10. 
april 2016.  

Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 

Malen for meldingene er vedlagt saken. De tre meldingene fra hvert fakultet skal ikke utgjøre 
mer enn seks sider samlet, noe som innebærer at hver av meldingene vil måtte bli av svært 
begrenset, overordnet og strategisk karakter. Til tross for at omfanget av 
utdanningsmeldingen allerede er begrenset til to sider, kom det en tilleggsbestilling i brev av 
14. januar 2016, hvor fakultetene blir bedt om å uttale seg om ytterligere tre punkter. 

Fakultetene skal, sammen med utdanningsmeldingen, legge frem forslag til oppretting og 
nedlegging av studieprogram og studieretninger. Det skal også meldes inn forslag til intern 
allokering av studieplasser (opptaksrammer). 

Fakultetet har i brev av 21. januar bedt instituttene om å utarbeide sine 
utdanningsmeldinger, uten å sette spesielle begrensninger i sideantallet på meldingene. 
Instituttene står også fritt når det gjelder utforming av utdanningsmeldingen, og de bør 
beskrive spesielle utfordringer eller innspill ut over de oppsatte spørsmål og tema i malen. 
Fristen for tilbakemelding fra instituttene var 4. mars. Fakultetet tar sikte på å behandle sine 
tre meldinger i fakultetsstyret 21. april.  

Fakultetet skal i utdanningsmeldingen også omtale hvilke saker som prioriteres i 2016. I det 
vedlagte utkastet til utdanningsmeldingen er det skissert en liste over satsingsområder. 
Studiestyret bes om innspill og kommentarer. 

 

Forslag til prioriteringer 2016 

Fakultetet vil i 2016 jobbe spesielt med følgende saksfelt:  
 

- Digital eksamen og undervisning 

- Læringssenter på Realfagbygget 

- Utvekslingsavtaler 

- Rekruttering og nye realfagskrav 

- Etablering av nye studieprogrammer (sivilingeniør) 

 



UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2016\6.4.16\Sak_16_6_Utdanningsmelding 2015.doc  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2015 for å øke 
den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for 
studentene.  

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2015 og prioriteringer for 2016 med 
de endringer som fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å foreta redaksjonelle 
endringer. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av 
godkjenning i fakultetsstyret. 

 

Bergen 22.03.16, MN/inso 
 

 
Vedlegg:  

- Utkast til utdanningsmeldingen 2015 – planer 2016 
- Bestilling fra universitetsdirektøren  
- Brev fra fakultetet om meldingene 2015 
- Utdanningsmeldinger fra instituttene 
- Utdanningsmelding 2015 fra instituttene - Sammendrag med spesielle trekk, planer og tiltak  

 

https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a7/Meldinger_2014_bestilling_fra_UiB.pdf


 

 

Utdanningsmelding for 2015 
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Til behandling i fakultetsstyret 21. april 2016 
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1. Oppfølging av prioriteringer i meldingen 2014 og planer og prioriteringer for 2016 

Teknologirelatert utdanning/sivilingeniør: Høsten 2016 starter fakultetet opp sitt første 
sivilingeniørprogram, Integrert 5-årig master i havbruk og sjømat. Studiet har 15 plasser og er etablert i 
samarbeid med Høgskolen i Bergen og næringslivet i regionen. Bachelor i havbruk legges ned, og 
studieplassene er flyttet til sivilingeniørprogrammet. Fakultetet planlegger etablering av flere 
sivilingeniørprogram med oppstart høst 2017 (se pkt. 5). Studieprogram som har levert kandidater til 
oljenæringen har nedgang i antall søkere, og vi setter i gang prosesser for å omstille oss til et endret 
arbeidsmarked.  

Styrking av lærerutdanning og fagdidaktisk miljø: Lektorutdanningen er fortsatt i en positiv utvikling 
med stigende søkertall, redusert frafall og stor trivsel blant studentene. I 2015 ble det uteksaminert 15 
kandidater på 5-årig integrert lektorutdanning, i 2016 regner vi med 19 ferdige kandidater. På 
Realfagbygget ble det innredet et nytt rom, «Lærerværelset», hvor lektorstudentene kan prøve utstyr 
som er i bruk i skolen, før de skal ut i praksis og lærerjobb. Rommet kan også brukes som 
undervisningsrom og sosialt møteplass for lærerstudentene. Fra Program for evaluering og 
kvalitetsutvikling kom støtte til innkjøp av utstyr. 

Fakultetet satser på stipendiatstillinger i fagdidaktikk, men har utfordringer med å skaffe godt 
kvalifiserte kandidater, fordi vi må konkurrere med betydelig høyere lønn i skolen. UiB starter høsten 
2016 opp PPU deltid i matematikk og naturfag, med 35 heltidsekvivalenter. Fakultet har inngått 
partnerskap med fem ungdomsskoler og ni videregående skoler. Målet med partnerskapet er bl.a. å 
styrke den integrerte lektorutdanningen gjennom tettere samarbeid med praksisfeltet. 

Digital eksamen og undervisning: 7 emner hadde digital eksamen på våren og 25 emner på høsten. Seks 
av våre åtte institutt har gjennomført digitale eksamener. Mange av emnene som ikke har hatt digital 
eksamen, er avhengig av funksjonalitet som ikke finnes i Inspera i dag, f.eks. mulighet til å bruke 
matematiske eller kjemiske formler og kompilere kode. En arbeidsgruppe for digital undervisning og 
eksamen er oppnevnt. En rapport fra gruppen skal leveres i juni 2016. Arbeidsgruppen vil bl.a. se på 
muligheter for digital eksamen i fag som matematikk og kjemi med spesielle funksjonalitetskrav. 

