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Innkalling til møte i Studiestyret 
Onsdag 14. februar 2018 kl. 1015-1200 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje  

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 1. NOVEMBER 2017 
 
 
SAK 18/1 
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST 
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420) 
 
VEDLEGG 

1. Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget) 
2. Evalueringsrapport, bachelorprogram i fysikk  
3. Evalueringsrapport, masterprogram i biologi  
4. Evalueringsrapport, alle studieprogram på Matematisk institutt  
5. Evalueringsrapport, bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk, masterprogram i 

meteorologi og oseanografi 
 
SAK 18/2  
ARBEIDSGRUPPE FOR GENERISK KOMPETANSE OG FERDIGHETER - INNSPILL TIL MANDATET 
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)  
 
VEDLEGG 

• Fakultetsstyresak 98/17: Arbeidsgruppe for generisk kompetanse og ferdigheter i 
bachelorutdanningen 

• Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning 
 
SAK 18/3 
BEHANDLING AV INNPASSINGSSAKER  
Drøftingssak (Saksnr. 2018/2373)  
 
SAK 18/4 
MENTORORDNINGER FOR STUDENTER 
Diskusjonssak (Saksnr. 2013/2238)  
 
SAK 18/5  
EVENTUELT  
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

1. Ny studiesjef. Muntlig orientering 
2. Studiebarometeret 2017 - Fakultetsrapport MatNat 
3. Oppnevning av lærerutdanningsutvalg 
4. Oppnevning av programstyre for nanoVT (ny sammensetning) 
5. Oppnevning av programsensor for PTEK-programmene 
6. Kvalitet i utdanningen - Handlingsplan 2017 - 2022 // Universitetet i Bergen. Nettside 

https://wiki.uib.no/matnat/images/a/ae/Protokoll_1nov2017.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9c/Sak_18_1_Programevalueringer_og_s%C3%B8knader_om_ny_innleveringsfrist.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c0/Eval-BSc_fysikk.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e1/Eval-MSc_biologi.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7c/Eval-matematikk-statistikk-aktuar.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/56/Programevaluering_GFI_2017.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/56/Programevaluering_GFI_2017.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/50/Sak_18_2_Arbeidsgruppe_generisk_kompetanse_-_innspill_til_mandatet.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/ea/98-arbeidsgruppe_for_generiske_ferdigheter_og_kompetanse_i_bachelorutdan....pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/ea/98-arbeidsgruppe_for_generiske_ferdigheter_og_kompetanse_i_bachelorutdan....pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/2/20/Sak_18_3_Behandling_av_innpassingssaker.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a5/Sak_18_4_Mentorordning.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c9/Fakultetsrapport_-_Det_matematisk-naturvitenskapelige_fakultet_-_2017_%28_....pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9f/Oppnevning_LU-utvalg_18-21.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/ca/Oppnevning_programstyre_nanoVT.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c5/Oppnevning_programsensor_PTEK.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/Handlingsplan_KvalitetUtdanning_UiB_NOR_web.pdf
http://www.uib.no/strategi/110057/handlingsplan-kvalitet-i-utdanning-2017%E2%80%932022#innsatsomr-de-a-uibs-studieprogram-skal-ha-h-y-kvalitet-v-re-relevante-og-forskningsbaserte
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7. Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer? - NOKUT-
rapporter med master i molekylærbiologi som eksempel 

8. Undervisning står godt på egne ben - NOKUT-rapport Undervisningsarbeidet i endring? 
Rammevilkår, samarbeid og kvalitetskultur i høyere utdanning 

9. NIFU-rapport 2018:3 Pathways to quality in higher education: Case studies of educational 
practices in eight courses 

10. Orientering om masteropptak våren 2018 - utsatt til møtet 4. april 
11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering 

 
 
Harald Walderhaug 
leder 
 
Birthe Gjerdevik 
sekretær 
 
MN/INSO 
Bergen, 08.02.18 

http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Hvilke-faktorer-har-betydning-for-a-oppna-hoy-kvalitet-i-mastergradsprogrammer/#.Wh_9OWeoupo
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Undervisningen-star-godt-pa-egne-ben/#.Wh_-H2eoupo
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2478911
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2478911
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Protokoll fra møtet i Studiestyret 

Onsdag 1. november 2017 kl. 1015-1200 

(Det tas forbehold om godkjenning) 

Til stede: Jarle Berntsen (Matematisk institutt), Geir Ersland (Institutt for fysikk og teknologi), Haakon 
Ervik (studentrepresentant), Pål Magnus Gunnestad (Institutt for informatikk), Berit 
Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Bjørn Tore Hjertaker (siv.ing.-utdanningene), Rune Male 
(Molekylærbiologisk institutt), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Jan-Joachim Rückmann (Institutt for 
informatikk), Stian Torset (studentrepresentant), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald 
Walderhaug (prodekan) 

Fra administrasjonen: Kristin Kalvik (fungerende studiesjef), Stine Balevik og Ingrid Solhøy 
(studieseksjon) 

Gjester: Studieadministrativt ansatte fra instituttene 

 

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE        
VEDTAK: Innkallingen ble godkjent  

II   PROTOKOLL FRA MØTE 5. APRIL 2017 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent 
 
 
SAK 17/9 
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2018/2019 OG VÅRSEMESTERET 2018  
Vedtakssak (Saksnr. 2017/11118) 
 
DEL A: Forslag til studieplanendringer 
DEL B: Forslag til oppretting og nedlegging av studieprogram   
 
VEDTAK:  
DEL A: Studiestyret vedtok forslaga til endringar i studieplanane som alle institutt har fremja med 
enkelte tillegg slik det førekjem av notatet og eventuelle merknadar i møtet. Det føreset at alle 
forslag til nye emne og studieprogram, vil kunne gjennomførast innan dagens budsjettramme. 

DEL B: Studiestyret vedtok å tilrå forslaget om å legge ned Bachelorprogram i miljø- og ressursfag ved 
Institutt for biologi. 

 

SAK 17/10 
UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TIMEPLANLEGGING VED MN 
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9838) 
 
VEDTAK:  
Studiestyret vedtar de utfyllende retningslinjene for timeplanlegging ved MN som fremlagt. 
 

