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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 7. desember 2016 kl. 1015-1200 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje  

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 31. OKTOBER 2016 

SAK 16/15  
PROGRAMEVALUERINGER FOR BACHELOR I BIOLOGI, BACHELOR I MILJØ- OG RESSURSFAG, 
BACHELOR I NANOTEKNOLOGI, MASTER I FISKEHELSE OG LEKTOR I MATEMATIKK 
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)  

VEDLEGG - EVALUERINGSRAPPORTER  

1. Bachelorprogram i biologi (Internevaluering) 
2. Bachelorprogram i miljø- og ressursfag: (Eksternevaluering), studentevaluering, 

oversendelse 
3. Bachelorprogram i nanoteknologi (Egenevaluering) 
4. Masterprogram i fiskehelse: (Internevaluering), oversendelse 
5. Lektorprogram på MN: (Egenevaluering), oversendelse 

 

SAK 16/16  
DIGITALISERING AV UNDERVISNING OG VURDERING VED MN - VIDERE OPPFØLGING 
Vedtakssak (Saksnr. 2015/5831)  

VEDLEGG: Rapport fra arbeidsgruppen for digital undervisning og vurdering ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet - 1. september 2016  

 
SAK 16/17  
OPPRETTING AV ARBEIDSGRUPPE FOR ØKT REKRUTTERING TIL BACHELORPROGRAM I REALFAG 
Vedtakssak (Saksnr. 2011/14723)  

VEDLEGG:  

 Handlingsplan for rekruttering av bachelorstudenter 
 Arbeidsgruppe for rekruttering 2013/2014 
 Wiki-side med møtereferater fra arbeidsgruppen for rekruttering 

 
SAK 16/18  
OPPNEVNING AV NY PROGRAMSTYRELEDER FOR NANOTEKNOLOGI OG -VITENSKAP 
Vedtakssak (Saksnr. 2016/12318)  

VEDLEGG: Brev fra Kjemisk institutt  

  

http://www.uib.no/matnat/102447/m%c3%b8te-31-oktober-2016
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3d/Sak_16_15_Programevalueringer_for_bio%2C_mire%2C_nano%2C_fiskehelse%2C_lektor.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3d/Sak_16_15_Programevalueringer_for_bio%2C_mire%2C_nano%2C_fiskehelse%2C_lektor.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/4/43/Eval-Bachelor_biologi-rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/58/Eval-MIRE-rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a8/Eval-MIRE-studentunders%C3%B8kelse.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a0/Eval-MIRE-oversendelse.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/77/Eval-Bachelor_nanoteknologi-rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/19/Eval-fiskehelse-rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8c/Eval-fiskehelse-oversendelse.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Eval-lektor-rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/66/Eval-lektor-oversendelse.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/62/Sak16-16_Digitalisering_-_oppf%C3%B8lging.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/2/24/Endelig_rapport_fra_arbeidsgruppen_for_digital_undervisning_og_vurdering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/2/24/Endelig_rapport_fra_arbeidsgruppen_for_digital_undervisning_og_vurdering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8f/Sak16-17_Rekruttering_ved_MN_-_oppf%C3%B8lging.pdf
https://wiki.uib.no/rekrutt/img_auth.php/d/d7/Handlingsplan_for_%C3%B8kt_rekruttering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/81/Sak_13-14_Arbeidsgruppe_handlingsplan_for_rekruttering.pdf
https://wiki.uib.no/rekrutt/index.php/Hovedside
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/56/Sak16-18_Oppnevning_av_programstyreleder_Nano.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/91/Ny_programleder_nano.pdf
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SAK 16/19  
LØYPEMELDING OG VIDERE FREMDRIFT FOR ETP-ORDNINGEN (EXCELLENT TEACHING 
PRACTITIONER 
Orienteringssak  

 

SAK 16/20 
EVENTUELT  

 
ORIENTERINGSSAKER 

1. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering 
2. Nytt timeplanleggingssystem. Muntlig orientering 
3. Liste over store gjøremål i studieadministrasjonen høst 2016 / vår 2017 
4. Høringssak: Forslag til ny Studietilsynsforskrift. Høringssvar fra MN 
5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering 

 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
Sekretær 

MN/INSO 
Bergen, 1.12.16 

https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7d/Sak16-19_ETP_status_og_fremdrift.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7d/Sak16-19_ETP_status_og_fremdrift.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e5/Store_oppgaver_i_studieadministrasjonen_h%C3%B8st_2016.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/53/H%C3%B8ring_Studietilsynsforskrift.pdf
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Protokoll fra møte i Studiestyret 

Mandag 31. oktober 2016 kl. 1015-1200 

(Det tas forbehold om Studiestyrets godkjenning) 

Til stede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Bjørn Tore Hjertaker (Institutt for fysikk og teknologi), 
Sigurd Stefansson (Institutt for biologi), Kristine Lysnes (Matematisk institutt), Øyvind Halskau 
(Molekylærbiologisk institutt), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), Haflidi Haflidason (Institutt 
for geovitenskap), John Georg Sebald (Kjemisk institutt), Natalie Johnsen (studentrepresentant), Tora 
Skarvatun (studentrepresentant), Harald Walderhaug (prodekan)  

