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Universitetet i Bergen 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Protokoll fra møtet i studiestyret 

(under forutsetning av godkjenning) 

Til stede: Helge K. Dahle (visedekan), Ilker Fer, Henrik Kalisch, Fredrik Manne, Kjartan 
Olafsson, Rune Rosland, John Georg Seland, Hee Chan Seo, Harald Walderhaug  

Studentrepr.: Tonje Vedde Fiskerstrand 

Fra adm: Eli N. Høie, Ingrid Solhøy 

  

SAK I  
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

SAK II  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26. JANUAR 2011 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent  

 
07/11     
Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre 
studieplanendringer for høsten 2011 (Saksnr. 2010/9803) 

VEDTAK:  Studiestyret tar innspillene angående planer og ønsker for fremtidige studieplaner 
fra instituttene til etterretning.  

Studiestyret tar forslagene til mindre endringer i studieplanen, som programstyrene har 
fremmet, til etterretning. 

 
08/11    
Beskrivelser av læringsutbytte - status og oppfølging (Saksnr. 2007/7186)  

VEDTAK:  Studiestyret berømmer instituttene for det gode og omfattende arbeidet med 
beskrivelser av læringsutbytte for emner og studieprogram. Studiestyret vedtar følgende 
prosess videre: 

- Studieadministrasjonen gir en oversikt over ettersendte beskrivelser av læringsutbytte 
på studiestyrets aprilmøte 

- Tekstene blir midlertidig lagt ut på fakultetets Wiki-side om læringsutbytte  
- Arbeidsgruppen for kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte blir bedt om å se 

gjennom tekstene og komme med innspill og kommentarer innen 20. mai. 
- Studiestyret tar opp saken på junimøtet og kommer med anbefalinger for videre 

fremgangsmåte.  
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- Tekstene blir publisert så snart de er godkjent og senest etter godkjenning av 
studiestyret i forbindelse med studieplanendringer høsten 2011. 

 
09/11  
Eventuelt  

Ingen saker.  

 
III         ORIENTERINGER    

1. Masteruke mars 2011. Hvordan gikk det? Muntlig orientering. 
2. Oversikt over masteropptak våren 2011 (møtt). Vedlagt. 
3. Masteropptak høsten 2011 – Internasjonale selvfinansierte studenter og kvoteopptak. 

Oversikt over tilbud som sendes ut. 
4. Høringssak: Breddekrav i bachelorgraden. Høringssvar fra fakultetet. 
5. Programsensorer for studieprogrammene ved Institutt for biologi.  
6. Undervisningsplan for UNIS studieåret 2011/2012.  
7. Opprettelse av utvalget for vurdering av en Master i Energi. Muntlig orientering. 
8. Samrådsmøte ved UiS om arbeidet med implementering av kvalifikasjonsrammeverk. 

Muntlig orientering. 
9. Oppnevning av arbeidsgruppe for brukertilpasset undervisningstilbud i matematikk. 

Muntlig orientering. 
10. Utlysning av Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2013. Muntlig orientering om 

prosess ved MN. 
11. MNT-konferanse i Tromsø. Muntlig orientering. 

 
Helge K. Dahle 
leder 

Eli N. Høie       MN/INSO  
sekretær       Bergen, 14.04.11 