SAK 17/11 
EVENTUELT  
Ingen saker 

http://www.uib.no/matnat/107043/m%C3%B8te-5-april-2017
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/14/Sak17-9_-_store_studieplanendringer_18-19.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/63/Sak17-10_Retningslinjer_for_timeplanlegging.pdf
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ORIENTERINGSSAKER 

1. Ny studiesjef. Muntlig orientering 
2. Oppnevning av programstyre for siv.ing.-utdanningene 
3. Leder for programstyre for siv.ing.-utdanningene sitter i studiestyret. Vedtak i 

fakultetsstyret sak 35 (15.6.2017)  
4. Masteropptak høst 2017 - Tall og hovedfunn 
5. Oppfølging av strategi og vedtak: Generiske kompetanser i realfag. Muntlig orientering  
6. Ny rapport: Analyse av studentflyt og sektorfrafall - utarbeidet av ideas2evidence på 

oppdrag fra UiB 
7. Nytt om meritteringsordningen ETP. Muntlig orientering 
8. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering 

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning 
 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Kristin Kalvik 
sekretær 

MN/INSO 
Bergen, 1.11.17 

https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e7/O-Sak_programstyre_siving.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/35-sivilingeniorprogram_-_rapport_fra_arbeidsgruppen_og_oppnevning_av_programstyre.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/35-sivilingeniorprogram_-_rapport_fra_arbeidsgruppen_og_oppnevning_av_programstyre.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f6/O-Sak_masteropptak_h2017.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/analyse_av_studentflyt_og_sektorfrafall_i_hoyere_utdanning_i_norge.pdf
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Studiestyresak: 18/1 
 Saksnr.: 2014/1420 

Møte: 14. februar 2018   

 

 
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST 

 
På studiestyremøte 5. april 2017 ble en oppdatert plan for studieprogramevalueringer vedtatt (sak 
17/4). For innleveringsfristen 15. juni 2017 stod 9 programevalueringer på planen. Alle ble levert i løpet 
av juni. Geofysisk institutt hadde innleveringsfrist 1. november 2017 for sine studieprogram innen 
meteorologi og oseanografi, men ba om utsatt innlevering til begynnelsen av februar 2018. 

De innleverte rapportene legges herved frem i Studiestyret.  
 

BSc Fysikk Levert 16. juni 2017 

MSc Biologi Levert 19. juni 2017 

BSc Matematikk Levert 21. juni 2017 

BSc Matematikk for teknologi Levert 21. juni 2017 

BSc Statistikk Levert 21. juni 2017 

MSc Aktuar Levert 21. juni 2017 

MSc Anvendt og beregnings-orientert matematikk Levert 21. juni 2017 

MSc Matematikk Levert 21. juni 2017 

MSc Statistikk Levert 21. juni 2017 

BSc Klima-, atmosfære- og havfysikk  

(tidligere: Meteorologi og oseanografi) 

Levert februar 2018 

MSc Meteorologi og oseanografi Levert februar 2018 

 
Programmene BSc Informatikk-matematikk-økonomi, MSc Informatikk og MSc Fysikk skal levere sine 
evalueringsrapporter innen 1. mars. PTEK-programmene har bedt om utsatt innlevering til 1. juni. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret tar følgende evalueringsrapportene til etterretning 
- IFT: bachelorprogram i fysikk 
- BIO: masterprogram i biologi 
- MI: studieprogrammene i matematikk og statistikk 
- GFI: bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk, masterprogram i meteorologi og oseanografi 

Rapportene blir lagt ut i studiekvalitetsbasen. 
 
BSc Petroleum- og prosessteknologi, MSc Petroleumsteknologi og MSc Prosessteknologi får utsatt frist 
til 1. juni 2018. 
 
Bergen 6. februar 2018  
MN/INSO 
 
VEDLEGG:  

- Oppdatert plan for programevalueringer 2014-2017  
- Rapporter: BSc Fysikk, MSc Biologi, studieprogrammene på Matematisk institutt, BSc Klima-, 

atmosfære- og havfysikk, MSc Meteorologi og oseanografi 
- Søknad om utsettelse av innleveringsfrist for PTEK-programmene 
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OPPDATERT PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER 2014-2017 
 

Innleveringsfrist Program 

2015 - ferdig BSc Datavitenskap 

 BSc Datateknologi  

 BSc Kjemi 

 MSc Kjemi 

 MSc Nanovitenskap 

2016 - ferdig  

Vedtatt 8. juni  BSc Geovitenskap 

Vedtatt 8. juni MSc Energi 

Vedtatt 8. juni MSc Programutvikling 

Vedtatt 7. desember BSc Biologi 

Vedtatt 7. desember MSc Fiskehelse 

Vedtatt 7. desember BSc Miljø- og ressursfag 

Vedtatt 7. desember Lektor med matematikk 

Vedtatt 7. desember BSc Nanoteknologi 

  

2017 - ferdig  

Vedtatt 5. april MSc Geovitenskap 

Vedtatt 5. april Erfaringsbasert master i undervisning 

Vedtatt 5. april BSc Molekylærbiologi 

Vedtatt 5. april MSc Molekylærbiologi 

Studiestyret 14.2.18 MSc Biologi 

Studiestyret 14.2.18 BSc Fysikk  

Studiestyret 14.2.18 BSc Matematikk 

Studiestyret 14.2.18 BSc Matematikk for teknologi 

Studiestyret 14.2.18 BSc Statistikk 

Studiestyret 14.2.18 MSc Aktuar 

Studiestyret 14.2.18 MSc Anvendt og beregningsorientert matematikk 

Studiestyret 14.2.18 MSc Matematikk 

Studiestyret 14.2.18 MSc Statistikk 

  

2018 - ferdig  

Studiestyret 14.2.18 BSc Meteorologi og oseanografi  

(nytt navn: klima-, atmosfære- og havfysikk) 

Studiestyret 14.2.18 MSc Meteorologi og oseanografi 

  

1. mars 2018  

Utsatt frist BSc Informatikk-matematikk-økonomi  

Utsatt frist MSc Informatikk 

 MSc Fysikk 

1. juni 2018  

Utsatt frist BSc Petroleum- og prosessteknologi 

Utsatt frist MSc Petroleumsteknologi 

Utsatt frist MSc Prosessteknologi 
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Studiestyresak: 18/2  Saksnr.: 2018/1653 

Møte: 14. februar 2018   
 
 
ARBEIDSGRUPPE FOR GENERISK KOMPETANSE OG FERDIGHETER - INNSPILL TIL MANDATET 

 
Diskusjonssak 

Fakultetsstyret vedtok i møtet 15.12.17 å opprette en arbeidsgruppe for generisk kompetanse og 
ferdigheter i bachelorutdanningen. Arbeidsgruppen er nå opprettet, har fått et mandat og har sitt 
første møte 8. februar.   