Fra administrasjonen: Stine Balevik (studieseksjon), Eli Neshavn Høie (studiesjef), Ingrid Solhøy 
(studieseksjon) 

Gjester: Studieadministrativt ansatte fra instituttene 

 

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE        
VEDTAK: Innkallingen ble godkjent                         

II   PROTOKOLL FRA MØTE 8. JUNI 2016 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent 

 

SAK 16/13  
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)  

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2017/2018 OG VÅRSEMESTERET 2017 

DEL A: Forslag til studieplanendringer 
DEL B: Søknader om oppretting av nye masterprogram  
 
VEDTAK:  
DEL A: Studiestyret vedtok forslagene til endringer i studieplanene som instituttene har fremmet, 
med enkelte tillegg slik det fremkommer av notatet og eventuelle merknader i møtet. Det forutsettes 
at alle forslag til nye emner og studieprogram vil kunne gjennomføres innen dagens budsjettramme. 
 
DEL B: Studiestyret vedtok å anbefale forslaget om å opprette Integrert masterprogram i energi 
(sivilingeniør), Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) og Integrert 
masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør). Videre anbefaler studiestyret om å 
opprette 2-årig masterprogram i havteknologi.  
 

 

SAK 16/14 
EVENTUELT  
Ingen saker 

 

  

http://www.uib.no/matnat/98945/m%c3%b8te-8-juni-2016
https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b3/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer.pdf
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ORIENTERINGSSAKER 

1. Oppnevning av programsensor for molekylærbiologi - Nominasjonsbrev fra MBI, vedtatt på 
fullmakt 

2. Masteropptak høst 2016 - Tall og hovedfunn 
3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering 
4. Revisjon av alle studieprogram. Muntlig orientering 

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning 
 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
Sekretær 

MN/INSO 
Bergen, 10.11.16 

https://wiki.uib.no/matnat/images/9/92/O-sak_Programsensor_molekyl%C3%A6rbiologi.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c5/O-Sak_masteropptak_h2016.pdf
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Studiestyresak: 16/15  Saksnr.: 2014/1420 

Møte: 7. desember 2016   

 

 
PROGRAMEVALUERINGER FOR BACHELOR I BIOLOGI, BACHELOR I MILJØ- OG RESSURSFAG, 

BACHELOR I NANOTEKNOLOGI, MASTER I FISKEHELSE OG LEKTOR I MATEMATIKK 

 
På studiestyremøte 17. mars ble en oppdatert plan for studieprogramevalueringer vedtatt (sak 16/2). 
For 2016 står følgende programevalueringer på planen: 
 

31. mars  MSc Energi levert 

15. april  BSc Geovitenskap levert 

30. juni  MSc Programutvikling levert 

15. april  MSc Geovitenskap Ber om utsettelse 

15. juni  MSc Biologi Ber om utsettelse 

15. juni  BSc Biologi Levert 15. juni 

15. juni  MSc Fiskehelse Levert 16. juni 

20. juni  Lektor med matematikk Levert 20. juni 

I løpet av våren  BSc Miljø- og ressursfag Levert 16. juni 

1. oktober BSc Nanoteknologi Levert 20. september 

Rapportene fra bachelorprogram i biologi, bachelorprogram i miljø- og ressursfag, bachelorprogram i 
nanoteknologi, masterprogram i fiskehelse og lektor i matematikk er levert og legges herved frem i 
studiestyret.  

Rapportene er gode eksempler på ulike måter på programevaluering, ulike aspekter og 
problemstillinger som kan bli belyst og evaluert, og ikke minst hvordan evalueringsresultatene og 
refleksjoner for kvalitetsutvikling kan bli fremstilt. 

Institutt for biologi og Institutt for geovitenskap ba om utsettelse av evalueringen av 
masterprogrammene på grunn av foregående søknads- og revisjonsarbeid. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Evalueringsrapportene fra bachelorprogram i biologi, bachelorprogram i miljø- og ressursfag, 
bachelorprogram i nanoteknologi, masterprogram i fiskehelse og lektor i matematikk tas til 
etterretning. Rapportene blir lagt ut i studiekvalitetsbasen. 
Institutt for biologi og Institutt for geovitenskap får utsatt frist for evalueringsrapportene for 
masterprogrammene til 1. mars 2017. 
 
 
Bergen 30. november 2016  
MN/INSO 
 
 
VEDLEGG:  

- Evalueringsrapporter: BSc biologi, BSc miljø- og ressursfag, BSc nanoteknologi, MSc fiskehelse, 
MSc Lektor i matematikk  

- Oppdatert plan for programevalueringer 2014-2017 
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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 

Levert 15. juni BSc Biologi 

Levert 16. juni MSc Fiskehelse 

Levert 16. juni BSc Miljø- og ressursfag 

Levert 20. juni Lektor med matematikk 

Levert 20. september BSc Nanoteknologi 

  