Rekruttering til bachelor: Oppdeling av bachelorprogrammet i matematiske fag i tre bachelorprogram 
og et integrert masterprogram har ført til nesten dobling av søker- og opptakstall. Økt studenttall gir 
positive ringvirkninger gjennom styrket lærings- og sosialt miljø. Institutt for informatikk har startet opp 
to nye bachelorprogram fra høsten 2015, og antall primærsøkere til informatikk økte samlet sett med 61 
%. Matematisk institutt har planer om et matematikkurs for turboelever fra VGS fra høsten 2016.  

Nasjonalt samarbeid for å bedre gjennomføringen i studiene: Fakultetet tok i 2015 initiativ til et 
nasjonalt samarbeid på å dele erfaringer og kompetanse på tiltak som reduserer frafall fra studiene. På 
et nasjonalt seminar i 2015 i regi av fakultetet fikk et interimsstyre i oppgave å foreslå en organisering av 
systematisert erfarings- og kompetansedeling. Interimsstyret har levert sitt forslag som vil bli sendt til 
alle læresteder og samskipnader med forespørsel om deltagelse. I forslaget ligger det opprettelse av et 
sekretariat for samarbeidet ved MN-fakultetet, som skal finansieres av de deltagende institusjoner. 

Studentsosiale arenaer: Høsten 2015 åpnet studentbaren «Integrerbar» på Realfagbygget, og har raskt 
blitt en viktig sosial arena for studentene. En arbeidsgruppe hvor studieseksjonen, realfagsbiblioteket, 
EiA og studenter er representert, jobber med planlegging av et læringssenter på Realfagbygget. 

Prioriteringer i 2016:  

- Digital eksamen og undervisning 
- Læringssenter på Realfagbygget 
- Utvekslingsavtaler 
- Rekruttering og nye realfagskrav 
- Etablering av nye studieprogrammer (sivilingeniør) 

2. Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak i 2015 

Studentutvalg og -organisasjoner: Fakultetet arrangerer sammen med studentene opplæring for nye 
studenttillitsvalgte som et fast arrangement hver høst. Studentene har eierskap til arrangementet, mens 
fakultetet bidrar med innhold. I 2016 har våre studenter stilt med egen politisk liste til student-



 

 

parlamentet, noe som viser økt engasjement. For første gang på mange år hadde studentene på 
fakultetet eget arrangement i forbindelse med fagkritisk dag. 

Læringsmiljø og bygg: Auditorium 4 ble pusset opp, Lærerværelset innredet og Integrerbar åpnet. 
Studentene får tilgang til en del grupperom utenom undervisningen. Fakultetet ser på arealene i 
forbindelse med ombygging til læringssenter. Økende studenttall gir stort press på undervisningsrom. 

Senter for fremragende utdanning (SFU): BioCEED (årsrapport) har i 2015 bl.a. hatt aktiviteter for 
lærerutvikling og kollegial kultur, startet opp yrkespraksisemner, prøvd nye studentaktive 
undervisningsformer og arbeidet med utvikling av digitale verktøy og ressurser. Tiltakene er også 
gjenstand for didaktisk forskning. Både Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap har 
planer om å søke SFU i denne runden. 

3. Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2015 

Det er meget positivt med økende studenttall, men økt press på undervisningslokaler gjør det stadig 
mer utfordrende å finne egnete lokaler til ulike nye undervisningsmetoder. Det kommer i tillegg til 
vedvarende stort behov for oppgradering av undervisningsrom og laboratorier. Vi ønsker å bidra til 
innføring av digital eksamen, men det kommer i konflikt med lesesalsplass til studentene.  

4. Studieprogramevalueringer i 2015 og planer for 2016. Bruken av kvalitetsbasen.  

I 2014 ble en evalueringsplan for alle studieprogram for perioden 2014-2017 vedtatt. I 2015 ble 
evalueringer for bachelor i informatikk og i kjemi, og master i nanovitenskap og kjemi behandlet i 
Studiestyret. Rapportene er lagt i kvalitetsbasen. Etter en oppdatert plan skal evalueringer for 4 
bachelor-, 5 masterprogram, samt lektorutdanning leveres i løpet av 2016. Ytterligere 8 bachelor- og 8 
masterprogram evalueres i 2016 med rapportfrist mars 2017. Rapportene for programevaluering og 
andre evaluerings- og studiekvalitetsprosjekter legges i basen. Fakultetet oppfordrer instituttene til å 
legge emneevalueringer i basen, noe som har ført til økt bruk av basen som arkiv for evalueringer.  

5. Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/justeringer/nedleggelser av 

program, vurdering av robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2017 

Fakultetet har fått en konkret bestilling på etablering av nye sivilingeniørprogram med oppstart høsten 
2017. Det har vært gjort et grunnlagsarbeid i 2015 for etablering av tre nye sivilingeniørprogram i 
energi, havromsteknologi og medisinsk teknologi. Det er planer om en intern flytting av studieplasser fra 
programmer med stor nedgang i søkertall, samtidig som vi utforsker andre muligheter for samarbeid og 
tilskudd til finansiering.  