Studiestyret bes om å diskutere målsetningen med arbeidet og å komme med innspill til mandatet.  

 

Utdrag fra fakultetsstyresaken: 

[…] I fakultetets strategi Dypere innsikt – Felles innsats – Større innflytelse slås det fast at Fakultetet 
skal utdanne kandidater med kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å møte dagens og 
morgendagens utfordringer, og til å forme fremtidens samfunn. […] Våre kandidater skal være 
ettertraktede og godt kvalifiserte for en yrkeskarriere i et dynamisk og internasjonalt arbeidsmarked. 
UiB har også nylig vedtatt Handlingsplan for kvalitet i utdanningene der digital kompetanse og tettere 
samspill med samfunn og arbeidsliv er blant områdene som fremheves.  
I Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning som ble fremlagt i vår, legges det vekt på 
økt samarbeid med arbeidslivet, betydning av praksis i utdanningene og tilrettelegging for innovasjon. 

[…] Gjennom å oppnevne denne arbeidsgruppen vil fakultetsledelsen legge grunnlaget for en helhetlig 
utvikling av studieprogrammene ved fakultetet som ivaretar behovene for generiske kompetanse og 
ferdigheter. 

 

Gruppen har fått følgende mandat:  
 
Med fokus på treårige bachelorprogram og femårige integrerte masterprogram bes arbeidsgruppen 
om å:  
 

• anbefale modeller for å bringe praksis og næringslivskontakt inn som elementer i alle 
studieprogram  

 
• komme med anbefalinger for hvordan IKT og programmering kan integreres bedre i alle 

studieprogram ved fakultetet, i form av endret innhold og arbeidsformer i eksisterende emner, 
og eventuelt også gjennom egne dedikerte emner.  

 
• i samråd med fakultetets arbeidsgruppe for innovasjon komme med anbefalinger om hvordan 

studieprogrammene kan øke fokus på innovasjon og nyskapning  
 

• anbefale en felles minstestandard for fagkunnskap innen verktøyfag som matematikk, 
statistikk og programmering  

 
• komme med anbefalinger for hvordan studieprogrammene kan ivareta trening i muntlig og 

skriftlig kommunikasjon og samhandling  
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• anbefale felles standarder/modeller for opplæring i etikk og vitenskapelig metode  

 
• identifisere eventuelle andre generiske ferdigheter og kompetanser som kan være viktige for 

fremtidens utdanning  
 
I arbeidet med disse spørsmålene forventes det at gruppen innhenter erfaringer fra andre relevante 
miljøer nasjonalt, og eventuelt internasjonalt. Instituttledergruppen vil fungere som referansegruppe i 
prosessen. Frist for gruppens arbeid og ferdigstilling av rapport settes til 1. juni 2018 
 
Medlemmer i arbeidsgruppen er: 

Harald Walderhaug (leder) 
Jon Georg Seland (Kjemisk institutt) 
Johan Lie (Matematisk institutt/didaktikk) 
Fredrik Manne (Institutt for informatikk) 
Oddfrid Førland (BioCEED) 
Ivan Østvik (ekstern) 
Stian Torset (studentrepresentant - med vara Helene Bing) 
Ingrid Solhøy (sekretær) 
 
 
 
Bergen 6. februar 2018 
MN/INSO 
 
 
Vedlegg 

− Fakultetsstyresak 98/17: Arbeidsgruppe for generisk kompetanse og ferdigheter i 
bachelorutdanningen 

− Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning 
 
 
 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/98-arbeidsgruppe_for_generiske_ferdigheter_og_kompetanse_i_bachelorutdanningen.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/98-arbeidsgruppe_for_generiske_ferdigheter_og_kompetanse_i_bachelorutdanningen.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
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Arkivkode:   Fakultetsstyresak:  98 

Saksnr.:   Møte: 15. desember 2017 
 

ARBEIDSGRUPPE FOR GENERISK KOMPETANSE OG  FERDIGHETER I 
BACHELORUTDANNINGEN 

 
Siden 2014 har det vært et krav at læringsutbyttet for alle studieprogram innen norsk høyere 
utdanning skal spesifiseres i forhold til tre separate kategorier; kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse. Tradisjonelt har universitetenes disiplinutdanninger viet mest 
oppmerksomhet til den første av disse tre kategoriene, med klar vekt på faglig 
dybdekunnskap. Imidlertid fremtvinger et samfunn og et arbeidsliv i rask endring at søkelyset 
nå i stadig økende grad rettes mot overførbare og mer generelle ferdigheter og kompetanser. 
I fakultetets strategi Dypere innsikt – Felles innsats – Større innflytelse slås det fast at 
Fakultetet skal utdanne kandidater med kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å møte 
dagens og morgendagens utfordringer, og til å forme fremtidens samfunn. […] Våre kandi-
dater skal være ettertraktede og godt kvalifiserte for en yrkeskarriere i et dynamisk og 
internasjonalt arbeidsmarked. UiB har også nylig vedtatt Handlingsplan for kvalitet i 
utdanningene der digital kompetanse og tettere samspill med samfunn og arbeidsliv er blant 
områdene som fremheves. 
 
I Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning som ble fremlagt i vår, legges det 
vekt på økt samarbeid med arbeidslivet, betydning av praksis i utdanningene og 
tilrettelegging for innovasjon.  
 
IKT har gjennom de siste tiårene endret samfunn og arbeidsliv. Lettere tilgang til informasjon, 
nye dataverktøy, automatisering og digitalisering av stadig flere arbeidsoppgaver har 
fundamentalt endret arbeidsmarkedets kompetansebehov. Samtidig har numeriske metoder, 
datamodellering og IKT-basert visualisering og simulering også endret forskningsmetodene i 
realfagene selv.  Det er viktig at disse endringene er reflektert i måten vi utdanner våre 
kandidater på. 
 
