
 

STUDIESTYRET – MØTE 17. SEPTEMBER 2014 

Universitetet i Bergen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

 - 1 - 

Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 17. september 2014 kl. 1015-1200 

Rom 1C6a, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetets styrerom) 

 

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 28. MAI 2014          

 

SAK 14/12 

PRØVEORDNING FOR SKJERPEDE OPPTAKSKRAV TIL HØYERE UTDANNING   

Drøftingssak (Saksnr. 2013/9839) 

Vedlegg: Brev fra Kunnskapsdepartementet, Brev fra Studieadministrativ avdeling  

 

SAK 14/13 

AREALARBEIDSGRUPPE – KONSEKVENSER FOR UNDERVISNING 

Drøftingssak (Saksnr. 2014/) 

 

Sak 14/14 

EVENTUELT 

 

III   ORIENTERINGER 

1. Opptak av innvekslingsstudenter - Bruk av lokal avtaler. Presentasjon v/ Kaia 

Nepstad, GEO 

2. Arbeidet med nye teknologiorienterte studieprogram / sivilingeniør. Muntlig 

orientering 

3. Endringer i UH-loven. Muntlig orientering 

4. Utdanningsledelse. Muntlig orientering 

5. UNIS: opptakskvoter til emner. Muntlig orientering 

6. Orienteringer fra Utdanningsutvalget: 

- Rapport: Institusjons- og programfrafall ved UiB   

- Studieprogram med mindre enn 20 studenter: Svar fra MN-fakultetet på KDs 

krav om minstestørrelse på studieprogram 

- Rapporter om studentrekruttering: Tidsserierapport fra Ideas2Evidence, 

Rapport om studentrekruttering - UiB september 2014 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie       MN/INSO 

sekretær       Bergen, 15.9.14  

https://wiki.uib.no/matnat/images/0/05/Referat_28mai2014.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/de/Sak_14_12_Pr%C3%B8veordning_rundt_skjerpede_opptakskrav.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/Opptak_til_h%C3%B8yere_utdanning_-_spesielle_opptakskrav_til_flere_studier.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/36/Fors%C3%B8ksordning_spesielle_opptakskrav.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Sak_14_13_Arealarbeidsgruppe_-_konsekvenser_for_undervisning.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f6/Frafallsanalyse.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a5/Minstest%C3%B8rrelse_p%C3%A5_studieprogram.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a5/Minstest%C3%B8rrelse_p%C3%A5_studieprogram.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/studentrekruttering_ved_universitetet_i_bergen_-_tidsserierapport_2009_-_2013.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/studentrekruttering_2014_rapport.pdf
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Kommende saker: 

- MNF201 

- Oppfølging av Læringsutbyttebeskrivelser 

- Utdanningsstrategi 

- Reglement og utfyllende regler 

- EVU-arbeidet 

- Kvalitetsbasen og emneevalueringer 

- BORA og retningslinjer for masterinnlevering 
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Referat fra møte i Studiestyret  
(under forutsetning av godkjenning i Studiestyret) 

Onsdag 28. mai 2014 kl. 1015-1200 

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon) 

Tilstede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Oddfrid Førland (Institutt for biologi), Dag 

Haugland (Institutt for informatikk), Berit Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Eli Neshavn 

Høie (studiesjef), Henrik Kalisch (Matematisk institutt), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk 

og teknologi), John Georg Seland (Kjemisk institutt), Hee-Chan Seo (Molekylærbiologisk 

institutt), Harald Walderhaug (prodekan), Ingrid Solhøy (studieseksjon) 

I   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent.  

II  PROTOKOLL FRA MØTE 2. APRIL 2014 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 

SAK 14/9 

PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER  

(Saksnr. 2014/1420) 

Vedlegg: Evalueringsplan 

VEDTAK:  

Studiestyret vedtok den fremlagte planen for programevaluering. Instituttene skal levere 

evalueringsrapportene innen 1. mars i året etter at evalueringen er gjennomført. 

Evalueringsplanen legges ut på fakultetets nettsider.  

 

 

SAK 14/10 

NYE MALER FOR STUDIEPROGRAM 

(Saksnr. 2013/9703) 

Vedlegg: 

 Mal for bachelorprogram 

 Mal for masterprogram  

VEDTAK: 

Studiestyret vedtok nye maler for fakultetet med standardtekster for bachelorprogram og 

masterprogram. Studieadministrasjonen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 

malene dersom det er behov for egne kategorier/tekster til vitnemål eller Diploma supplement. 