I 2014 skrev fakultetet to notater om robustheten i studieprogrammene. Statusen er uendret (se 
Styresak 93-14). Den eksterne programevalueringen av bachelor i miljø- og ressursfag har avdekket 
behov for endringer i programmet. Høsten 2016 er oppstart for deltidsstudium i PPU med 35 
heltidsekvivalenter. Fakultetet har hatt stor pågang våren 2016 fra studenter som ønsker studierett for å 
faglig kvalifisere seg for opptak til PPU. Den totale rekrutteringen til fakultetet er god, og når vi regner 
med ph.d.-studentene er MN-fakultetet det fakultetet ved UiB med høyest antall studenter. Se 
appendiks for oversikt over studieplasser. 

6. Aktivitet i etter- og videreutdanning - Status i 2015 og planer for 2016 

Vi har stor kontaktflate mot skoleverket gjennom Skolelaboratoriet, som har EVU av lærere som en 
hovedoppgave. Det kommende året håper vi å få til en tettere kobling av Skolelaboratoriet til vår øvrige 
EVU-aktivitet. Videreutdanningen i naturfag er intensivert gjennom direktoratets satsing Kompetanse for 
kvalitet. Skolelaboratoriet tilbyr også etterutdanning (korte kurs uten studiepoeng).  

Matematisk institutt har to videreutdanningstilbud for lærere på 30 studiepoeng hver, innenfor den 
nasjonale ordningen Kompetanse for kvalitet. Instituttet tilbyr to samlingsbaserte kurs i GeoGebra for 
lærere og har ansvar for «Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk». Institutt 
for geovitenskap tilbyr i samarbeid med Naturfagsenteret ved UiO og Skolelaboratoriet en kursrekke på 
fire moduler innen geofag. Institutt for fysikk og teknologi tilbyr to kurs i risikoanalyse og risikobasert 
HMS-styring i samarbeid med Det Norske Veritas (DNV GL). 

https://scholar.uib.no/sites/default/files/bioceed/files/arsrapport2015_bioceed_final_0.pdf


 

 

7. Gjennomstrømming i studieprogrammene. Fakultetenes arbeid med frafall. 

I 2016 er opptaksrammen til masterstudiene økt fra 297 plasser i 2014 til 317 plasser, men vi regner 
med at det ikke vil være noe problem med å fylle plassene.  

Årsstudium i naturvitenskapelige fag er ikke et definert studietilbud, men fakultetets tilbud om opptak 
til enkeltemner. Flertallet av årsstudentene har ingen mål om å være fulltidsstudenter og det blir derfor 
tilsynelatende dårlige gjennomføringstall på årsstudium. I tillegg finnes det andre studieretter som ikke 
er ment som fulltidsstudier, f.eks. lærer- og ansattstudierett, men som er viktige som fleksible tilbud for 
å svare på samfunnsoppdraget. I et rigid tellekantsystem blir det ikke tatt hensyn til dette. 
Opptaksforum jobber med alternative løsninger for enkeltemneopptak, som vil gi et mer realistisk bilde.  

Også i 2015 har fakultetet hatt stort fokus på førstesemesteret og spesielt mottaket av de nye 
studentene. Hensikten er at studentene raskt finner seg til rette sosialt, deltar aktivt i undervisningen og 
blir motivert for videre studier. Det arbeides videre med å ansvarliggjøre studenter på alle nivå slik at de 
i enda større grad blir en ressurs og identifiserer seg med fakultetet. 

8. Resultatene fra Studiebarometeret i 2014 og 2015; gjennomførte og planlagte tiltak 

Det er mange positive resultater for fakultetet. Vi har de mest tilfredse studentene når det gjelder 
studieadministrasjon og informasjon, og når det gjelder det lokale studentdemokratiet og muligheter til 
å påvirke studieprogram. Tilfredsheten har økt med 14 % når det gjelder de faglig ansatte sine evner til å 
undervise engasjerende, gjøre vanskelig stoff forståelig og dekke pensumet med undervisningen. Selv 
om vi har mange program på topplisten i studiebarometeret, har vi mye som kan forbedres. Gode 
resultater kommer ikke av seg selv, men gjennom systematisk arbeid med studiekvaliteten i samarbeid 
med studentorganisasjonene. Gjennomførte og planlagte tiltak er beskrevet i de foregående kapitlene.  

  



 

 

APPENDIKS 

Vi må ta høyde for eventuell etablering av nye program, men da blir plassene forskjøvet/fordelt internt 
mellom programmene. Totalrammen blir den samme.   
 
Tabell 1: Opptaksrammer for bachelorprogrammene for studieåret 2017/18 
Kode  Program  Ramme 

2017/18 

BAMN-BINF Bachelorprogram i bioinformatikk 12 

BAMN-BIO  Bachelorprogram i biologi  75 

BAMN-DSIK Bachelorprogram i datasikkerhet 17 

BAMN-DTEK  Bachelorprogram i datateknologi  45 

BAMN-DVIT  Bachelorprogram i datavitenskap  11 

BAMN-PHYS  Bachelorprogram i fysikk  45 

BAMN-GVGEOF  Bachelorprogram i geovitenskap, retning geofysikk  20 

BAMN-GVGEOL  Bachelorprogram i geovitenskap, retning geologi  75 

BATF-IMØ  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi  15 

BAMN-KJEM  Bachelorprogram i kjemi  40 

BAMN-MAT Bachelorprogram i matematikk 10 

BAMN-MATEK Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 15 

BAMN-GEOF  Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi  30 

BATF-MMIRE  Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig  15 

BATF-SMIRE  Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, 
samfunnsvitenskapelig  