Vi må i tillegg være bevisste på hvilken bredde i naturfaglig kunnskap og ferdigheter vi 
ønsker å gi våre kandidater. Dette innebærer å identifisere en felles basis alle våre 
kandidater bør ha i verktøyfag som matematikk, statistikk og programmering.  
 
 
For å realisere samfunnets forventninger og fakultetets ambisjoner til vår utdanning er det 
nødvendig  å utvikle våre utdanningsprogram i tråd med dagens samfunns- og 
arbeidslivsbehov, og til endrede metoder innen disiplinfagene selv. Dette må skje uten å tape 
av syne at disiplinfaglig kunnskap fortsatt skal utgjøre en hjørnestein i fakultetets utdanning. 
 
Som tiltak for å videreutvikle attraktive og relevante studietilbud og heve kvaliteten på 
undervisningen er det i fakultetets strategi pekt på behovet for å utrede hvordan 
programmering og kvantitativ analyse eventuelt kan integreres i alle bachelorprogram  
og legge mer vekt på ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i våre utdanninger. 
 
Som et første ledd i dette arbeidet ønsker vi å sette ned en arbeidsgruppe som skal komme 
med anbefalinger om hvordan våre utdanningsprogram skal møte utfordringene skissert 

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
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over, med spesiell vekt på praksiskompetanse og behovet for å integrere IKT bedre i 
undervisningen og arbeidsmetodene i alle fag.  
 
I tillegg til tidligere arbeid ved UiB og fakultetet ønsker vi å dra veksler på erfaringene fra 
lignende prosesser ved andre utdanningsinstitusjoner. Spesielt relevant i denne 
sammenhengen er revisjonen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet I 
Oslo har utført av sine bachelorprogrammer. 
 
Det foreslås en arbeidsgruppe på 6 personer med følgende sammensetning: 
 

1. Ett medlem fra fakultetsledelse/dekanat (leder) 
2. Ett medlem fra fakultetets pedagogiske akademi 
3. Ett medlem fra fakultetets studieadministrasjon 
4. Ett medlem med universitetspedagogisk og/eller didaktisk kompetanse 
5. Ett medlem fra næringsliv/kunnskapsklyngene 
6. Ett studentmedlem 

 
Studentene oppnevner selv sin representant, mens dekan gis fullmakt til å oppnevne øvrige 
representanter i gruppen etter fordelingen over og sekretær.  
 
Gruppen gis følgende mandat: 
 
Med fokus på treårige bachelorprogram og femårige integrerte masterprogram bes 
arbeidsgruppen om å:  
 

 anbefale modeller for å bringe praksis og næringslivskontakt inn som elementer i alle 
studieprogram 

 
 komme med anbefalinger for hvordan IKT og programmering kan integreres bedre i 

alle studieprogram ved fakultetet, i form av endret innhold og arbeidsformer i 
eksisterende emner, og eventuelt også gjennom egne dedikerte emner. 

 
 i samråd med fakultetets arbeidsgruppe for innovasjon komme med anbefalinger om 

hvordan studieprogrammene kan øke fokus på innovasjon og nyskapning 

 
 anbefale en felles minstestandard for fagkunnskap innen verktøyfag som matematikk, 

statistikk og programmering 

 
 komme med anbefalinger for hvordan studieprogrammene kan ivareta trening i 

muntlig og skriftlig kommunikasjon og samhandling 

 
 anbefale felles standarder/modeller for opplæring i etikk og vitenskapelig metode  

 
 identifisere eventuelle andre generiske ferdigheter og kompetanser som kan være 

viktige for fremtidens utdanning 
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I arbeidet med disse spørsmålene forventes det at gruppen innhenter erfaringer fra andre 
relevante miljøer nasjonalt, og eventuelt internasjonalt.  Instituttledergruppen vil fungere som 
referansegruppe i prosessen. 
 
Frist for gruppens arbeid og ferdigstilling av rapport settes til 1. juni 2018 
 
 
DEKANENS KOMMENTARER  
 
Det å utvikle gode og relevante studieprogram som ivaretar studentene og samfunnets 
behov er avgjørende viktig for å oppfylle vårt utdanningsoppdrag.  
 
Gjennom Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning har regjeringen stilt klare 
overordnede kunnskapsmål i sektoren og ambisjoner som er felles for alle fagmiljøer for at vi 
skal nå disse overordnede målene. Studentene skal1: 
 

 oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling 
 møte relevante utdanninger som forbereder dem godt for aktiv deltagelse i et 

demokratisk og mangfoldig samfunn og for en fremtidig yrkeskarriere 
 gjennomføre utdanningen mest mulig effektivt 

 
Gjennom å oppnevne denne arbeidsgruppen vil fakultetsledelsen legge grunnlaget for en 
helhetlig utvikling av studieprogrammene ved fakultetet som ivaretar behovene for generiske 
kompetanse og ferdigheter. 
 
 
VEDTAK  
 
Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til mandat og sammensetning for 
arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen. Dekan gis 
fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppens medlemmer. Frist for gruppens rapport settes til 1. 
juni 2018 
 
 

7. desember 2017/HW/ODF/KK/ELL 
 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
 

                                                 
1 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-

utdanning/id2008162/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2008162/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2008162/
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Studiestyresak: 18/3  Saksnr.: 2018/2373 

Møte: 14. februar 2018   

 
 

BEHANDLING AV INNPASSINGSSAKER - DRØFTINGSSAK 
 
 

Studieseksjonen legger frem to notater til drøfting som omhandler faglig vurdering og saksbehandling i 
innpassingssaker: 

- Notat 1 – Innpassing, overlapp og studiepoengreduksjon (side 2) 
- Notat 2 – Innpassing av emner fra fagfelt som hører til andre institutt (side 3 - 6) 

Innpassingssaker behandles på institutt- eller programstyrenivå fordi det først og fremst handler om 
faglige spørsmål som programstyrene har ansvaret for. For å sikre likebehandling av studentene og en 
smidig, ubyråkratisk og faglig god saksbehandling er det viktig å drøfte noen grunnleggende prinsipper 
og sørge for en felles forståelse av vurdering og rutinene for innpassingssaker. 