 

Alle studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet skal beskrives i ny mal 

for studieprogram. De oppdaterte beskrivelsene av studieprogrammene oversendes til 

studiestyret for godkjenning innen fristen for store studieplanendringer 1. oktober 2014.  

 

 

https://w3.uib.no/nb/matnat/78536/m%C3%B8te-2-april-2014
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/50/Sak_14_9_plan_programevalueringer.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c0/Plan_for_programevalueringer_2014-2017.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/ec/SAk_14_10_Ny_mal_for_studieplaner.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b1/Vedlegg_sak10_Mal_bachelorprogram_MN2014.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/b/ba/Vedlegg_sak10_Mal_Masterprogram_MN2014.pdf
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SAK 14/11 

EVENTUELT 

Ingen saker 

 

III  ORIENTERINGER      

Visedekan og studiesjef orienterte. 

 

1. Utvidelse av lærerutdanningsutvalget - to skolerepresentanter 

2. Undervisningsspråk og språkpolitikk ved UiB - Undervisningsspråk iht forskriften, 

Vedtak til språkpolitikk ved UiB, Rapport om språkpolitikk "I pose og sekk" 

3. Masterseremoni 

4. Litteraturlister/pensumlister frist 1. juni 

5. Emneevalueringer i studiekvalitetsbasen 

6. Fagseminar om fusk og plagiat 19. juni (kl 13.15 til 15.00, rom: Pi i fjerde) 

7. Orientering fra studiekvalitetskonferansen 20. mai 

8. Informatikk: Orientering om evt omlegging av bachelorprogrammene 

9. Samordna opptak høsten 2014: Orientering om søkertall og prosessen videre 

10. Masteropptak høsten 2014: Orientering om søkertall 

11. Orientering fra Utdanningsutvalget 

12. Studietilbud med færre enn 20 studenter (artikkel i PåHøyden) 

13. Overgang til nye retningslinjer for karaktersetting av masteroppgaver i MNT-fag - 

Fakultetets infoside 

14. Sensorveiledninger for mastereksamen: Institutt for biologi, Institutt for fysikk og 

teknologi, Geofysisk institutt: Energi, Meteorologi/oseanografi, MARECLIM 

15. Rapport fra programsensor for BA fysikk 

 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie        

sekretær         

MN/INSO/ELIHØ 

Bergen, 04.06.14 

https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d5/LU_to_skolerepresentanter.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/87/Om_undervisningsspr%C3%A5k_i_forskriften.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/74/Spr%C3%A5kpolitikk_-_Vedtak_pose_og_sekk_2007.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/36/UiB_spraak_2007_-_pose_og_sekk.pdf
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/
http://www.uib.no/matnat/76968/fagseminar-om-fusk-og-plagiat-juni-2014
http://www.uib.no/ua/71278/nasjonal-studiekvalitetskonferanse-fremmer-kvalitetssikringssystemet-utdanningskvalitet
https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b5/S%C3%B8kertall_april_14_.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/50/Masteropptak_h%C3%B8sten_2014_-_s%C3%B8kere.pdf
http://pahoyden.no/2014/05/avviser-sperregrense-smafag
http://www.uib.no/matnat/54551/karaktersetting-av-masteroppgaver-innenfor-mnt-fagene-nye-retningslinjer
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/aa/BIO_sensormappe_2014_ny_ordning.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/39/Sensormappe_master_H2012_ny_ordning.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/39/Sensormappe_master_H2012_ny_ordning.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1b/Ny_sensorveiledning_energi_60.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c9/Ny_sensorveiledning_Meteorologi_Oseanografi_60.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/2/24/Ny_sensorveiledning_MARECLIM_60.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/4/49/IFT_Programsensorrapport_2014_%282%29.pdf
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Studiestyresak: 14/12 
 Saksnr.: 2013/9839 

Møte: 17. september 2014   

 

 

PRØVEORDNING FOR SKJERPEDE OPPTAKSKRAV TIL HØYERE 

UTDANNING 

 

I vedlagt brev fra Kunnskapsdepartementet av 18.06.14 åpnes det opp for at utdanningsinstitusjonene 

som en forsøksordning kan sende «søknader om for eksempel karakterkrav eller strengere krav i form 

av programfag til enkelte studier».   

