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*************** 

Innledning 
Vi viser til brev fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet angående utdanningsmelding for 
2014 15/1086-KRB. Vedlagt følger utdanningsmeldingen for Bachelorstudiet i nanoteknologi og 
Masterstudiet i nanovitenskap for 2014 og planer for 2015. 

Bachelorstudiet i nanovitenskap (BScNano) 

Oppfølging av stor studieplanendring høst 2014  
Programstyret for nanoVT søkte Studiestyret om en studieplanendring høsten 2014 med virkning fra 
kull H14 med eneste gjeldende fysikk-kombinasjon PHYS111/PHYS112. Dette ble begrunnet med en 
styrking av den fysikkfaglige plattformen i studiet. Studieprogrammet har, etter pålegg fra 
Studiestyret gjennomført en høring blant studentene. De studentene som svarte i høringen var 
positive til å ta PHYS111 allerede fra andre semester, men vi ser at ikke alle studentene i kullet har 
meldt seg til PHYS111 i vårsemesteret 2015. Det betyr at vi må holde muligheten for at noen i kull 
H14 ønsker å ta PHYS101/102. Studieplanendringen gjennomføres fra og med kull H15 og 
studieplanen blir da som vist i tabell 1. Studieplanen inneholder totalt fire valgfrie emner, men de 
kan tas litt ulikt i løpet av bachelorstudiet avhengig av valg i basisgruppe 1 og 2. Anbefalt studieplan 
for BScNano fra og med høsten 2015 er vist i tabell A1 i Appendix. 

Kvalitetsutviklingsarbeid i 2015 
Programsensor besøkte studieprogrammet første gang i april 2014 og har levert sin første årsrapport 
som gjelder evaluering av BScNano (vedlagt). Programsensors anbefalinger følges opp i 
kvalitetsutviklingsarbeidet i 2015. 
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Både nåværende og tidligere programsensor og programstyret ser viktigheten av mer obligatorisk 
kvantemekanikk i BScNano. Kvantemekanikk er en fundamental komponent i nanovitenskap. 
Programstyret for nanoVT vedtok i møte 18.02.15 at det skal innføres et obligatorisk emne i 
kvantemekanikk i Bachelorstudiet i nanoteknologi (med forbehold om godkjent referat). 
Programstyret ønsker at dette skal gjelde fra og med bachelorstudenter som starter opp høsten 
2015. Programstyret vil i løpet av våren 2015 utrede hvordan dette kan gjøres på en best mulig faglig 
måte for studieprogrammet.   

Egenevaluering av BScNano 
Programstyret for nanoVT vil gjennomføre en egenevaluering for BScNano høsten 2015, som 
tidligere meldt inn (14/1420 – HEOM, 19.02.14).   

Programmøter 
Hensikten med programmøtene er å holde tett kontakt med studentene og gi relevant informasjon 
tilknyttet deres ståsted i studieløpet. Programmøtene er gode arenaer til å få direkte kontakt med 
studentene. Det er god oppslutning om programmøtene.  

Vi har gjennomført fem programmøter i 2014. Det er to færre enn i 2013, men vi har slått sammen 
oppstartmøte for masterstudenter i høstsemesteret med det samme masterforberedende møte for 
femtesemesterstudenter i semesterstart om høsten til en Masterbrunsj. Brunsjen var vellykket. Det 
ble etablert god kontakt og dialog på tvers av bachelor- og masterprogram. Studentene brukte 
hverandre som «studieveileder» for god informasjon om siste års bachelorstudium, overgangen til 
masterstudium og om selvet studiet. Masterbrunsjen gjentas ved semesterstart høsten 15. 

Det arrangeres to nye programmøter våren 2015: 

1) Et forberedende møte for innlevering av masteroppgave og avsluttende mastereksamen for 
masterstudenter i fjerde semester. Medio april. 

2) Informasjon til andresemesterstudentene på bachelorstudiet om aktuelle valgemner i tredje 
semester. På grunn av omlegging av fysikk-kombinasjonen er det første gang det er 
valgemne i tredje semester for bachelorstudentene til høsten. Primo mai.  

