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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, John Georg Seland, Hee Chan Seo, 
Haflidi Haflidason, Øyvind Fiksen, Kristine Lysnes (vara for Matematisk institutt), Mari G. 
Løchen (vara for Institutt for informatikk) 

Studentrepr.: Natalie Soltvedt 

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

SAK I  
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

SAK II  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 5. DESEMBER 2012 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent.  

SAK III              
ORIENTERINGER 

- NOKUT-besøk 
- Sivilingeniørtittel - utredning av KD om gjeninnføring av tittel etter visse kriterier 
- Mini-høring om fargekodesystem for timeplanlegging 
- Handlingsplan for rekruttering 
- SFU-utlysing i mars 
- Ny rammeplan for lektorutdanningen 
- Internasjonale studenter – spørreundersøkelse 
- Ex.phil – høring fra Studentparlamentet - utkast til svar vedlagt 
- Studentombud – svar fra fakultetet vedlagt 

VEDTAK: Sakene ble tatt til orientering 

 
SAK 13/1 MENTORORDNINGEN (Saksnr. 2013/2238) 
 
VEDTAK: 
Studiestyret stiller seg positivt til mentorordninger for studentene. Fakultetsadministrasjonen 
skal skissere ulike muligheter for å organisere mentorordningen og sende saken over til 
instituttene. Matematisk institutt har en mentorordning, men det er ønskelig at flere institutt 
starter opp fra høsten 2013. 
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SAK 13/2 SENURSKJEMA FOR BEDØMMING AV MASTEROPPGAVER 
       (Saksnr. 2011/13600) 
 
VEDTAK: 
Saken sendes til høring ved instituttene, som bes vurdere hvorvidt det er ønskelig å bruke 
sensurskjema i vurdering av masteroppgavene og om dette skal være en del av sensormappen. 
Hvis bruk av sensurskjema er ønskelig, bes det også om en vurdering rundt hvorvidt det bør 
utarbeides individuelle skjema for hvert institutt. Instituttene melder tilbake til fakultetet 
innen en fastsatt frist. 
 

13/3  
Eventuelt 

Ingen saker 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie       MN/KRE 
sekretær       Bergen, 22.02.2013 
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