Generelt gjelder et krav om generell studiekompetanse (GSK) for opptak til universitetsstudier i Norge. 

Realfagsutdanning har på nasjonalt plan, blant annet ved vårt fakultet, allerede et tilleggskrav i 

matematikk om 2. klasse realfagsmatematikk (R1) i videregående skole, eller eventuelt full fordypning i 

samfunnsfaglig matematikk på videregående i 2. og 3. klasse (S1+S2). I tillegg er det et krav om full 

fordypning på videregående skole i ett av fagene kjemi, biologi, fysikk, matematikk, geofag eller 

teknologi og forskningslære.  

Strengere krav gjelder for opptak til integrert master i teknologi ved NTNU, som krever full fordypning 

i realfagsmatematikk på videregående (R1+R2) samt karakterkrav. Ingeniørskoler nasjonalt har også 

krav om full matematikkfordypning (R1+R2). 

Etter at det ble åpnet opp for muligheten til å søke om strengere krav også i annen realfagsutdanning har 

det vært kontakt mellom MatNat miljøene ved UiO, UiB og NTNU som alle kunne tenke seg å prøve ut 

skjerpede opptakskrav på flere studieprogrammer enn ingeniørstudier, primært som et krav om full 

fordypning i realfagsmatematikk på videregående skole (R1+R2). Søknadsfristen til 

kunnskapsdepartementet for å delta i prøveordningen er satt til 15. oktober. Ingen av institusjonene har 

sluttført sine interne prosesser, men det synes å være enighet om noen prinsipper: 

 Vi bør i størst mulig grad tilstrebe at lignende studier har samme opptakskrav på tvers av 

institusjonene. 

 Det er uheldig om skjerpede opptakskrav får tilbakevirkende kraft, og de bør derfor innføres 

med en viss tidsforsinkelse. Med andre ord bør elevene i videregående skole informeres tidsnok 

til at de kan innrette sine fagvalg i forhold til endrede krav på det studiet de ønsker. 

 

Saken har også vært diskutert i instituttledergruppen ved fakultetet, og alle er i utgangspunktet positiv til 

å prøve ut skjerpede krav. Den forventede gevinsten vil være: 

 Bedre synliggjøring av hva som kreves for et realfagstudium, der alle fagfelt beveger seg i mer 

kvantitativ retning 

 Lavere frafall på grunn av høyere basiskompetanse blant studentene 

 Mulighet for generelt å løfte matematikkompetansen til elevene som søker seg til 

realfagsutdanning på universitetsnivå 

 Lavere stryktall i matematikkemner tidlig i studiet 
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I skrivende stund ser det ut som om NTNU vurderer å be om skjerpede krav for opptak til 

studieprogram i matematikk og fysikk, mens UiO diskuterer R2 som et mye mer generelt krav. Det er 

imidlertid fremdeles usikkert hva sluttresultatet blir. 

For UiBs vedkommende mener vi at i tillegg til de selvfølgelige kandidatene matematikk og fysikk, bør 

vi også inkludere studieprogram hvor høy matematikkfokus ikke er så åpenbart for søkerne. 

Bachelorprogrammene i meteorologi og oseanografi og i datavitenskap er to åpenbare kandidater her. Vi 

kan også velge å se mer generelt på de studieprogrammene som krever MAT111 heller enn MAT101 i 

første semester. 

En søknad om skjerpede opptakskrav må godkjennes i fakultetsstyremøte 2. oktober, og vi ønsker derfor 

en diskusjon i studiestyret der vi blant annet ønsker å berøre følgende punkter: 

 I hvor stor grad bør vi tilstrebe nasjonal samordning av opptakskrav på like utdanninger ved 

ulike institusjoner? 

 Er det andre faglige krav enn R2 det kunne være aktuelt å vurdere? 

 Hvilke programmer er det mest aktuelt å be om å få innlemmet i en prøveordning? 

 Bør vi ta antall søkere til et program i betraktning, dersom vi ber om skjerpede opptakskrav; 

altså innføre strengere krav på program som i dag sliter med å fylle opp studieplassene? 