9 

BAMN-MOL  Bachelorprogram i molekylærbiologi  40 

BAMN-NANO  Bachelorprogram i nanoteknologi  20 

BAMN-PTEK  Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi  60 

BAMN-STATS Bachelorprogram i statistikk 10 

MAMN-LÆRE  Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk  30 

MAMN-AKTUA Integrert master i aktuarfag 10* 

MAMN-HAVSJ Integrert master i havbruk og sjømat (sivilingeniør) 15 

MAMN-FISK  Profesjonsstudium i fiskehelse  25 

ÅRMN  Årsstudium i naturvitenskapelige fag  75 

Totalt MatNat  719 

Utenfor ramme: 
VID-MAUMAT 

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i 
matematikk 

10 

* Plassene fordeles på et femårig løp. Dette tallet vil derfor bli endret i utlysningen, men ikke i 
totalrammen for Matematisk institutt.  
 
Tabell 2: Opptaksramme for masterprogrammene for studieåret 2017/18 
Tall for enkelte studieprogram og studieretninger er ikke oppgitt. Instituttene ser på den samlete 
veilederkapasiteten på instituttet og den spesifikke utdanningsbakgrunnen til søkerne når de vurderer 
fordeling av masterplassene innad på instituttet.  
 
Institutt  Studieplasser 2017/18 

Institutt for biologi  55 

Geofysisk institutt  17 

Institutt fysikk og teknologi  60 

Institutt for geovitenskap  53 

Institutt for informatikk  45 

Kjemisk institutt  35 

Matematisk institutt  30 

Molekylærbiologisk institutt 22 

Totalt MatNat  317 
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Utdanningsmelding 2015 fra instituttene  

Sammendrag med spesielle trekk, tiltak, planer og utfordringer 

I forbindelse med meldingsarbeidet for 2015 ba fakultetet instituttene om å utarbeide sine 

utdanningsmeldinger med frist 4. mars. Instituttene kunne følge samme mal som fakultetet skulle 

bruke, men det var ikke påkrevd. Instituttene ble også bedt om å beskrive spesielle utfordringer eller 

innspill ut over de oppsatte spørsmål/tema i malen.  

Fakultetets utdanningsmelding skal ikke overskride 2 sider og det er derfor meget begrenset hvilke 

punkter fra instituttenes meldinger som kan tas med i fakultetets melding. I dette notatet vil vi derfor 

gi et kort sammendrag fra alle utdanningsmeldingene fra instituttene og trekke frem enkelte punkter 

som er verdt å merke seg. 

Programevalueringer og andre evalueringer som ble gjennomført og som er planlagt blir behandlet i 

egen sak (ePhorte 2014/1420) og lagt i kvalitetsbasen.  

 

Endringer i opptaksrammer 

Informatikk har fått tildelt 20 studieplasser for 2016, 10 på bachelornivå og 10 på masternivå. 

Matematisk institutt ønsker å utvide antall plasser på bachelorprogrammet i matematikk med 5 

plasser til totalt 15 plasser. Det er ellers ingen institutter som har meldt behov eller ønske om 

endring av opptaksrammene. 

 

Geofysisk institutt 

- Søkertall for masterprogram i energi er fortsatt stigende.   

- Antall aktive bachelorstudenter i meteorologi og oseanografi er økt litt, noe som kan gi bedre 

rekruttering til master. 

- Joint Nordic Master’s programme in Ecosystems and Climate er nå lagt ned. Programmet var 

tungt å drive og hadde få relevante søkere. De siste tre studenter avsluttet med master i 

2015. Mellom høst 2009 og høst 2013 ble det tatt opp 26 studenter totalt, av disse har 15 

fullført programmet. 

- GFI arbeider aktivt med rekruttering til bachelor, bla. i samarbeid med Amalie Skram vgs. 

 

Institutt for biologi 

- Utvikling av nye og oppdatering av eksisterende studieprogram var en viktig satsning i 2015 

- Integrert master i havbruk og sjømat (sivilingeniør) har oppstart høst 2016. Programmet 

erstatter bachelorprogram i bærekraftig havbruk, og er det første sivilingeniørprogram på 

fakultetet. 

- Profesjonsstudium i fiskehelse fikk tildelt 15 nye studieplasser i 2015 og har økt 

opptaksrammen til 25 plasser. Det er gjort tilpasninger og endringer i programmet. 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?


 
 

- Tiltak og aktiviteter gjennom bioCEED er beskrevet i årsrapporten. 

- Aktiviteter i arbeidet med lærerutvikling: Årlig lærersamling, seminarserie om 

undervisningsutvikling, prosjektbasert lærerkurs sammen med deltakere fra UNIS, forbedring 

av læringsutbyttebeskrivelser, kurs i pedagogikk for stipendiater og postdoc.  

- To nye emner i yrkespraksis blir forsket på gjennom prosjektet PRIME i bioCEED. 

- bioCEED arbeider med utvikling av digitale verktøy og undervisningsressurser. 

- Bachelorprogram i miljø- og ressursfag har hatt ekstern evaluering. Det vil være behov for 

endringer i programmet, og dette skal følges opp våren 2016. 

