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Studiestyresak: 13/4 
 Saksnr.: 2012/10402 

Møte: 10.4.2013   

 

 

Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre 

studieplanendringer for høsten 2013 
 

 

Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 21. januar til alle institutt, hvor det ble minnet om den 

faste fristen (1. mars) for innsending av studieplanendringer, for emner som undervises 

kommende høstsemester. Fakultetet har mottatt forslag til studieplanendringer fra samtlige 

institutt.  

 

De mindre studieplanendringene er justeringer av emnebeskrivelser og undervisningstilbudet 

høsten 2013. I tillegg kan instituttene foreslå enkelte større studieplanendringer, når de er en 

konsekvens av studieplanendringer som ble vedtatt i høst, ved fristen 1.oktober.  

 

Videre i saken er det trukket frem enkelte forslag:  

Forslag om emnebeskrivelser som gir rom for mer fleksibilitet 

Både Geofysisk institutt (GFI) og Institutt for fysikk og teknologi (IFT) foreslår endringer i 

emnebeskrivelsene som gir mer fleksibilitet for emneansvarlig. 

 

GFI  
Foreslår å endre vurderingsformen på de GEOF-emnene der det er hensiktsmessig, til: 

Skriftleg. Kan bli muntleg dersom færre enn 10 oppmeldte. 

Munleg. Kan bli skriftleg dersom fleire enn 15 oppmeldte 

 

Sekretærens kommentar: Med en slik fleksibel vurderingsform på mange emner kan det 

oppstå en situasjon der bachelorstudentene kun har muntlig eller skriftlig eksamen i alle 

geofysikkemnene i bachelorgraden. Det er viktig at instituttet tenker nøye igjennom totaliteten i 

programmet og sikrer at studentene oppnår læringsutbyttet for programmet.  

 

 
 

IFT  

Foreslår følgende formulering for vurderingsformen for emnene PHYS112 og PHYS113: 

«Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtveiseksamen eller annen midtveisaktivitet kan gjelde inntil 

25%  av endelig karakter». Videre foreslås det at «Midtveisaktivitet må bestemmes før 

semesterstart og informeres til studieadministrasjonen.». 

 

Sekretærens kommentar: Vi vil berømme IFT for gode forslag til midtveisaktiviteter, som gir 

god variasjon i vurderings- og undervisningsform i fysikkemnene. Instituttet lister opp forslag 

Forslag til delvedtak 

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

mener det er hensiktsmessig. 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. 
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til midtveisaktiviteter som: retting av medstudenters oppgaver, obligatorisk deltagelse på 

CLICK-spørsmål i plenum, midtveiseksamen og innlevering av oppgave. 

 

Til tross for gode intensjoner er det problematisk at det overlates til den enkelte emneansvarlig 

å velge vurderingsform. Det fremstår videre som om det er overlatt til emneansvarlig å 

bestemme hvorvidt aktiviteten skal telle som en del av endelig karakter og hvor mye det skal 

telle. Kan også deltagelse på CLICK-spørsmål inngå i endelig karakter? Er det sikret at alle 

variantene av midtveiseksamen/-aktivitet gir det ønskede læringsutbytte? 

Videre er fristen «midtveisaktivtet må bestemmes før semesterstart» i strid med 

kvalitetssikringssystemet ved UiB. I kvalitetshåndboka fremgår det at all studieinformasjon for 

emnene skal være publisert innen 1. juni/1. desember. Studentene skal vite før påmelding til 

emnene hvorvidt det er obligatoriske arbeidskrav, i hvilken form og om det er deleksamener i 

emnet. 

 

 
 

Forslag om endring av arbeidskrav og vurdering i førstesemesteremner 

Emnene som inngår i første semester bør i særlig grad fungere godt som en helhet. Slik legger 

vi til rette for at de nye studentene skal klare overgangen fra videregående skole til høyere 

utdanning. Tilretteleggingen innebærer et undervisningstilbud på to nivå i kjemi og 

matematikk, kollisjonsfrie timeplaner og god informasjon som gir forutsigbarhet for 

studentene.  