 
 

Generelt om faglig og administrativ behandling av innpassing 

En student som har tatt utdanning ved et annet lærested i Norge eller i utlandet kan få godskrevet 
oppnådde studiepoeng ved UiB. Studenten kan søke om innpassing av den eksterne utdanningen til 
sitt studieprogram og dermed om fritak for ett eller flere emner i utdanningsplanen. Dette innebærer 
at det faglige innholdet i den eksterne utdanningen sammenlignes med det faglige innholdet i studiet 
studenten skal ta ved UiB. 

Dersom hele eller deler av den eksterne utdanningen ikke har blitt vurdert før må det en faglig 
vurdering til. Det faglige innholdet i utdanningen må vurderes opp imot enkeltemner i graden til 
studenten som søker om innpassing. 

Faglig vurdering foretas av programstyre eller emneansvarlig. Dette innebærer vurdering av faglig 
kvalitet og ekvivalens med særlig vekt på læringsmål og læringsutbytte. Studenten kan få fritak for et 
emne i graden når den eksterne utdanningen har fullstendig eller vesentlig faglig overlapp eller når 
den eksterne utdanningen bidrar til å oppfylle læringsmål og læringsutbytte for studieprogrammet selv 
om den ikke har sammenfallende pensum eller faglig innhold. 

Et innpassingsvedtak kan gjøres rent administrativt når det foreligger en tidligere faglig vurdering av 
samme utdanning eller når godkjenningen ikke krever faglig vurdering, for eksempel når det eksterne 
emnet inngår i den valgfrie delen av graden. 

 
Hjemmel 
Godkjenning og innpassing av ekstern utdanning er regulert i Universitets- og høyskoleloven: 
§ 3-5.Godskriving og faglig godkjenning 
(1) Universiteter og høyskoler […] skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre 
universiteter og høyskoler […] med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige 
krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal 
påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

 
I forskriften til Universitetet i Bergen står det følgende: 
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§ 3.3 Innpassing, fritak og godkjenning 
(6) Studenter som består emner og/eller fagenheter som faglig dekker hverandre helt eller delvis, får 
redusert antall studiepoeng for de aktuelle emnene. Vedkommende fakultet gjør vedtak om slik 
reduksjon. 
(8) Fakultetet kan i studieplan eller utfyllende regler gi bestemmelser om innpassing, fritak og 
godkjenning for bestemte grader, studieprogram, eller emner ved fakultetet. 

 
 

Bergen 7. februar 
MN/INSO 

 
 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2018\14.2.18\Sak_18_3_Behandling av 
innpassingssaker.docx 

 
 
 
 
 
 
 

NOTAT 1 – INNPASSING, OVERLAPP OG STUDIEPOENGREDUKSJON 

Resultatet av en innpassing vil vise i hvilken grad en eksternt emne kan vurderes som ekvivalent med 
et emne i studentens utdanningsplan. Er det tilstrekkelig grad av ekvivalens, vil studenten få fritak fra 
det aktuelle emnet i planen. I tilfeller hvor det eksterne emnet overlapper bare delvis med et internt 
emne, skal det i prinsipp gis reduksjon i antall studiepoeng dersom studenten avlegger eksamen i dette 
emne. Reduksjonen hindrer at studenten får dobbel uttelling i en grad for studier med samme faglige 
innhold, jf. § 3-5 første ledd i universitets- og høgskoleloven. I praksis vil det innebære at antallet 
godkjente studiepoeng for den eksterne utdanningen reduseres. 

Graden av overlapp kan være veldig forskjellig. Ser man rent matematisk på det vil det kanskje være 
riktig å si at et eksternt emne med 10 studiepoeng fra f.eks. UiO har 15 % overlapp med et emne 
studenten har tatt ved UiB, men praktisk sett vil enhver overlapp og studiepoengreduksjon, uansett 
om den settes til 1, 2 eller 7 studiepoeng utløse akkurat samme behov for å ta et ekstra 10 
studiepoeng emne for å fullføre volumkravet på 180 studiepoeng i en bachelorgrad. 

Det virker urimelig at en liten overlapp utløser behov for 10 nye studiepoeng uansett og det kan føre 
til unødvendig forsinkelse i studieprogresjonen. Hovedintensjonen ved all innpassing og godkjenning 
av eksterne emner i våre grader må være at studenten oppnår det samlete læringsutbytte for graden. 

Studieseksjonen foreslår derfor en felles praksis på tvers av instituttene med en mer pragmatisk og 
romslig tilnærming ved begrenset overlapp mellom emner. Man bør være restriktiv med å ha noen 
form for studiepoengreduksjon dersom graden av overlapp er begrenset. Under forutsetning av at det 
forventete læringsutbytte blir oppnådd bør emneoverlapp på mindre enn 50 % ikke føre til 
studiepoengreduksjon. Når det handler om større overlapp, så er fritak for emnet eller i noen tilfeller 
en reduksjon på 5 studiepoeng en bedre løsning, som er lettere å kompensere i våre utdanningsplaner. 

 
 

Ingrid Solhøy, studieseksjonen MN-fakultetet 
10. januar 2018 
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NOTAT 2 - INNPASSING AV EMNER FRA FAGFELT SOM HØRER TIL ANDRE INSTITUTT 
 

BAKGRUNN 

Alle bachelorprogram har emner fra andre fagfelt i studieplanen, som regel som verktøy-, hjelpe- eller 
bredde-emner. Alle bachelorprogram ved MN har for eksempel MAT101/MAT111 obligatorisk i 
planen. Studenter som har høyere utdanning fra andre læresteder eller fra delstudier i utlandet søker 
om innpassing av eksterne emner i sin bachelorgrad ved UiB. I alle år har det vært en selvfølge at 
instituttene hjelper hverandre når det gjelder innpassing av fagfremmede emner og vurdering av faglig 
overlapp som kan gi studiepoengreduksjon eller fritak for emner i planen. 

Det som før har vært få innpassingssaker på tvers av fag og dermed en overkommelig administrativ og 
faglig jobb, har de siste årene økt betraktelig. Antall bachelorstudenter har økt og det er mye mer 
vanlig å ta utdanning ved flere institusjonen både i Norge og i utlandet, og dermed har antall 
innpassingssaker også økt. Kravene i bachelorgradene har gradvis blitt strengere og tydeligere definert 
gjennom mål og læringsutbytte i graden. Alt dette har økt belastningen for saksbehandlere for 
innpassingssaker, spesielt dem som skal hjelpe andre institutter med vurdering av emner som er 
«fagfremmede» i deres studieprogram. 