- Intern programevaluering av bachelorprogram i biologi, master i fiskehelse og master i 

biologi gjennomføres våren 2016 med rapport i juni. 

- Rekruttering til bachelor, antall registrerte studenter og studiepoengproduksjon er økt i 

2015. Det gir logistiske og ressursmessige utfordringer for gjennomføring av studentaktiv 

undervisning.  

- En annen utfordring er at det mangler frie studentarealer og leseplasser på Marineholmen, 

noe som det planlagte studentrommet på HIB vil hjelpe på. 

 

Institutt for fysikk og teknologi 

 Fysikk 

- Omlegging av bachelorprogrammet ble startet i 2014 og er avsluttet ved utgangen av 2015. 

- Et undervisningsregnskap er etablert og de fleste lærerne er trukket inn i undervisningen av 

grunnleggende emner. 

- Evaluering av masterprogrammet skal gi innspill om innstramming av emneporteføljen. 

- Instituttet sliter med nedslitte og til dels uhensiktsmessige undervisningslokaler. 

- Det er etablert et lærermøte hvert semester og et underviserforum for lærerne på 100-talls 

emner, som arena for å diskutere og forbedre undervisningen. 

 

 Petroleum- og prosessteknologi 

- Antall søkere til bachelorprogrammet falt fra ca. 3 søkere til ca. 1 søker per studieplass. 

- Utfordringer innen studiekvalitet og læringsmiljø går hovedsakelig på byggetekniske faktorer. 

- Programstyret i petroleumsteknologi har i samarbeid med industri arrangert intensivkurs i 

borefag for studenter, og planlegger flere kvalitetskurs i 2016. 

- På masterprogram i petroleumsteknologi blir studieretningen reservoargeofysikk faset ut. 

- Det vurderes fortløpende om EVU-tilbud i prosessteknologi (PTEK251 og MNF170) skal legges 

ned pga få eksterne deltakere og mye administrativt ekstraarbeid. 

 

Institutt for geovitenskap 

- Bachelorprogram i geovitenskap har med 95 plasser og opptak av 103 studenter høst 2015 

nådd en kapasitetsmessig grense. 

- Auditorium 5 rustes opp i løpet av våren 2016, ellers er det utfordringer med romkapasitet 

og store studenttall, og å finne lokaler tilpasset instituttets undervisningsmetoder. 

- Det er lav påmelding til EVU-moduler i geofag for lærere i den videregående skolen. 

- Mentorordningen skal evalueres våren 2016 

https://scholar.uib.no/sites/default/files/bioceed/files/arsrapport2015_bioceed_final_0.pdf


 
 

- Instituttet bruker mye sensorressurser på økt antall studenter som tar eksamen i et emne 

flere ganger, ber om begrunnelse og klager på sensur. 

- Instituttet jobber målrettet med en søknad om SFU og ha satt ned et team og ansatt en 

koordinator i halv stilling. 

- Joint Master in Geoscience of Basins and Lithosphere tok ikke opp studenter i 2015, og pga 

uklarheter rundt programmets fremtid blir det ikke lyst ut plasser i 2016. 

 

Institutt for informatikk 

- Felles mastergrad i programutvikling er i Studentbarometer rangert nest høyest på 

tilfredshet ved hele UiB. 

- Prosjektet «jentejava» har gitt gode resultater for kvinnelige studenter for gjennomføring av 

INF100. 

- Nytt evalueringsskjema for emneevaluering er tatt i bruk. 

- Fellesgraden i programutvikling, bachelor i IMØ og master i informatikk skal evalueres i 2016. 

 

Kjemisk institutt 

 Kjemi 

- UiB var vertsinstitusjon for det internasjonale fellesgradsprogrammet EMQAL for studieåret 

2014/2015. Det har krevd betydelige ressurser til undervisning og administrasjon. Det ble 

undervist 46 EMQAL-moduler på 2 ECTS i den perioden på instituttet, 12 av disse ble 

undervist av UiB-ansatte, mens de resterende ble undervist av gjesteforelesere.  

- I 2016 deltar instituttet i videreutdanning av lærere gjennom kurset «Naturfag 2». 

- Programevaluering har avdekket at få studenter reiser på utveksling fordi de oppfatter at 

studiet er lite tilrettelagt for dette. 

- Studenter som fullfører bachelorprogrammet våren 2016 vil bli de første fra UiB med 

godkjent Eurobachelor®. Instituttet vurderer nå om det skal arbeide for Euromaster®-Label. 

- Instituttet har registrert en betydelig økning i antallet klager på sensur. 

- Instituttet er i stadig økende grad engasjert i tverrfaglige studieprogram og ønsker at det blir 

utviklet gode og ensartede mekanismer for å ivareta ressursbruk og resultatfordeling. 

 NanoVT 

- Bachelorstudiet i nanoteknologi skal gjennomføre en egenevaluering i løpet av våren 2016. 

- Høsten 2015 begynte et rekordstort kull med 29 nye bachelorstudenter  

- Programstyret følger opp tiltak som ble utarbeidet etter evalueringen av MScNano i 2014. 

- Det er utfordrende å administrere et tverrfaglig program som i stor grad benytter emner som 

eies av andre institutter. Arbeidsgruppen for studie og forskerutdanning ga forslag til løsning 

på sentrale faglige og administrative utfordringer i drift av tverrfaglige studieprogrammer 

som er beskrevet i arbeidsgruppens rapport. Programstyret minner om viktigheten om at 

disse blir implementert så snart som mulig. 