Jobbsøkerkurs for nanoteknologer 
Nanoteknologer er kompetent til å håndtere en stadig mer utbredt vitenskap og teknologi og kan 
kommunisere på tvers av naturvitenskapelige disipliner. Nanoteknologers kompetanse er imidlertid 
lite kjent arbeidsgivere som nanostudentene kan være aktuell for. Høsten 2014 gjennomførte 
studieprogrammet for andre gang et skreddersydd jobbsøkerkurs for nanostudentene for å 
bevisstgjøre dem om egen kompetanse og muligheter i jobbmarkedet. Det møtte 30 studenter fra 
første års bachelor- til siste års masterstudenter. Kurset ble holdt i regi av Karrieresentere. Det kom 
umiddelbart gode tilbakemeldinger fra studentene og det er meget nyttig for studieadministrasjonen 
at profesjonelle karriereveiledere gir studentene spisset informasjon om jobbsøking. Neste 
jobbsøkerkurs blir høsten 2016.   

Internasjonalisering 
Internasjonalisering vil her bli behandlet i betydningen tilrettelagt studentutveksling. 

Programstyret ønsker at nanostudentene skal ha tilgang til et tilbud med godt tilrettelagte 
utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner som kan tilby studentene relevante emner for sin 
nanoutdanning. Nanoprogrammet har tilrettelagte avtaler med Teknisk universitet i Graz (TUGraz), 
Østerrike og Århus universitet. 

Det var totalt fire nanostudenter som reiste ut våren 2014, to til TUGraz, en til Otago (New Zealand) 
og en til RMiT i Australia.   
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Det er stor pågang fra nanostudenter som ønsker å reise ut og ni nanostudenter har søkt om 
utveksling i studieåret 2015/16.  

Rekrutteringsarbeid og opptakstall 
Programstyret oppfordrer nanostudenter til å presentere nanovitenskap på sine tidligere 
videregående skoler. Det er utarbeidet et undervisningsopplegg som studentene kan ta med seg ut. 
Så langt har en nanostudent gjennomført et slikt besøk med godt resultat og positive 
tilbakemeldinger fra skolen.  

Vi har også hatt gleden av et godt samarbeid med nanostudenter i forbindelse med skolebesøk fra 
vgs til Kjemisk institutt. Studentene bidrar aktivt og er meget gode representanter for 
nanoprogrammet både i faglig sterk formidling og i god profilering av de sosiale mulighetene som 
nanostudent ved UiB.  

BScNano har et stabilt antall studenter som møter til studiestart og vi fyller studieplassene våre jevnt 
over hvert år. Det ser ut til å være god balanse i antallet utsendte tilbud og antallet studenter som 
møter til studieplass.  

Opptakstallene i perioden 2009 – 2014 er vist i tabell A2 i Appendix. 

Utfordringer 
Det er fremdeles utfordrende å administrere et tverrfaglig studieprogram som i stor grad benytter 
brukeremner som eies av andre institutter. Arbeidsgruppen for studie og forskerutdanning i det 
administrative utviklingsprosjektet på MN-fakultetet har diskutert og kommet med forslag til løsning 
på sentrale faglige- og administrative utfordringer i drift av tverrfaglige studieprogrammer og vi 
henviser til arbeidsgruppens rapport for utdyping av disse. Vi imøteser implementering av forslagene 
til tiltak med interesse. 

Masterstudiet i nanovitenskap (MScNano) 

Egenevaluering av MScNano høsten 2014 
Programstyret for nanoVT har foretatt en egenevaluering av MScNano høsten 2014. Det legges frem 
en egen rapport om dette til fakultetet 1. mars 2015.  

 

Programstyreleders oppsummering av egenevalueringen for MScNano 2014 

Programstyret for nanoteknologi og nanovitenskap har i løpet av høsten 2014, og i henhold til 
studiekvalitetssikringssystemet ved UiB, foretatt en egenevaluering av sitt masterstudieprogram i 
nanovitenskap. I den forbindelse ble det foretatt en kandidat- og veilederundersøkelse blant 
uteksaminerte masterstudenter samt deres veiledere. Av totalt 12 uteksaminerte kandidater fikk vi 
inn svar fra hele 9 tidligere studenter. I tillegg fikk vi inn svar fra 9 av 11 aktuelle veiledere. Til tross 
for den gode responsen, så er det klart at vi har et tildels begrenset statistisk grunnlag å trekke 
konklusjoner fra. Likevel var denne undersøkelsen veldig nyttig og har gitt oss et ganske klart bilde på 
situasjonen. 

Programstyrets medlemmer har også aktivt tatt del i evalueringsprosessen, og flere interessante 
forslag og innspill har blitt diskutert i forbindelse med programstyremøtene. I tillegg så har vår nye 
programsensor, Jostein Grepstad (NTNU), kommet med mange konstruktive ideer og forslag omkring 
våre studieprogram generelt. 