Med bakgrunn i dette har vi sett et behov for en avklaring av prinsipper, mål og mening med 
innpassing av eksterne emner. Tanken med dette notatet er å øke forståelsen for disse prinsippene, å 
avlaste studieadministrasjonen og programstyrene, og å forenkle saksgangen. Samtidig skal studenten 
som søker om innpassing få en god og faglig fundert innpassing av eksterne emner for å fylle kravene 
og læringsutbyttet i bachelorgraden. 

Første delen av notatet tar for seg prinsipielle spørsmål rundt innpassing og fritak for obligatoriske 
emner og krav. I andre delen av notatet gir vi noen eksempler som kan belyse problemstillingen. 

 
 

Marianne Jensen, Matematisk institutt 

Ingrid Solhøy, studieseksjonen MN-fakultetet 

10. januar 2018 
 
 
 

DEL 1 

MÅL, INNHOLD OG LÆRINGSUTBYTTE I STUDIEPROGRAM 

Et studieprogram blir beskrevet gjennom mål, innhold og læringsutbytte i studieplanen. Det er dette 
som definerer hvilke emner programstyret velger å legge inn i programmet; hva skal være obligatorisk, 
hva skal være styrte valg, hvor mye skal være helt valgfritt. Hvilke emner programstyret setter opp 
som obligatorisk eller som styrte valg i programmet, tar utgangspunkt i at en student tar alle emner på 
UiB. Programstyret har valgt bestemte emner inn i programmet for å gi studenten et samlet tilbud som 
er beskrevet under «Mål og innhold» i programbeskrivelsen og som skal bidra til at studenten oppnår 
det læringsutbyttet som er forventet. Et emne har i tillegg til eget mål og innhold, også en viss hensikt i 
programstrukturen og studieprogresjonen. Et emne er ikke nødvendigvis bare et mål i seg selv. 

For å få tildelt en bachelor- eller mastergrad må kandidaten oppfylle læringsutbyttet i studieplanen 
samlet sett. Det er mindre viktig om kandidaten har avlagt nøyaktig de emnene med bestemt 
emnekode som er ført opp som obligatorisk i planen. Dette har betydning for hvordan man tenker om 
innpassing. 
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GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR INNPASSING AV EKSTERNE EMNER 

Mange studenter har ekstern utdanning de ønsker å bruke hele eller deler av inn i en grad, enten fra 
tidligere utdanning eller fra utveksling. Studenten søker om innpassing av eksterne emner enten som 
erstatning for obligatoriske emner eller som erstatning for valgfrie studiepoeng. 

Programstyret har ansvaret for å faglig vurdere om eksterne emner kan inngå i en grad og erstatte 
obligatoriske emner i graden, og om det forventede læringsutbyttet oppnås på denne måten. 

Som regel er det studieadministrasjonen som behandler innpassingssakene og som har fått delegert 
oppgaven fra programstyret med å formulere et innpassingssvar til studenten. I saker hvor 
studieadministrasjonen ikke har tilstrekkelig med erfaring eller faglig kompetanse til å gjøre 
innpassingsvurderingen, må programstyret vurdere og avgjøre saken. 

Ved innpassing er det to spørsmål som er sentrale: 

1. Når det gjelder UiB sine emner i graden: 
Hva er grunnen til at man har valgt å legge inn et gitt emne i et program, enten som 
obligatorisk eller styrt valg? Hvilke spesielle eller generelle kunnskaper og ferdigheter er det 
emnet skal bidra til for det samlede læringsutbyttet for programmet? 

2. Når det gjelder den eksterne utdanningen som skal innpasses: 
Har studenten tatt ett eller flere eksterne emner som kan erstatte et UiB-emne, fordi det 
eksterne emne i like stor grad bidrar til å oppnå læringsutbyttet i graden? 

Det er programstyret som har laget studieplanen og som vet svaret på det første spørsmålet. 
Programstyret har vurdert på hvilken måte et gitt emne bidrar til læringsutbyttet i graden, selv om det 
handler om et «fagfremmed» emne i graden. Hvis programstyret kan vurdere at et matematikkemne 
på UiB bør inngå i deres program, må de også kunne vurdere lignende eksterne emner. 

Fritak for et UiB-emne kan gis av ulike faglige grunner: 

- Fordi emneinnhold i det eksterne emnet er i veldig stor grad det samme som i UiB-emnet 
- Fordi det kun kreves generell innføring i faget, ikke alle tema trenger å være dekket 
- Fordi studenten lærer ferdighetene som kreves i læringsutbyttet, selv om innhold/tema i det 

eksterne emne er et annet. 
F.eks. et emne hvor man lærer en bestemt analysemetode, men det ikke er viktig hva man 
analyserer med denne metoden i et gitt emne. 

Det er det forventede læringsutbytte som bestemmer på hvilket grunnlag et eksternt emne gir fritak 
for et UiB-emne. Ved innpassing av emner som tilhører et annet fagfelt, er det derfor likevel 
programstyret selv som må avgjøre en innpassingssak, ikke instituttet som forvalter fagfeltet på UiB. 
Sistnevnte institutt vet lite om begrunnelsen på hvorfor et emnet er valgt som obligatorisk hjelpe- eller 
bredde-emne i et annet program. 

 
 

FAGLIG HJELP VED INNPASSING AV «FAGFREMMEDE» EMNER 

Hva kan instituttene bidra med i forbindelse med spørsmål som dukker opp når noen søker innpassing 
av «fagfremmede» emner: 

- Kan det gis fritak for et emne? 
Dette må i prinsipp og i de fleste tilfeller programeier/programstyre avgjøre, selv om det 
gjelder et «fagfremmed» emne. 

- Har studenten med sin eksterne utdanning nok forkunnskaper for å ta et mer videregående 
«fagfremmed» emne? 
Her kan instituttene bidra med vurdering av det faglige grunnlaget som er påkrevd som 
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forkunnskap for å ta et gitt emne. Har for eksempel studenten tilstrekkelig matematikk- 
kunnskaper fra ekstern utdanning for å ta MAT212 i bachelorgraden i geovitenskap, retning 
geofysikk med matematisk fordypning? 