 

Matematisk institutt 



 
 

- Digitalisering av undervisningen er godt i gang. 

- De nye bachelorprogrammene (nye fra høst 2014) har fortsatt høye søkertall i 2015.  

- Bachelorprogrammet i matematikk har mange søkere i forhold til antall plasser. Det er derfor 

ønskelig å utvide med 5 plasser til totalt 15 plasser. 

- Instituttet skal prioritere rekrutteringsarbeid inn mot videregående skole og har opprettet et 

rekrutteringsutvalg. Instituttet tilbyr et mattekurs tilsvarende MAT111 over to semestre til 

turboelever fra vgs. 

- Gjennomstrømming av studenter i studieprogrammene er et problem som er omtrent likt på 

Matematisk institutt som for fakultetet som en helhet.  

- Dublering av undervisning i MAT101 og MAT111 og budsjettkutt har ført til reduksjon av 

gruppeundervisning i MAT111 høsten 2015. 

- Bemanningssituasjonen på lærerutdanningen gir stort undervisnings- og veilederpress på få 

vitenskapelige ansatte. 

- Det er opprettet to nye studieretninger på masterprogram i matematikk (algebra, algebraisk 

geometri), som har første opptak høsten 2016. 

- Det er planlagt egenevaluering av bachelor- og masterprogrammene i 2016. 

 

Molekylærbiologisk institutt 

- Laboratorieøvelse for bachelorstudenter (Bachelor Training) etter mønsteret for skolebesøk 

som et motivasjonstiltak i andre semester. 

- Et laboratorieemne (MOL202) ble erstattet av to nye emner (MOL221, MOL222) for å gi 

studentene mer tid i laboratoriet og dermed å øke rekruttering av egne bachelorstudenter til 

masterprogrammet. 

- Det ble avholdt digital eksamen i fem emner.  

- Innledende samtaler med Institutt for biologi og Institutt for biomedisin med tanke på 

undervisningssamarbeid for å bedre utnytte undervisningsressursene og for å unngå 

dublering av undervisning. Det ble også drøftet mulighet for etablering av et nytt studietilbud 

i f.eks. bioteknologi. 

- Instituttet ønsker at annonsering av «Åpen dag» gjøres i samarbeid med Skolelaboratoriet 

som har god oversikt over relevante skoler. 

 

Lærerutdanning 

- «Lærerværelset» ble åpnet, både som undervisningsrom og sosialt møteplass for 

lærerstudentene. 

- Flere videregående skoler er kommet med i realfagspartnerskap i 2015 

- Fra høsten 2016 starter PPU deltid 

- Utrulling av rammeplanendringene gir utfordringer bl.a. med overgangsordninger. 
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DISKUSJONSSAK: ANTALL STUDIEPLASSER PÅ MASTERPROGRAM 

 

BAKGRUNN 
 
Fakultetet blir ved forskjellige anledninger spurt om fordeling av studieplasser på de ulike 
masterprogram og -studieretninger, f.eks. i forbindelse med rapportering, utlysning av masterstudier 
både nasjonalt og internasjonalt, programbeskrivelser på UiB sine nettsider, osv. 
 
Nasjonalt pågår det en prosess for å få til et samordnet opptak til mastergrad. Når denne ordningen 
blir iverksatt regner vi med at det må meldes inn antall studieplasser for hvert enkelt søkeralternativ, 
det betyr for hver studieretning eller hvert program som ikke har studieretninger. 
 
For bachelorprogrammene har det i mange år vært vanlig prosedyre å melde inn antall studieplasser 
på hvert program til universitetsstyret og videre til Samordna Opptak. For masterprogrammene 
derimot oppgir vårt fakultet i alle sammenhenger kun rammetall for hvert institutt, og overlater det til 
instituttlederne og programstyrene å fordele masterplassene innad på instituttet etter en vurdering av 
den samlete veilederkapasiteten og den spesifikke utdanningsbakgrunnen til søkerne i det aktuelle 
opptaket.  
 
Opptaksramme for masterprogrammene for studieåret 2017/18 

Institutt  Studieplasser 2017/18 

Institutt for biologi  55 

Geofysisk institutt  17 

Institutt fysikk og teknologi  60 

Institutt for geovitenskap  53 

Institutt for informatikk  45 

Kjemisk institutt  35 

Matematisk institutt  30 

Molekylærbiologisk institutt 22 

Totalt MatNat  317 

 
Fra og med studieåret 2017/2018 har fakultetet en opptaksramme på 317 fullfinansierte studieplasser 
på masternivå.  
 
Fakultetet gjennomfører tre masteropptak hvert år, det internasjonale opptaket med søknadsfrist 1. 
desember for opptak til påfølgende høst, og det lokale opptaket for søkere fra Norge og Norden med 
hovedopptak i høstsemesteret og suppleringsopptak i vårsemesteret. Per januar 2016 har vi 56 
søkeralternativer til masterstudier på fakultetet (se vedlegg). Ikke alle, men de fleste søkeralternativer 
blir utlyst til hvert lokale masteropptak, det vil si to ganger i året. I det internasjonale masteropptaket 
kan søkerne kun søke til masterprogrammene, og får som regel tilbud om opptak til spesielle 
studieretninger som de er blitt vurdert å være kvalifisert til. 
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DISKUSJON 
 
Vi ønsker at Studiestyret diskuterer hvordan et fremtidig krav for å oppgi antall studieplasser kan 
møtes på en måte som er formålstjenlig og fleksibel nok til å svare på instituttenes behov og 
muligheter. Instituttene må diskutere og tenke gjennom hvordan masterplassene kan fordeles med 
tanke på portefølje, veiledningskapasitet og rekrutteringsstrategi. 
 