Basert på besvarelsene fra undersøkelsene så er det en helt klar enighet blant både kandidater og 
veiledere at kandidatene faktisk oppnår det forventede læringsutbyttet i tråd med 
læringsutbyttebeskrivelsen i løpet av studieforløpet. Det blir også påpekt fra veiledernes side at 
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studentene generelt er veldig flinke. Dette gjenspeiles også i de oppnådde resultatene til 
kandidatene, som generelt er meget gode. Veilederne opplever også masterstudentenes faglige 
forkunnskaper som tilstrekkelige for å gjennomføre masterstudiene i de aktuelle forskningsgruppene. 
Fra studentenes side kom det også frem at de opplevde sine forkunnskaper fra BSc-studiet som 
tilfredsstillende. Med tanke på at studieprogrammet i nanoteknologi- og vitenskap er av høy 
tverrfaglig karakter, og med de utfordringer dette kan medføre, så er det meget gledelig å konstatere 
at emneporteføljen i bachelorprogrammet tilsynelatende stort sett dekker det faglige behovet.  

Når det gjelder de obligatoriske emnene i mastergraden, dvs. KJEM220, NANO300, NANO310 og 
BMED325 (kun obligatorisk for studenter med masterprosjekt i nanomedisin/-toksikologi), så ble det 
påpekt at de fleste emnene var mer eller mindre relevante og at de alle har bidratt til det totale 
læringsutbyttet. Det var ingen klar tendens i besvarelse, hverken fra studenter eller veiledere, som 
tyder på at noen av emnene burde tas ut eller erstattes med andre. Ved siste programstyremøte ble 
det derimot foreslått at KJEM220 og BMED325 med fordel kunne gjøres valgfrie i masterstudiet i 
nanovitenskap. Begrunnelsen var at disse emnene ikke er tilstrekkelig relevante for alle 
masterstudieretningene. Det har i tillegg blitt påpekt, både gjennom undersøkelsen, i programstyret, 
samt fra programsensor, at studieprogrammene i nanoteknologi og nanovitenskap generelt mangler 
et innslag av kvantemekanikk i emneporteføljen. Dette er i dag en høyst aktuell sak som er under 
utredning i programstyret. 

Det kom også frem av undersøkelsen at de fleste studentene tilsynelatende var fornøyd med sitt valg 
av masterstudie i nanovitenskap, og at de fant studiet både interessant og spennende. De er også 
generelt meget fornøyd med hvordan de har blitt mottatt i forskningsgruppene og understreker 
betydningen av å få seg en fast leseplass. Det kom også klart frem at de opplever seg som godt 
mottatt og respektert i arbeidslivet. De fleste av kandidatene (dvs. 7 av 9) havnet i relevante jobber 
innen svært kort tid etter mastergraden; enten innenfor universitetssystemet som PhDs, som lærer i 
offentlig sektor eller i høyteknologiske bedrifter. 

Veilederne ble også spurt om sin erfaring med bruk av sensormappen i forbindelse med vurderingen 
av masteroppgaver. Kun fire av veilederne hadde slik erfaring. Svarene var tildels sprikende; noen var 
fornøyd mens andre var mindre fornøyde. Fra mitt ståsted som leder av programstyret, så 
forekommer det meg særdeles merkelig at universitetet sentralt overlater ansvaret for den endelige 
utformingen av sensormappen, samt dens rolle i vurderingene, til de enkelte programstyrene for de 
forskjellige studieprogrammene. Ikke overraskende har dette ført til at studieprogrammene i f.eks. 
fysikk, kjemi og nanovitenskap i praksis bruker forskjellige sensormapper i sine vurderinger. Jeg 
mener at dette generelt er særdeles uheldig, og det blir spesielt utfordrende for oss som har et 
tverrfaglig studieprogram. Som programstyreleder finner jeg derfor at sensormappeordningen i sin 
nåværende form er umoden. Dersom Universitetet i Bergen har som mål å bruke en slik ordning, så 
bør det utformes en enhetlig mappe sentralt som kan anvendes innenfor alle fagretninger ved 
universitetet. Etter min mening kan det ikke være det enkelte programstyre sitt ansvar å utforme sin 
særegne sensormappe. I tillegg så må det ligge klare retningslinjer til grunn for hvordan mappene 
skal brukes i sensureringen. Inntil en slik sentralt fundamentert mappe foreligger, så vil jeg som 
programstyreleder anbefale at masterstudieprogrammet i nanovitenskap ikke lenger bruker 
sensormappen til bedømmingen av sine masteroppgaver.  

