STUDIESTYRET – MØTE 29. OKTOBER 2014
Universitetet i Bergen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referat fra møte i Studiestyret
Onsdag 29. oktober 2014 kl. 1015-1200
Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)
Tilstede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Bjørn Ian Dundas (Matematisk institutt),
Øyvind Fiksen (Institutt for biologi), Eli Neshavn Høie (studiesjef), Rune Male
(Molekylærbiologisk institutt), Ulysses Ninnemann (Institutt for geovitenskap), Kjell
Roymond Olsen (studentrepresentant), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), John Georg
Seland (Kjemisk institutt), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Bjarne Stugu (Institutt for fysikk og
teknologi), Harald Walderhaug (prodekan)
Mange studiekonsulenter fra instituttene var til stede som observatører.
I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
VEDTAK: Innkalling ble godkjent. To saker meldt inn under eventuelt.
II PROTOKOLL FRA MØTE 17. SEPTEMBER 2014
VEDTAK: Protokollen ble godkjent.

SAK 14/15
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2015/2016 OG VÅREN 2015
(Sak 2014/8858)
Saken ble innledet med en presentasjon PowerPoint-presentasjon:
Gjennomgang av "Mål og innhold" og "Læringsutbytte" i programbeskrivelser

VEDTAK:
Studiestyret vedtok forslagene til endringer i studieplanene som instituttene har fremmet, med
enkelte tillegg slik det fremgår av notatet og eventuelle merknader i møtet. Det forutsettes at
alle forslag til nye emner og studieprogrammer vil kunne gjennomføres innen dagens
budsjettramme.

SAK 14/16
UTVIDELSE AV PROGRAMSTYRET FOR MASTERPROGRAMMET I ENERGI
(Sak 2011/9589)
VEDTAK:
Studiestyret vedtar at programstyret for masterprogrammet i energi utvides med to
medlemmer, en representant fra Institutt for informatikk og en representant fra Høgskolen i
Bergen, Institutt for elektrofag (elkraftteknikk).
Prodekan får fullmakt å oppnevne representantene fra Institutt for informatikk og fra
Høgskolen i Bergen i samråd med leder for programstyret for masterprogrammet i energi.
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SAK 14/17
EVENTUELT
1. Matematisk institutt er bekymret over konsekvensene av de varslede budsjettkuttene
for undervisningskapasiteten.
2. Helge Drange (Geofysisk institutt) ber om en påminnelse om emnevaluering etter
tilbakemeldinger fra studentene.
Visedekan og studiesjef ber studiestyrets medlemmer om å følge opp internt på
instituttene med programstyret og emneansvarlige. Fra fakultetets side vil saken bli
fulgt opp gjennom instituttledermøte og gjennom onsdagsmøte med
studiekonsulentene.
III ORIENTERINGER
Visedekan og studiesjef orienterte.
1. Sivilingeniør - utredning av mulige 5-årige studieløp. Muntlig orientering
2. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
3. Skolebasert kompetanseutvikling. Muntlig orientering
4. Skolelaboratoriet, justeringer i organisering. Muntlig orientering

Harald Walderhaug
leder
Eli N. Høie
sekretær
MN/INSO/ELIHØ
Bergen, 20.11.14
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