 

 

Det bes om at Studiestyret drøfter spørsmål rundt skjerpede opptakskrav til høyere utdanning, 

og spesielt til egne studieprogram, og en eventuell søknad om å delta i prøveordningen. 

 

 

 
Bergen 12. september 2014 

MN/ 

 
 

Vedlegg 

- Brev fra Kunnskapsdepartementet 

- Brev fra Studieadministrativ avdeling 

 

 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og 
høyskoleavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* Inger J. Christiansen 

22 24 76 74 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  
 

 

 

 

Universiteter og høyskoler 

      

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/2334-     18.06.14 

 

Opptak til høyere utdanning - spesielle opptakskrav til flere studier? 

Forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) fastsettes av 

Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 

høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. Spesielle opptakskrav (tilleggskrav til generell 

studiekompetanse) fastsettes i forskriftens kapittel 4. Se nærmere informasjon: 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-31-173#KAPITTEL_4   

 

Endringer i opptaksforskriften fastsettes normalt en gang i året. Universitetene og høyskolene 

har anledning til å foreslå endringer i forskriften. Fristen for innsending av endringsforslag er 

15. april hvert år, jf rundskriv F-05-10 om Opptakskalenderen. 

 

Departementet har fått signaler fra enkelte fagmiljø om at det kan være behov for å fastsette 

spesielle opptakskrav til flere studier. Spesielle opptakskrav er som hovedregel fastsatt etter 

forslag fra en eller flere institusjoner. Innen den fastsatte fristen i år, hadde departementet 

imidlertid kun mottatt forslag om slike krav fra én institusjon. Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU) ønsker at det fastsettes spesielle opptakskrav i form av 

karakterkrav i engelsk for opptak til institusjonens engelskspråklige utdanningsprogram.   

 

Kunnskapsdepartementet har besluttet å prøve ut en mer liberal praksis med hensyn til å 

fastsette spesielle opptakskrav.  

 

Nye spesielle opptakskrav kan prøves ut en tid før det tas stilling til om de skal innføres som 

varig ordning og derved fastsettes i opptaksforskriften. Institusjonen må sørge for evaluering 

og nærmere vurdering etter prøveperioden, før styret beslutter om institusjonen skal søke 

departementet om å få fastsatt forskriftsendring. Det er derfor ikke aktuelt å endre 

opptaksforskriften nå.   

 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-31-173#KAPITTEL_4


 

Side 2 

 

Som eksempel på en forsøksordning som senere har resultert i forskriftsendring, viser vi til at 

det fra og med opptak til studieåret 2013- 2014 ble innført karakterkrav ved opptak til 

integrert master i teknologi ved NTNU.  Kravet ble innført etter at NTNU i flere år hadde hatt 

en godkjent forsøksordning med karakterkrav. Evalueringen etter forsøksperioden var positiv. 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at tilsvarende krav ikke kan gjøres gjeldende for 

tilsvarende studier ved andre institusjoner uten at dette fastsettes særskilt. 

    

Departementet ber institusjonene gjøre fagmiljøene kjent med mulighetene som er beskrevet i 

dette brevet. Eventuelle søknader om forsøk med spesielle opptakskrav må være begrunnet og 

styrebehandlet.  

 

Etter mønster fra eksempelet ovenfor, vil departementet vurdere søknader om for eksempel 

karakterkrav eller strengere krav i form av spesielle programfag til enkelte studier. For ordens 

skyld gjøres oppmerksom på at det ikke er aktuelt å gjøre unntak fra kravet om generell 

studiekompetanse (GSK) eller å fjerne spesielle opptakskrav som allerede er fastsatt. 

 

Ved fastsettelse av spesielle opptakskrav vil departementet også se hen til prinsippet om at 

tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav. Det legges vekt på at regelverket skal være 

mest mulig oversiktlig og enkelt å orientere seg i for søkere og studieveiledere. Samtidig 

bidrar det til en effektiv gjennomføring av det nasjonale opptaket ved at universiteter og 

høyskoler kan saksbehandle søknader for hverandre.  

 

Forsøksordninger besluttes av departementet med hjemmel i universitets- og høykoleloven  

§ 1-2 (4): Departementet kan, etter innstilling fra styret, vedta at det kan gjøres avvik fra loven og 

forskriftene til loven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk.  