Masterstudiet i nanovitenskap har totalt 10 studieplasser. Erfaringsmessig så har det vist seg at de 
fleste masterstudentene rekrutteres fra vårt eget bachelorstudieprogram i nanoteknologi som har 
totalt 20 studieplasser. Det faktiske antall opptatte masterstudenter til studiet har vist en positiv 
utvikling med en gradvis økning fra fire opptatte studenter i 2010/11 studieåret til hele 10 kandidater 
i 2014/15. Det vil således være et mål for programstyret å søke å holde dette tallet konstant i 
fremtiden. 

Som oppsummering så er det en glede for meg som programstyreleder å konstatere at vi 
tilsynelatende har et velsmurt og godt fungerende masterstudieprogram. Jeg vil i den forbindelse gi 
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en spesiell honnør til tidligere (samt nåværende) programstyremedlemmer for den jobben som har 
vært gjort. Jeg vil også trekke frem vår administrative koordinator Hege Ommedal som har gjort en 
fremragende og særdeles viktig jobb for studieprogrammet over mange år. Dette ble også gjenspeilt i 
kandidatundersøkelsen, der alle kandidatene svarte at de var fornøyd med informasjonsutvekslingen 
med studieadministrasjonen.  

Studieplan for Masterstudiet i nanovitenskap 
Innføring av et obligatorisk emne i kvantemekanikk i Bachelorstudiet i nanoteknologi har åpnet opp 
for en diskusjon om hvorvidt KJEM220 skal være et obligatorisk emne i Masterstudiet i 
nanovitenskap. Dette vil bli diskutert i Programstyret i løpet av våren 2015.  

Rekrutteringsarbeid til MScNano 

Mastermøte 
Mastermøtet i masteruken et viktig virkemiddel for å synliggjøre bredden i tilbudet av 
masteroppgaver i nanovitenskap. Veiledere støtter godt opp om mastermøtet.  

I tråd med anbefalinger i høstens kandidatundersøkelse er invitasjonen til forskningsmiljøene spisset 
for å få enda bedre frem i presentasjonen hva som er det faglige innholdet i studentprosjektet og 
faglige anbefalinger om gode valgemner i bachelor- og masterstudiet.  

Mastermøtet for nano holdes 19. mars kl. 16.15 – 18.30. 

Masterbrunsj 

Vi ser med glede at MScNano for første gang har fylt opp alle studieplassene i studieåret 2014/15. Vi 
rekrutterer 9 av 10 fra egne bachelors og har 1 innkommende student med bachelorgrad i 
molekylærbiologi. Uten at vi direkte har undersøkt effekten av de rekrutteringstiltakene vi har 
iverksatt ser vi at det er økt bevissthet rundt MScNano. Etter masterbrunsjen i august 2014 kom det 
konkrete tilbakemeldinger fra bachelorstudenter om at de allerede var i gang med en planlegging 
med tanke på masterstudium i nanovitenskap. Det kunne være interessant å kartlegge i hvilken grad 
årets nye masterstudenter har benyttet seg av rekrutteringstiltakene og i hvilken grad det har 
ansporet dem til å søke studieplass ved MScNano. Dette vil bli forsøkt kartlagt i 2015 innenfor de 
administrative ressursrammene en har på studieprogrammet.  

Tabell med informasjon om opptakstall til MScNano viser i tabell A3 i Appendix. 

Ferdige masterkandidater i nanovitenskap  
Det ble uteksaminert fem masterkandidater i nanovitenskap i 2014.  

Veilederteam for ferdige masterkandidater i nanovitenskap våren 2014 

• 3 kandidater ved Institutt for fysikk og teknologi:  

o Jan Petter Hansen (hovedveileder) og Lene Sælen (biveileder) 

o Morten Førre  

o Bodil Holst og Martin Møller Greve (hovedveiledere) 

• Kjemi institutt: 

o Knut Børve 

• Institutt for klinisk odontologi: Mihaela Roxana Cimpan (hovedveileder) og Emil Cimpan, Kamal 
Mustafa og Owe Pliquett (biveiledere).   