 

For å spre arbeidsbelastning i emnene har MN-fakultetet fargekodesystemet for emnene. Hver 

fargekategori har fått tildelt perioder (3 dager på rad) for jevn fordeling av arbeidsbelastning 

gjennom hele semesteret (vedlegg 1). 

På fakultetet er det nå 14 emner som regnes som førstesemesteremner. I 2010 var det 9 emner 

som inngikk i ordinære førstesemesterløp. Kompleksiteten har økt fordi mange program har 

lagt inn fagemner, fremfor verktøysemner, i første semester (vedlegg 2). 

2 institutt har foreslått endring i arbeidskrav for førstesemesteremner: 

- MAT101/MAT111  
forslag om å endre antall obligatoriske arbeidskrav fra 2 til 12 innleveringer, med krav om at 8 

innleveringer er bestått. 

- BIO100  
forslag om å endre vurderingsform fra 1 skriftlig eksamen til 5 klasseromseksamener 

(deleksamener) gjennom semesteret. Arbeidskravet om innlevering av obligatorisk oppgave 

opprettholdes. 

 

Sekretærens kommentar: Det er positivet at det gjøres endringer slik at studentene må 

arbeide jevnt gjennom semesteret og får tilbakemeldinger underveis. 

Forslag til delvedtak 

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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På Ex.phil seminarvariantener det for øvrig gjort et vedtak i motsatt retning. Kravet om 

obligatorisk innlevering (med påfølgende breddetest) er redusert fra 2 til 1.  

 

Hvert studieprogram har et ansvar for at kombinasjonen av emner i førstesemester fungerer og 

at den totale arbeidsbelastningen for studentene er overkommelig. 

 

 

 

Forslag om dublering av emnekode 

II foreslår å dublere emnekoden for INFO207, slik at emnet også får en INF207-variant. 

Undervisningen i emnet er et samarbeid mellom Institutt for informasjonsvitenskap og Institutt 

for informatikk. Forslaget er delvis begrunnet i informasjon om emnet på nettsidene til UiB. 

 

Sekretærens kommentar: Det er problematisk at nettsidene er satt opp slik at kun emner som 

tilhører instituttet fremkommer automatisk. Dette kan omgås ved å sette opp egen 

emneoversikt, slik bla Kjemisk institutt har gjort: http://www.uib.no/kj/utdanning/emner 

Lignende forslag om dublering er fremmet tidligere, bl.a for PTEKemner, og godkjennes ikke. 

 

 
 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK I SAK 13/4 

 

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.  

…fortsetter neste side 
 

 

Forslag til delvedtak 

Studiestyret godkjenner ikke oppretting av emnekoden INF207.  

 

Forslag til delvedtak 

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 matematikkemnene 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. 

 

http://www.uib.no/kj/utdanning/emner
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Orientering til Studiestyret: Planer for og ønsker om større endringer i 
studieprogram 

For å sikre informasjonsflyt mellom instituttene og Studiestyret er det til fristen 1.mars bedt om 

at studiestyret orienteres om pågående revisjon av studieprogram og planer om større endringer 

i emneporteføljen. Behov for nye emner i fagmiljø utenfor eget institutt kan også fremmes.  

 

 

Geofysisk institutt 

Etter omlegging av bachelorprogrammet (første kull H2013) skal nå masterprogrammet 

revideres. Instituttet tar sikte på å levere forslag til ny studieplan høsten 2013. 

 

 

Institutt for biologi 

Dagens 5 masterprogram skal bli til 1 masterprogram, med 6 studieretninger.  

Masterprogram i biologi  

Studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi  

Studieretning marinbiologi 

Studieretning fiskeribiologi og forvaltning 

Studieretning havbruksbiologi 

Studieretning i mikrobiologi og geobiologi 

Studieretning i x  

Forslag til ny studieplan vil være klart høsten 2013. 

 

 

Institutt for fysikk og teknologi 

Programstyret i fysikk jobber med en omlegging av bachelorprogrammet. Skisse til nytt 

program er vedlagt og forslaget sendes nå på høring til berørte studieprogram.  