Denne bestemmelsen har vært brukt i tilknytning til forsøk med y-vei. Bestemmelsen kan 

også brukes ved utprøving av nye spesielle opptakskrav som for eksempel poeng- og 

karakterkrav til bestemte studier.  

 

Vi ber institusjoner som ønsker å prøve ut spesielle opptakskrav for senere opptak om å søke 

om forsøksordning innen 15. oktober d.å.  

 

Det må framgå av søknaden fra hvilket tidspunkt og for hvor lang periode forsøket skal 

gjelde. Det er nødvendig å vurdere om nye forsøksordninger må varsles i så god tid at elever i 

videregående opplæring ikke risikerer nye krav etter at de har valgt sine programfag i Vg1. 

Departementet tar sikte på å avgjøre søknadene slik at forsøksordninger kan  kunngjøres i god 

tid før elever i videregående opplæring velger programfag vinteren 2015.  

 

Med hilsen  

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Grethe Sofie Bratlie 

 avdelingsdirektør  

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 



 

Side 3 

 

Kopi til:  
 

Universitets- og høgskolerådet 

Samordna opptak 

Nettverk for private høyskoler 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Studieadministrativ avdeling 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Studieadministrativ avdeling 

Telefon 55589314 

Telefaks 55589418 

 

Postadresse  

Postboks 7800 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

 

Bergen 

Saksbehandler 

Hans Eivind Dalsbø 

 

side 1 av 1 

 

   

 

 
 
 
 

Innføring av forsøksordning med spesielle opptakskrav til studier 
Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 18.06.2014 (2013/9839-8), der 
departementet orienterer om at de er vil vurdere forsøksordninger med innføring av spesielle 
opptakskrav til flere studier etter søknad fra lærestedene.  
 
Brevet ble distribuert til fakultetene da det ble mottatt. Ordningen dreier seg i første rekke om 
enten å innføre, eller å skjerpe opptakskrav til studier. Dersom det er spørsmål til ordningen, 
kan opptaksansvarlig Hans Eivind Dalsbø kontaktes.  
 
Ved UiB har vi p.t. følgende sett med spesielle opptakskrav i bruk i forbindelse med NOM-
opptaket:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke åpnet for å lempe på allerede eksisterende krav, eller å gå bort fra kravet om 
generell studiekompetanse. Ordningen åpner imidlertid for å søke om forsøksordninger som 
innebærer opptaksprøver eller tilsvarende vurderinger, for studier som ønsker dette.  
 
Departementets brev fastslår at eventuelle søknader må være styrebehandlet. Ved UiB vil 
det være tilstrekkelig at fakultetsstyrene behandler saken. Vi ber da om at vedtaket 
inneholder følgende passus: 
 
Fakultetsstyret tilrår universitetsledelsen å foreslå forsøksordningen overfor Kunnskapsdepartementet.  
 

Studieadministrativ avdeling samordner søknadene for oversending til 
Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. oktober. For å rekke denne samordningen, ber vi 
om at innspillene er oss i hende senest fredag 10. oktober. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Christen Soleim 
avdelingsdirektør Hans Eivind Dalsbø 

seniorkonsulent 

Fakultetene 

Referanse Dato 

2013/9839-HANDA 12.09.2014 

  

 

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav.  
LÆREAL Generell studiekompetanse og minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og 

muntlig) og minst 35 skolepoeng. I tillegg må de dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten 
(R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2). 

LÆRER Generell studiekompetanse og minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, 
gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. MERK: karakterkravet gjelder ikke 
om du har matematikk på høyere nivå  

MATRS Generell studiekompetanse og matematikk R1/(S1+S2)  
MEROD Generell studiekompetanse og matematikk R1/(S1+S2) og FYS1 og KJE(1+2)  
MUSUIB Generell studiekompetanse og opptaksprøve  
REALFA Generell studiekompetanse og: matematikk R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) 

eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).  
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Studiestyresak: 14/13 
 Saksnr.: 2014/ 

Møte: 17.09.2014   

 

 

AREALARBEIDSGRUPPE – KONSEKVENSER FOR UNDERVISNING 

 

De kommende årene vil by på utfordringer med tanke på undervisningsrom ved fakultetet. 