 
Bergen 22. mars 2016  
MN/INSO 
 
 
 
VEDLEGG: 

- Masterprogram og studieretninger – søkeralternativer per 2016 
- Masteropptak og søkertall for tre studieår fra høst 2013 til vår 2016 



Institutt Masterprogram - søkeralternativer (per 2016) Kode Søknadsweb 

Geofysisk institutt METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Fysisk oseanografi 2413 MA-GFFYS 

  METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Kjemisk oseanografi 2414 MA-GFKJ 

  METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Klimadynamikk 2415 MA-GFKLI 

  METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Meteorologi 2416 MA-GFMET 

  ENERGI: Energi - Energiteknologi 2489 MA-ETEK 

  ENERGI: Energi - Fornybar energi 2490 MA-FENE 

        

Institutt for biologi BIOLOGI: Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi 2402 MA-BIODI 

  BIOLOGI: Biologi - Mikrobiologi 2403 MA-BIOMI 

  BIOLOGI: Biologi - Miljøtoksikologi 2487 MA-TOKS 

  BIOLOGI: Biologi - Utviklingsbiologi og fysiologi 2494 MA-BIOUT 

  BIOLOGI: Biologi - Fiskeribiologi og forvaltning 2404 MA-BIOFIFO 

  BIOLOGI: Biologi - Havbruksbiologi 2423 MA-BIOHAV 

  BIOLOGI: Biologi - Marinbiologi 2495 MA-BIOMAR 

        

Institutt for fysikk og FYSIKK: Akustikk 2405 MA-FYHYD 

teknologi FYSIKK: Måleteknologi og instrumentering 2406 MA-FYIND 

  FYSIKK: Kjernefysikk 2407 MA-FYKJR 

  FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi 2492 MA-MEDFY 

  FYSIKK: Mikroelektronikk 2408 MA-FYMIK 

  FYSIKK: Optikk og atomfysikk 2409 MA-FYMIL 

  FYSIKK: Partikkelfysikk 2410 MA-FYPAR 

  FYSIKK: Romfysikk 2411 MA-FYROM 

  FYSIKK: Teoretisk fysikk 2412 MA-FYTEOR 

  PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarfysikk 2444 MA-PETFY 

  PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeologi 2445 MA-PETGO 

  PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarkjemi 2446 MA-PETKJ 

  PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarmekanikk 2447 MA-PETMK 

  PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeofysikk 2471 MA-PETGF 

  PROSESSTEKNOLOGI: Flerfasesystem 2448 MA-PROFL 

  PROSESSTEKNOLOGI: Kjemometri 2450 MA-PROKJ 

  PROSESSTEKNOLOGI: Separasjon 2451 MA-PROSE 

  PROSESSTEKNOLOGI: Sikkerhetsteknologi 2452 MA-PROSI 

        

Institutt for geovitenskap GEOVITENSKAP: Geodynamikk 2417 MA-GVDYN 

  GEOVITENSKAP: Kvartærgeologi og paleoklima 2418 MA-GVKVA 

  GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk 2419 MA-GVMAR 

  GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag 2421 MA-GVPET 

  GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi 2482 MA-GEOBG 

  Master of Geoscience in Basins and Lithosphere 2486 MA-JBAS 

        

Institutt for informatikk INFORMATIKK: Algoritmer 2472 MA-INFAG 

  INFORMATIKK: Bioinformatikk 2473 MA-INFBI 

  INFORMATIKK: Optimering 2474 MA-INFOP 

  INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon 2476 MA-INFSI 

  INFORMATIKK: Visualisering 2477 MA-INFVI 

  PROGRAMUTVIKLING: Programutvikling 2493 MA-PROG 

        

Kjemisk institutt KJEMI: Kjemi 2485 MA-KJEM 

  NANOVITENSKAP: Nanovitenskap 2479 MA-NANO 

        



Matematisk institutt MATEMATIKK: Anvendt og beregningsorientert matematikk 2478 MA-ANVMA 

  MATEMATIKK: Algebra 2496 MA-MATALG 

  MATEMATIKK: Algebraisk geometri 2497 MA-MATALGEOM 

  MATEMATIKK: Matematisk analyse 2441 MA-MATAN 

  MATEMATIKK: Statistikk - dataanalyse 2453 MA-STADA 

  MATEMATIKK: Statistikk - finansteori og forsikringsmatematikk 2454 MA-STAFI 

  MATEMATIKK: Statistikk - matematisk statistikk 2455 MA-STAMA 

  MATEMATIKK: Topologi 2461 MA-MATTO 

  MATEMATIKK: Skolerettet matematikk 2480 MA-MASKO 

  Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk 2483 VID-MAUMAT 

        

Molekylærbiologisk inst. MOLEKYLÆRBIOLOGI: Molekylærbiologi 2443 MA-MOL 

 



Masteropptak 2013/14 - 2015/16 (Kun lokalt/norsk opptak, kun 1.prioritets søkere)