- Ex. phil flyttes til 5. semester. 

- Endret undervisningssemester for PHYS110, PHYS111, PHYS112 og PHYS113 

 

 

 

 

 

…. 

 

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 matematikkemnene 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.  
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Kjemisk institutt 

Instituttet trekker seg ut av fellesgraden Master's programme in Advanced Spectroscopy in 

Chemistry (ASC) når Erasmus Mundus-finansieringen opphører. I praksis betyr dette at 

Kjemisk institutt mottar siste kull av studenter høst 2013/vår 2014.  

 

 

Matematisk institutt 

Instituttet vurderer en omlegging av bachelorprogrammet i matematiske fag for å øke 

rekrutteringen.  

 

 

 

Bergen 3. april 2013 

MN/KRE 

 

 

Vedlegg:  

- Fargekodesystemet for innleveringer høsten 2013 

- Oversikt over emner i førstesemester 2013 og 2010 

- Brev til instituttene  

- Oversendelsene fra instituttene 
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Vedlegg 1 

Fargekodesystemet for innlevering og eksamensdatoer høsten 2013 

 

  AUGUST 

Uke M T O T F L S 

31       1 2 3 4 

32 5 6 7 8 9 10 11 

33 12 13 14 15 16 17 18 

34 19 20 21 22 23 24 25 

35 26 27 28 29 30 31   

    
     

  

  SEPTEMBER 

  M T O T F L S 

35             1 

36 2 3 4 5 6 7 8 

37 9 10 11 12 13 14 15 

38 16 17 18 19 20 21 22 

39 23 24 25 26 27 28 29 

40 30             

    
     

  

  OKTOBER 

  M T O T F L S 

40   1 2 3 4 5 6 

41 7 8 9 10 11 12 13 

42 14 15 16 17 18 19 20 

43 21 22 23 24 25 26 27 

44 28 29 30 31       

    
     

  

  NOVEMBER 

  M T O T F L S 

44         1 2 3 

45 4 5 6 7 8 9 10 

46 11 12 13 14 15 16 17 

47 18 19 20 21 22 23 24 

48 25 26 27 28 29 30   

    
     

  

  DESEMBER 

  M T O T F L S 

48             1 

49 2 3 4 5 6 7 8 

50 9 10 11 12 13 14 15 

51 16 17 18 19 20 21 22 

52 23 24 25 26 27 28 29 
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Vedlegg 2 

 

Emner i førstesemester for studieprogram som har opptak via SO 
 
Studieprogram 2013    

Kjemi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Nanoteknologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Molekylærbiologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Geovitenskap, geologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Biologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 BIO100 

Bærekraftig havbruk KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 BIO100 

Fiskehelse KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 BIO100 

        

Miljø og ressursfag KJEM100  ECON100 BIO100 

        

Datateknologi INF100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Datavitenskap INF100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

IMØ INF100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Matematiske fag INF100 eller STAT110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Petroleum og 
prosessteknologi 

PTEK100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Geovitenskap, geofysikk PHYS101 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Fysikk PHYS109 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Meteorologi og oseanografi GEOF100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Lektorutdanning PEDA111 MAT101/MAT111 Ex.phil 
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Studieprogram 2010    

Biologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Havbruksbiologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Geovitenskap, geologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Kjemi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Molekylærbiologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Nanoteknologi KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Fiskehelse KJEM100 eller KJEM110 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Fysikk MNF140 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Geovitenskap, geofysikk MNF140 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Meteorologi og oseanografi MNF140 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Datateknologi INF100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Datavitenskap INF100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

IMØ INF100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Miljø- og ressursfag, natur MNF115 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Miljø- og ressursfag, samfunn MNF115   Ex.phil 

        

Petroleum og 
prosessteknologi 

PTEK100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Matematiske fag MNF140 eller INF100 MAT101/MAT111 Ex.phil 

        

Adjunktutdanning PEDA111 MAT101/MAT111 Ex.phil 

Lektorutdanning PEDA111 MAT101/MAT111 Ex.phil 

 

 

 