Både bygging av EnTek-bygget, rivning av Auditoriefløyen, renovering av Realfagbygget og 

usikkerhet rundt lokalene i Autogården vil påvirke tilgjengelige undervisningsareal for 

studentene. Dette gjør at vi vil måtte planlegge svært godt for å få gjennomført undervisningen 

på en hensiktsmessig og god nok måte. Studenttallet ved fakultetet har økt betydelig de siste 

årene, og vi planlegger også for en mulig utvidelse av antall studieplasser (arbeid med nye 

teknologiorienterte studieprogram). Vi har fremdeles mangel på undervisningsrom som kan ta 

studentgrupper på omtrent 30, og opplever ellers et press på de store auditoriene. De største 

grunnkursene våre har dublert forelesingene for å kunne gi et godt tilbud til studentene.   

 

Det er nå viktig at vi forbereder oss slik at vi kan ivareta læringsmiljø og planlegge for at vi 

også i en ombyggingsfase kan tilby et tilstrekkelig antall studentarbeidsplasser. 

 

Fakultetet har satt ned en egen koordineringsgruppe for studentarealer for å se på hvilke 

muligheter som allerede ligger i de arealene vi disponerer. Arbeidsgruppen har representanter 

fra fakultetet og studentrepresentasjon. I tillegg til et arbeid med å få oversikt over hele 

fakultetets arealbehov, skal det arbeides for å finne mer hensiktsmessige løsninger for 

bachelorstudentene som har mye av sin undervisning på Marineholmen. Det vil bli satt ned en 

supplerende arbeidsgruppe i tilknytning til arealene på Marineholmen som skal ha 

representanter fra de instituttene som er lokalisert der, samt en fakultetsrepresentant. 

 

I forbindelse med bygging av EnTek-bygget vil auditoriefløyen måtte rives, og i den perioden 

mister vi to relativt store auditorier samt leseplasser for studentene. Tilsvarende vil en 

oppussing av Realfagbygget gjøre at vi, i en overgangsperiode, vil kunne få betydelig redusert 

kapasitet på undervisningsrom, auditorier og studentarbeidsplasser. Slik planen foreligger nå, 

skal de to prosjektene ikke skje samtidig, og vi må derfor se på hvilke muligheter som finnes 

for å utnytte den eksisterende kapasiteten enda bedre. Det blir viktig at vi i en lengre eller 

kortere periode er fleksible med tanke på utnyttelse av undervisningsarealer. Vi må også se på 

midlertidige erstatningslokaler i denne perioden. 

 

Arbeidsgruppene vil orientere Studiestyret og fakultetsledelsen fortløpende om den videre 

prosessen. 

  

 

Det bes om at Studiestyret drøfter momenter vi bør være særlige oppmerksomme på for å kunne 

ivareta utdanningskvalitet og læringsmiljø på en god måte i en bygge- og 

oppgraderingsperiode. 

 
 

Bergen 12. september 2014 

MN/ELIHØ 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet 

Telefon 55582062 

Telefaks 55589666 

post@mnfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Realfagbygget, Allégaten 41 

Bergen 

Saksbehandler 

Eli Neshavn Høie 

55583227 
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Studieadministrativ avdeling 

 

  

  

 

Svar fra MN-fakultetet vedrørende KDs krav om minstestørrelse på 
studieprogram 

 

Viser til brev fra SA av 06.06.14, hvor fakultetene blir bedt om å vurdere berettigelsen av 

små studieprogram i lys av Kunnskapsdepartementets signaler om at et årlig studenttall på 

20 som hovedregel bør være et minstemål. 

 

Vi oppfatter at departementets intensjon med å sette en slik grense i første rekke er å sikre 

at fagmiljøet hvor en utdanning tilbys er tilstrekkelig stort og robust til at utdanningskvaliteten 

kan ivaretas på en god måte, samt å sikre fornuftig bruk av ressurser og stimulere til økt 

samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Slik det også har blitt belyst i tidligere 

saksforelegg til utdanningsutvalget (sak 22/14) og universitetsstyret (sak 54/14), kan det 

stilles spørsmål ved om størrelsen på et studieprogram alene er en god målestokk for når 

tiltak bør settes i verk. Vi ønsker å knytte ytterligere noen generelle kommentarer til dette 

etter gjennomgangen av de berørte enkeltprogrammene på Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet gitt under. 

