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Søknad om oppretting av Integrerte masterprogrammer i 
havteknologi, medisinsk teknologi og energi (sivilingeniør) 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet søker med dette om oppretting av tre femårige 
integrerte masterprogram. Programmene er Integrert studieprogram i havteknologi 
(sivilingeniør), Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) og Integrert masterprogram i 
medisinsk teknologi (sivilingeniør). 
 
Etablering av sivilingeniørutdanninger er en betydelig omstilling av fakultetets studietilbud for 

å bidra til å møte samfunnets behov for omstilling av næringslivet på Vestlandet. Dette er en 

tverrfaglig satsing som skjer i tett samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) og 

Sjøkrigsskolen.  

 

Forankring mot fakultetets strategiplan 

Sivilingeniørstudiene vil synliggjøre fakultetets kompetanse og aktivitet på teknologiområdet, 

og er en del av fakultetets satsing mot et mer teknologiorientert fakultet. I strategiplanen er 

det vektlagt at fakultetet skal videreutvikle utdanningsporteføljen med særlig fokus på 

tverrfaglige og teknologisk orienterte program. Fakultetet skal også styrke samarbeidet med 

næringslivet innen utdanning. 

Alle studieprogrammene er forankret i fakultetets strategi og de overordnede profilområdene 

marin, klima og energi, og i det strategisk tematiske utviklingsområdet teknologi, inkludert 

IKT og medisinsk teknologi. 

 
Dimensjonering av studieplasser 

Opptaksrammen for de nye studiene er 15 plasser. Plassene omdisponeres fra 

Bachelorprogram i geovitenskap, Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi, 

Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi og Bachelorprogram i kjemi.  

 
Fakultetet mener at et opptak på 15 studenter per program vil gi et tilfredsstillende 
læringsmiljø, da flere emner inngår i andre studieprogram ved fakultetet, og studentenes 
læringsmiljø må sees i sammenheng med andre studieprogram ved institutt og fakultetet. 
 

 

Referanse Dato 

2015/10116-BIG 02.10.2016 
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Saken om oppretting av programmene vil behandles i Studiestyret 31. oktober og 

Fakultetsstyret 10. november 2016. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Helge K. Dahle 

dekan Eli Neshavn Høie 

 studiesjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