Søkeralternativ Opptak Opptak Opptak Søkere Søkere Søkere
H15/V16 H14/V15 H13/V14 H15/V16 H14/V15 H13/V14

BIO: Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi 7 9 8 23 24 28
BIO: Biologi - Geobiologi 0 0 1 0 0 7
BIO: Biologi - Mikrobiologi 3 6 8 24 17 22
BIO: Biologi - Miljøtoksikologi 4 4 6 17 13 21
BIO: Utviklingsbiologi og fysiologi 4 0 13 9 3 0
BIO: Fiskeribiologi og forvaltning 2 5 4 8 9 6
BIO: Havbruksbiologi (og ernæring) 6 8 9 15 13 14
BIO: Marinbiologi 9 9 7 13 27 29
SUM BIOLOGI 35 41 56 109 106 127

FYSIKK: Akustikk 2 0 4 5 2 5
FYSIKK: Målevitenskap og instrumentering 4 4 4 17 15 19
FYSIKK: Kjernefysikk 4 3 1 6 2 1
FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi 1 3 4 2 5 4
FYSIKK: Mikroelektronikk 9 9 1 27 20 5
FYSIKK: Optikk og atomfysikk 3 1 3 4 2 5
FYSIKK: Partikkelfysikk 5 2 1 6 5 1
FYSIKK: Romfysikk 5 0 5 7 2 5
FYSIKK: Teoretisk fysikk 2 2 3 7 4 3
SUM FYSIKK 35 24 26 81 57 48

Petroleumsteknologi – reservoarfysikk 15 11 11 41 31 26
Petroleumsteknologi – reservoargeologi 1 1 1 10 10 7
Petroleumsteknologi – reservoarkjemi 9 2 0 6 9 5
Petroleumsteknologi – reservoarmekanikk 3 0 1 9 8 9
Petroleumsteknologi – reservoargeofysikk 1 1 0 3 7 1
SUM PETROLEUMSTEKNOLOGI 29 15 13 69 65 48

Prosessteknologi – flerfasesystem 4 4 7 18 21 15
Prosessteknologi – kjemometri 1 1 0 6 6 1
Prosessteknologi – separasjon 5 3 7 14 11 16
Prosessteknologi – sikkerhetsteknologi 8 8 6 35 44 30
SUM PROSESSTEKNOLOGI 18 16 20 73 82 62

ENERGI: Energi - Energiteknologi 13 10 8 109 41 37
ENERGI: Energi - Fornybar energi 4 13 2 39 32 18
SUM ENERGI 17 23 10 148 73 55

MET/OSEAN: Fysisk oseanografi 2 3 4 6 5 7
MET/OSEAN: Kjemisk oseanografi 0 1 1 1 2 1
MET/OSEAN: Klimadynamikk 2 3 4 3 4 5
MET/OSEAN: Meteorologi 4 8 5 4 15 6
Joint MA: Marine økosystemer og klima 0 0 3 0 0 7
SUM METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 8 15 17 14 26 26

GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi 7 6 4 16 7 4
GEOVITENSKAP: Geodynamikk 11 14 12 19 21 19
GEOVITENSKAP: Kvartær og paleoklima 12 14 8 44 41 21
GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk 4 3 10 29 21 13
GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag 26 20 35 80 79 70
Joint MA: Basins and Lithosphere 0 0 2 0 0 2
SUM GEOVITENSKAP 60 57 71 188 169 129

INFORMATIKK: Algoritmer 6 5 10 8 14 18
INFORMATIKK: Bioinformatikk 6 1 0 11 4 4
INFORMATIKK: Optimering 1 4 3 7 10 2
INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon 4 7 7 19 21 27
INFORMATIKK: Visualisering 2 3 1 8 8 7
SUM INFORMATIKK 19 20 21 53 57 58

SUM PROGRAMUTVIKLING 21 25 26 56 51 62

SUM KJEMI 17 14 25 33 25 28

SUM NANOVITENSKAP 3 9 6 6 12 10

MATEMATIKK: Anvendt/beregning. matematikk 12 10 9 20 15 12
MATEMATIKK: Algebra/algebraisk geometri 1 1 0 1 6 3



MATEMATIKK: Matematisk analyse 6 1 0 8 2 5
MATEMATIKK: Statistikk – dataanalyse 1 0 1 8 6 6
MATEMATIKK: Statistikk – finansteori/forsikring 2 4 5 14 11 15
MATEMATIKK: Statistikk – matematisk statistikk 2 0 0 2 1 0
MATEMATIKK: Topologi 2 2 1 2 1 1
MATEMATIKK: Skolerettet matematikk 0 0 0 1 0 2
SUM MATEMATIKK 26 18 16 56 42 44

SUM MOLEKYLÆRBIOLOGI 13 22 19 39 50 50

Totalt : 301 299 326 925 815 747

Opptaksrammer og opptak
Institutt Ramme Opptak Opptak Opptak 

15/16 H15/V16 H14/V15 H13/V14
Geofysisk institutt 17 25 38 27
Institutt for biologi 55 35 41 56
Institutt for fysikk og teknologi 60 82 55 59
Institutt for geovitenskap 53 60 57 71
Institutt for informatikk 35 40 45 47
Kjemisk institutt 35 20 23 31
Matematisk institutt 30 26 18 16
Molekylærbiologisk institutt 22 13 22 19
Totalt 307 301 299 326
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