 

Gjennomgang av enkeltprogrammer  

Innledningsvis vil vi peke på at det har vært umulig å få til en detaljert diskusjon i de 

relevante fagmiljøene rundt hvert enkelt studieprogram, grunnet en høringsfrist som 

sammenfaller med de to undervisningsfrie sommermånedene hvor store deler av fakultetets 

faste stab er borte grunnet feltarbeid, vitenskapelige konferanser og ferieavvikling. Det 

nedenstående er derfor basert på vurderinger gjort i dekanatet og fakultetets 

studieadministrasjon.  

 

Totalt er 22 av MNs studieprogram ført opp på listen over små program som ble utarbeidet til 

universitetsstyrets behandling (sak 54/14). Disse fordeler seg på to treårige 

bachelorprogram, ett femårig profesjonsstudium, 17 toårige masterprogram, og to 

fellesgarder (masterprogram gitt i samarbeid med utenlandske universiteter). Under følger 

vår vurdering av programmene i hver kategori. 

 

 

Referanse Dato 

2014/4989-ELIHØ 22.08.2014 
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Masterprogram 

Fem av masterprogrammene på listen (biologi, fiskeribiologi og forvaltning, havbruksbiologi, 

marinbiologi og marin ernæring) er nå slått sammen under et felles masterprogram i biologi, 

og synliggjøres nå som ulike studieretninger i dette programmet. Samlet sett møtte 42 nye 

studenter til disse retningene i 2013, og det nye masterprogrammet i biologi får derfor en 

størrelse godt over KDs minstekrav. 

 

Ni av de gjenværende masterprogrammene har til felles at de utgjør en del av et større totalt 

utdanningstilbud ved et institutt, og derved inngår i et større faglig hele. Eksempelvis tilbys 

masterprogrammene i prosessteknologi, petroleumsteknologi og fysikk alle av Institutt for 

fysikk og teknologi, med et samlet opptak høsten 2013 på 43 studenter. Vi har før 

argumentert med at opptaket til et gitt studieprogram er et dårligere mål på soliditeten og 

sårbarheten til et fagmiljø enn det totale studentopptaket på et institutt. Programmene på 

listen vil således lett kunne møte KDs «minstekrav» ved en omorganisering fra selvstendige 

studieprogram til studieretninger under et større «paraplyprogram», på samme måte som 

ved Institutt for biologi. Vi ser imidlertid ingen generell gevinst ved en slik omlegging, og 

mener at faglige- heller enn strukturelle hensyn bør ha avgjørende vekt for en slik 

omstrukturering.  

 

Det gjenstår da tre ordinære masterprogram på listen, som her omtales spesielt. Først av 

disse er det tverrfaglige masterprogrammet i energi, som administreres fra Geofysisk 

institutt. Dette programmet ble første gang tilbudt høsten 2012, og er således fremdeles i en 

oppstart- og oppbyggingsfase. Det årlige opptaket til programmet har vært jevnt økende, fra 

5 studenter i 2012, via 11 i 2013 til 23 studenter nå i høst. Vi mener at programmet har stor 

samfunnsrelevans, noe også den gledelige økningen i studenttallene reflekterer.  Vi regner 

med å kunne opprettholde et årlig opptak på nivå med 2014 også i fremtiden. 

 

Opptak til masterprogrammet i meteorologi og oseanografi har fluktuert noe de siste årene, 

men ligger i gjennomsnitt på rundt 20 studenter. Dette disiplinprogrammet er 

hjemmehørende på Geofysisk institutt, som står sentralt i UiBs satsing på klimaforskning 

gjennom Bjerknessamarbeidet og Senter for klimadynamikk. I lys av at klima er et av UiBs 

strategiske satsingsområder, og at instituttet også representerer ett av våre internasjonalt 

sterkeste forskningsmiljø, mener vi at dette er et viktig program å opprettholde både i 

nasjonal og lokal kontekst. 

 

Opptaket til masterprogrammet i molekylærbiologi, som er disiplinprogrammet knyttet til 

instituttet av samme navn, ligget på i underkant av 20 studenter. Dette er noe lavere enn 

ønsket. Instituttet har meget god søkning til sin bachelorutdanning, men molekylærbiologi har 

høy relevans også for medisinske fag, og mange av disse bachelorstudentene velger å gå 

videre til masterutdanning ved MOF. Institutt for molekylærbiologi arbeider målrettet for at en 

større andel av bachelorstudentene skal bli værende på instituttet også på 

masterprogrammet.   