- Vurdere emneoverlapp/studiepoengreduksjon for emner som studenten ennå ikke har tatt? 
Helt eller delvis emneoverlapp som medfører studiepoengreduksjon bør vurderes for emner 
som inngår som obligatorisk i bachelorgraden, uavhengig av om studenten allerede har tatt 
emnet eller ikke. Det bør også vurderes for valgfrie emner som studenten har satt opp i 
utdanningsplanen. 
Emneoverlapp som kan oppstå med andre UiB-emner som studenten ikke har satt opp i planen 
sin, er det heller ikke nødvendig å vurdere, for å spare seg for unødvendig saksbehandling. 

Et institutt som ber et annet institutt om innpassingshjelp, må spørre konkret hva de trenger hjelp til, 
med tanke på kravene og læringsutbytte i studieprogrammet emnene skal innpasses i. I 
saksoversendelsen må det spørres om 

- en vurdering om forkunnskapskrav eller anbefalte forkunnskaper for videregående 
obligatoriske emner i graden er dekket 

- en vurdering om et eksternt emne gir overlapp/studiepoengreduksjon mot obligatoriske 
emner 

 
 
 

DEL 2 

Eksemplene som vi gir i denne delen skal belyse noen av problemstillingene som opptrer ved 
innpassing av «fagfremmede» emner, og hvorfor det ikke nødvendigvis er enkelt for et institutt å 
vurdere om et eksternt emne kan erstatte et obligatorisk emne i en bachelorgrad fra et annet institutt. 

 
 

1. eksempel: 

I MNs reglement står det: «For å oppnå en bachelorgrad ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet er det - i tillegg til de generelle kravene til en bachelorgrad - krav om minst ett innføringsemne 
i matematikk i graden, nærmere bestemt i studieplanen». 

Derfor inngår MAT101 eller 111 i alle studieløp. Men det er svært mange eksterne emner som kan 
oppfylle kravet reglementet stiller (innføringsemne i matematikk) uten å ha helt tilsvarende innhold 
som MAT101 eller 111. I reglementet er det heller ikke nevnt noen spesifikke emner fra UiB som skal 
dekke kravet. Derfor er det heller spørsmålet om det er tilstrekkelig med et hvilket som helst 
innføringsemne i matematikk i graden eller om det er viktig med spesielle deler av MAT101/MAT111 
som må være dekket for å dekke forkunnskapskrav til videregående emner. 

 
 

2. eksempel: Kan et eksternt emne i programmering erstatte INF100 i BAMN-MATEK? 

Hvorfor er dette emnet valgt som obligatorisk i bachelorgraden i matematikk for industri og teknologi? 
Hvilken funksjon har det for å oppnå læringsutbyttet i graden? Er det primært fordi studentene trenger 
en generell grunnleggende innføring i programmering? Er det fordi de trenger kunnskaper og 
ferdigheter knyttet til et helt konkret programmeringsspråk? Er det andre grunner? 

Uten denne informasjonen kan ikke Institutt for informatikk vurdere, om et eksternt emne kan erstatte 
INF100 i BAMN-MATEK. Hvis det primært handler om at studentene på bachelorprogrammet skal ha 
grunnleggende innføring i programmering, vil det være mange eksterne emner som vil kunne oppfylle 
dette kravet, selv om de ikke er helt like INF100 eller ikke har et omfang av 10 studiepoeng eller ikke 



6 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 

 

bruker det samme programmeringsspråket. Dersom det er et konkret programmeringsspråk som er 
det viktigste for å oppnå læringsutbyttet, vil det være det man må se etter når man vurderer 
innpassing, ikke om andre deler av INF100 er dekket av det eksterne emnet. 

 
 

3. eksempel: Kan et eksternt innføringsemne i fysikk erstatte PHYS101 i BAMN-BIO? 

Hvorfor er PHYS101 obligatorisk i bachelorprogrammet i biologi? Hvis det primært handler om at 
studentene på bachelorprogrammet skal ha noe kunnskaper i mekanikk, vil det være mange eksterne 
emner som vil kunne oppfylle dette kravet, selv om de ikke er helt lik PHYS101 eller er 10 sp. 

 
 

4. eksempel: Kan et eksternt emne innføringsemne i statistikk erstatte STAT110 i BAMN-HTEK? 

Hvorfor er STAT110 obligatorisk i sivilingeniør-programmet i havteknologi? Hvis det primært handler 
om at studentene på bachelorprogrammet skal ha en grunnleggende innføring i statistikk og 
sannsynlighetsregning og ikke skal ta mer statistikk senere i programmet, vil det være mange eksterne 
emner som vil kunne oppfylle dette kravet, selv om de ikke er helt lik STAT110 eller er 10 sp. 

 
 

5. eksempel: Mulig feilvurdering ved delvis overlapp av emner 

Når et programstyre bestemmer hvilke emner som skal legges inn i et studieprogram må de vurdere 
om det er eksisterende emner som kan brukes til å dekke det de ønsker eller om det må opprettes nye 
emner. Dette handler også om økonomi. Det kan tenkes at man legger inn et allerede eksisterende 
emne ikke fordi det helt fullstendig dekker det man ønsker av innhold, men fordi det dekker det i 
tilstrekkelig grad (dekker det vesentlige) og det ikke er økonomi til å opprette et spesialtilpasset emne. 
Det kan derfor tenkes situasjoner der et eksternt emne i større grad vil kunne dekke det programstyret 
egentlig var ute etter, enn det UiB-emnet man har valgt å legge i studieløpet. 

Tenkt eksempel: I et program der matematikk primært har en verktøysfunksjon, er det kanskje behov 
for at studentene bør kunne litt lineær algebra og helst litt differensialligninger, men de har egentlig 
ikke bruk for alt det andre som inngår i MAT121 og MAT131. Siden det ikke er plass til så mange 
matematikkemner i graden og det ikke er økonomi til å opprette et eget spesialtilpasset emne, velger 
programstyret MAT121 som krav og dropper MAT131, da lineær algebra er viktigst å få dekket. 

En student som tidligere har vært innom en ingeniørutdanning har tatt et 10 sp emne derfra som 
inneholder 5 sp lineær algebra og 5 sp differensialligninger. Han har dermed akkurat det 
programstyret egentlig var på jakt etter. 