Det forventes fire mastereksamener i nanovitenskap våren 2015. 
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Utbetaling av resultatmidler for ferdige masterstudenter i nanovitenskap 
I juni 2014 ble det for første gang utbetalt resultatmidler for ferdige masterkandidater i 
nanovitenskap etter den foreslåtte modellen (ePhorte 13/2039-HEOM). 

Det ble utbetalt til hovedveiledende institutt for ferdige kandidater i 2012 slik:  

Institutt for fysikk og teknologi (MN): 1 

Institutt for biomedisin (MOF): 1 

Institutt for Klinisk odontologi (MOF): 1 

Institutt for indremedisin (MOF): 1 

 

I juni 2015 utbetales resultatmidler for ferdige kandidater i 2013 slik:  

Institutt for fysikk og teknologi (MN): 1 

Institutt for biomedisin (MOF): 1 

Oppsummering 
Programstyret for nanoVT iverksatte store studieplanendringer i 2014, som det enda gjenstår å se 
effekten av fullt ut. Målsetningen er å ha et best mulig faglig studieprogram hvor vi ivaretar 
studentene på en best mulig måte. Vi vil derfor holde et kontinuerlig fokus på studiekvalitet også i 
2015 og vil til å foreta justeringer hvis vi finner det nødvendig for å nå målsetningene. Vi vil også 
gjøre en egenevaluering av BScNano høsten 2015. Vi ser også frem til det videre samarbeidet med 
vår programsensor i arbeidet med å gjøre nanostudiet enda bedre. 

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med studentene i studiekvalitetsarbeidet og håper 
å utvikle og styrke dette ytterligere i året som kommer. Det er viktig for oss å ta vare på alle de gode 
studentene våre i et 5-årig studieløp og også tiltrekke oss gode mastersøkere med annen relevant 
faglig bakgrunn.   
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Appendix 

Tabell A1: Anbefalt studieplan for BScNano fra og med høsten 2015. 
Programstyret for nanoVT ønsker at innføring av et obligatorisk emne i kvantemekanikk skal gjelde 
fra og med kull H15. Programstyret for nanoVT utreder de faglige mulighetene for å få dette til.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Opptaksramme og opptakstall 
Opptaksrammen for BScNano og MScNano for 2014/15 er hhv 20 og 10 studenter. Det er ingen 
endring fra tidligere år.  

Tabell A2 – Opptak til BScNano i perioden 2009 – 2014 

ÅRSTALL PRIMÆRSØKERE TILBUD JA-SVAR 

KVALIFISERTE 

PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 37 30 24 27 19 

2010 35 28 23 31 18 

2011 34 32 17 25 16 

2012 29 40 24 22 20 

2013 46 52 33 40 23 

2014 38 42 27 31 21 

Tallene er hentet fra FS3 eller fra statistikken til Samordna opptak4. 

                                                 
1 Basisgruppe 1: KJEM122, KJEM131, PHYS114 (velg ett blant). 
2 Basisgruppe 2: INF109 eller STAT110 (velg ett blant). 
3 FS101.001 og 101.003. Studieprogram: 184 0939. Utplukk: Tilbud, JA-svar, Møtt. 
4 Samordnaopptak.no. 

6 Valgemne Valgemne Valgemne 

5 NANO244 INF1092/KJEM1311/Valgemne MOL200 

4 NANO161 KJEM1221/PHYS1141/Valgemne MOL100 

3 KJEM120 PHYS112 STAT1102/Valgemne 

2 NANO100 MAT112 PHYS111 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 
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Tabell A3 – Opptak til MScNano i perioden 2009 – 2014  

ÅRSTALL TERMIN 

PRIMÆR- 

SØKERE TILBUD 

JA- 

SVAR 

KVALIFISERTE 

PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 HØST 1 0 0 1 0 

2010 VÅR 1 1 0 1 0 

2010 HØST 8 8 4 8 4 

2011 VÅR 2 0 0 2 0 

2011 HØST 12 6 5 12 3 

2012 VÅR 2 2 2 2 2 

2012 HØST 11 7 4 7 3 

2013 VÅR 1 0 0 0 0 

2013 HØST 11 7 6 7 55 

2014 VÅR 0 0 0 0 0 

2014 HØST 9 8 6 9 75 

2015 VÅR 3 3 3 3 3 

Tallene er hentet fra FS6. 

 

 

                                                 
5 1 utsatt studiestart fra høsten 2014 til høsten 2015. 
6 FS101.001 og 101.003. Studieprogram: 184 2479. Utplukk: Tilbud, JA-svar, Møtt. 
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