 

Bachelorprogram 

To av fakultetets bachelorprogrammer, bærekraftig havbruk og informatikk-matematikk-

økonomi står oppført på listen med et opptak på i underkant av 20 studenter høsten 2013. 

Igjen utgjør disse bachelorprogrammene en del av et større programtilbud på henholdsvis 

Institutt for biologi og Institutt for informatikk. Begge disse instituttene har et totalt årlig opptak 

på rundt 100 bachelorstudenter. 
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Femårig profesjonsstudium 

Profesjonsstudiet i fiskehelse har en opptaksramme på 10 studenter, og faller derfor godt 

under departementets grense. Dette studiet dekker imidlertid et klart samfunnsbehov og har 

god søkning.  Den lave opptaksrammen er satt ut fra høye kostnader pr studieplass relatert 

til laboratorie- og feltkurs, samt krav til praksisplasser. Vi har bedt departementet om å få 

utvide antall studieplasser til 25 studenter, men dette betinger tilførsel av nye fullfinansierte 

studieplasser, noe vi også har fått støtte fra UiB sentralt til å be departementet om.  

 

Fellesgrader 

Fakultetet deltar i dag i to internasjonale fellesgrader; felles nordisk masterprogram i marine 

økosystemer og klima, og ”master’s programme in geoscience of basins and lithosphere”. 

Disse har et årlig opptak langt under grensen på 20 studenter, og det synes heller ikke 

realistisk at de i fremtiden vil nå et slikt tall. Slike programmer er administrativt tunge å drive, 

og to andre fellesprogrammer ved fakultetet er nylig lagt ned. Vi har tidligere oppfattet at UiB 

sentralt har vært en pådriver for opprettelsen av slike samarbeidsprogrammer, men ser 

gjerne at det diskuteres sentralt om fellesgrader bør opprettholdes på tross av lave 

studenttall. 

 

Generelle betraktninger 

Vi hilser en debatt rundt dimensjonering, ressursbruk, kvalitet og nasjonalt samarbeid om 

utdanningsprogram velkommen. Studieprogrammenes størrelse er bare en av faktorene som 

har betydning i denne sammenheng. 

 

Realfagutdanning er i sin natur tverrfaglig. Grunnleggende kurs i fag som matematikk, kjemi 

og fysikk inngår ikke bare i disiplinprogrammene selv, men gjenbrukes som nødvendige 

støttefag på bred basis i alle fakultetets studieprogrammer. Det å legge ned et studieprogram 

frigjør derfor ikke nødvendigvis mye ressurser, og omvendt trenger ikke opprettelse av et nytt 

tverrfaglig program å ”koste” mye dersom eksisterende faglige tilbud kan kombineres på en 

ny måte. 

 

Vi tilstreber generelt sett å ha et studieprogramtilbud som både er samfunnsrelevant, utnytter 

fakultetets faglige ressurser på en best mulig måte, og bidrar at vi fyller opp alle våre 

studieplasser med kvalifiserte søkere.  Så lenge det underliggende fagmiljøet og det totale 

antall studenter ved et institutt forblir stort nok, ser vi det ikke som problematisk at instituttet 

velger å synliggjøre sitt tilbud gjennom å opprette flere små studieprogram med tydelig 

samfunnsrelevans. At en slik tilnærming i noen tilfeller kan føre til kvalitetsheving heller enn 

kvalitetsforringelse er den nylig gjennomførte oppsplittingen av bachelorprogrammene på 

Matematisk institutt, som resulterte i en fordobling av antallet kvalifiserte søkere, et godt 

eksempel på. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at Institutt for informatikk nå ønsker å 

foreta en lignende oppdeling av sin bachelorutdanning for bedre å synliggjøre 

samfunnsrelevans og instituttets totale fagtilbud, og at dette vil kunne føre til opprettelse av 

nye programmer med færre enn 20 studieplasser. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Harald Walderhaug 

Prodekan for utdanning Eli Neshavn Høie 

 Studiesjef 
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