Matematisk institutt blir nå av studieadministrasjonen bedt om å sammenligne ingeniøremnet med 
MAT121 som er obligatorisk i graden. Matematisk institutt melder tilbake at det er 5 sp overlapp 
mellom ingeniøremnet og MAT121. Konklusjonen blir at studenten likevel må ta MAT121, men bare 
får godkjent 5 sp i tillegg til 5 godkjente sp fra ingeniøremnet. Denne konklusjonen er urimelig og 
studenten hadde hatt bedre læringsutbytte og progresjon ved å få godkjent hele ingeniøremnet og 
fritak for MAT121. 
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MENTORORDNINGER FOR STUDENTER - DISKUSJONSSAK 
 
 

UiB har vedtatt at alle studenter skal ha tilbud om å ta del i en faglig mentorordning innen 2019, dette 
er et tiltak i Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen (2016-2019). I 
tillegg har Kunnskapsdepartementet bedt Universitetet i Bergen om å gjennomføre en utredning om 
mentorordning i høyere utdanning. Som et ledd i dette arbeidet ble fakultetene bedt om å redegjøre 
for ulike former for mentorordninger ved fakultetene, og erfaringer knyttet til disse. 

 
I saksforlegget gjengis fakultetets svar på høringen, og Studiestyret bes diskutere erfaringer med 
mentorordninger og anbefalinger for videre arbeid med å etablere mentorordninger på hele 
fakultetet. 

 
Høringssvar på Kartlegging av mentorordninger ved UiB 
Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det erfaring både med mentorordninger der eldre 
studenter fungerer som mentorer, og ordninger der vitenskapelig ansatte fungerer som mentorer. 

 
Matematisk institutt 
Matematisk institutt har hatt mentorordning siden 2009. Frem til 2014 var det kun ett 
bachelorprogram i matematiske fag, og studentene fikk tilbud om mentor fra første semester. Nå er 
det fire bachelorprogram, der de to matematikkprogrammene har mentorordning, mens de to 
statistikkprogrammene ikke har det. Kun det ene bachelorprogrammet tilbyr mentor fra første 
semester, mens det andre tilbyr det fra andre semester og gjennom hele programmet. Grunnen til 
dette er at instituttet har opplevd at interessen for mentor blant studenter er knyttet til om det er 
valgfrie emner i programmet det aktuelle semesteret. 

 
Student og vitenskapelig skal møtes minst en halv time per semester, men det er mulig å møtes mer 
enn dette. Dette er en frivillig ordning, og det er anslått at ca. halvparten av studentene møter. Noen 
melder fra at de ikke ønsker å være med, mens andre ikke møter til oppsatte avtaler. Det er de 
vitenskapelige som får opplyst navn og tar kontakt med studentene. Studentene lurer spesielt på tips 
til hvilke valgfrie emner de skal ta, men også utveksling og jobbmuligheter kan være tema. De 
vitenskapelige på instituttet er positivt innstilt til ordningen, og til studentene de møter gjennom den. 
De ser det også som en mulighet til å veilede for rette emnevalg med tanke på videre masterstudier. 

 
Hovedinntrykket er at det er de studentene som muligens likevel ville fullført programmet som møter, 
mens de som faller fra ikke møter. Enkelte studenter har uttrykt at de ønsker å møte en eldre student, 
heller enn en professor, spesielt tidlig i studiet. 
Det er studiekonsulent ved instituttet som sender informasjon til studenter og ansatte, og som 
fordeler mentorbarn til de vitenskapelige. Det er mulig for de vitenskapelige å møte studentene i 
grupper, men de fleste foretrekker å ta møter én-til-én. 

 
Institutt for geovitenskap 
Institutt for geovitenskap begynte med mentorordning høsten 2014. En egen komité, bestående av en 
fast vitenskapelig ansatt, en studiekonsulent og to studenter, styrer programmet. Mentor og student 
skal møtes minst en gang i året gjennom hele bachelorgraden. Mentorene og studentene får en e-post 

https://eph-uib.uhad.no/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&amp;JP_ID=812999
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om programmet og idéer til hva de kan snakke om. Det første året ble alle bachelorstudenter tildelt en 
egen mentor. Mentorordningen er nå endret fra å være obligatorisk til frivillig. 

 
Mentorordningen blir brukt i varierende grad. Hovedinntrykket er at de studentene som møter er de 
som hadde klart seg uten mentor. Det er også til tider ulike forventninger til hva en mentor kan hjelpe 
med. Instituttet gjennomførte i 2016 en spørreundersøkelse blant studentene som hadde deltatt i 
mentorprogrammet i 2014 og 2015. Resultatene viste at de fleste var litt misfornøyd, men at de likevel 
ville være med videre. 
Instituttet beskriver hensikten med programmet slik: The purpose of this program is to bring the 
students and teaching faculty closer, strengthen personal communication between the two groups, and 
help steer students through the challenges they might encounter during their studies in the 
department. 

 
Orakeltjenester 
Flere institutt, deriblant Institutt for biovitenskap og Institutt for fysikk og teknologi, har etablert 
orakeltjenester der bachelorstudenter kan få hjelp fra eldre studenter. Studentene skal besvare både 
generelle spørsmål, spørsmål om emner, akademisk skriving osv. 
I tilbudet biOrakel som organiserers av bioCEED kan i tillegg studentene få svar fra erfarne studenter 
som kan dele erfaringer med valg av fag og utveksling. Det er faste trefftider der studentene kan møte, 
og en sikrer også en møteplass for bachelorstudentene. Orakeltjenestene har vært et populært tilbud 
blant studentene. 

 
Erfaringer med mentorordninger 
Mentorordningene med vitenskapelige har fungert i ulik grad på de to instituttene som har prøvd 
dette ut. Ellers er hovedinntrykket at de studenten som møter er de samme som føler at de er på rett 
program og som hadde klart seg gjennom studiet uten mentor. 

 
Ved fakultetet blir studenter ved semesterstart tildelt klasser med eldre studenter som klasseledere. 
De møtes ved semesterstart og et par møter senere i semesteret. En del studenter vil spesielt tidlig i 
bachelorprogrammet muligens ha lettere for å identifisere seg med eldre studenter enn vitenskapelig 
ansatte. Etter hvert når programmene involverer flere valgfrie emner og studentene kommer lenger i 
studiet sitt kan det være hensiktsmessig at de vitenskapelige fungerer som mentorer. 
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