1. mars 2017  

Utsatt frist MSc Biologi 

Utsatt frist MSc Geovitenskap 

 BSc Informatikk-matematikk-økonomi  

 MSc Informatikk 

 BSc Molekylærbiologi 

 MSc Molekylærbiologi 

 BSc Meteorologi og oseanografi 

 MSc Meteorologi og oseanografi, studieretning meteorologi 

 BSc Fysikk  

 BSc Petroleum- og prosessteknologi 

 BSc Matematikk 

 BSc Matematikk for teknologi 

 BSc Statistikk 

 MSc Aktuar 

 MSc Anvendt og beregnings-orientert matematikk 

 MSc Matematikk 

 MSc Statistikk 

 Erfaringsbasert master i undervisning 

  

1. mars 2018 MSc Meteorologi og oseanografi (utenom meteorologi) 

 MSc Fysikk 

 MSc Petroleumsteknologi 

 MSc Prosessteknologi 
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Studiestyresak: 16/16  Saksnr.: 2015/5831 

Møte: 7. desember 2016   

 

 
Digitalisering av undervisning og vurdering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – 

Oppfølging av rapport fra arbeidsgruppe 

 
Arbeidsgruppen for digital undervisning og vurdering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
leverte sin rapport 1. september 2016. 

Arbeidsgruppen ble opprettet i Studiestyret 21.05.15.  I rapporten har arbeidsgruppen sett på hva som 
må på plass for å kunne tilby digital eksamen i matematiske og naturvitenskapelige fag, samt hvordan 
digitalisering av undervisning og vurdering må sees i sammenheng med studiekvalitet og helheten i 
studieprogrammer og emner.  

 

DIGITALISERING AV UNDERVISNING OG VURDERING 

Arbeidsgruppen har lagt vekt på at undervisning, læringsaktiviteter og vurderingsform må betraktes 
som en helhet. Gruppen legger også vekt på at man ikke uten videre kan eller bør overføre alle dagens 
skriftlige skoleeksamener til et heldigitalt format. Fokuset bør være på studiekvalitet, og det må 
gjennomføres et langsiktig arbeid med implementering av fagspesifikke digitale verktøy i studieplaner, 
før det er hensiktsmessig å bruke disse til vurdering. Dette fordi studentene må beherske verktøyene 
før de møter på eksamen, som i praksis betyr at verktøyene må brukes underveis i emnet. For å sikre 
faglig gode løsninger vil det kreves et grundig og langsiktig arbeid med digitalisering, der man ser på 
helheten i studieprogrammer og emner.  

 

DIGITAL EKSAMEN 

Arbeidsgruppen har i sin rapport kartlagt hvilke behov instituttene har for å kunne gjennomføre digital 
eksamen. For matematiske og naturvitenskapelige fag spesielt, er det enkelte tekniske og faglige 
utfordringer knyttet til digitalisering av skriftlige skoleeksamener. Blant annet er det behov for å kunne 
skrive matematiske formler og tegne figurer. Disse behovene er p.t. ikke ivaretatt i Inspera 
Assessment, systemet UiB har valgt å bruke som plattform for digital vurdering.  

I etterkant av rapporten har også DigUiB gjort en kartlegging for å vise hva som skal til for å digitalisere 
alle nåværende skriftlige skoleeksamener ved UiB.  Kartleggingen viser at med nåværende 
funksjonalitet i Inspera er maksimal digitaliseringsgrad for digital eksamen 62%.  For å oppnå 
heldigitalisering av skoleeksamen ved UiB kreves mulighet til å skrive spesialtegn (øker til 70%), bruke 
skisseark (øker til 73%), skrive formler (øker til 87%), samt integrasjon med tredjepartsprogram (øker 
til 96%). Dersom alle disse funksjonene er på plass, kan altså 96% av skriftlige skoleeksamener ved UiB 
digitaliseres. DigUiB sikter mot at det høsten 2017 tilbys funksjonalitet som muliggjør at så nært som 
100 % av alle skoleeksamener ved UiB kan være digital. 

Selv om det vil bli mulig å digitalisere de fleste av nåværende skriftlige eksamener er det samtidig 
viktig å vurdere alternative vurderingsformer i den pågående revisjonen av studieprogram som 
avsluttes vår 2017, heller enn å digitalisere alle nåværende skriftlige eksamener. 
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ANBEFALINGER I RAPPORTEN 

Rapporten trekker fram anbefalinger på både kort og lang sikt. Enkelte av punktene er avhengig av 
andre parter, mens andre punkter ønsker fakultetet å følge opp nå. 

 
Anbefalinger som kan følges opp nå 

1. For emner som har hatt digital eksamen må det som en del av emneevalueringen gjøres en 
vurdering av hvordan dette har fungert. For hvert emne må det vurderes hvilke digitale 
programmer som kan brukes og integreres i undervisningen, med tanke på senere å benytte 
disse på digital eksamen når funksjonaliteten er på plass. 

 
Forslag til tiltak 
For emner som har gjennomført digital eksamen bes instituttene om å ta med et punkt i 
emneevalueringene som omhandler digital eksamen. Videre må det ved revisjon og evaluering 
av emner vurderes om det er digital programmer som kan brukes og integreres i 
undervisningen. 
 

2. Det bør etableres instituttvise møteplasser der en diskuterer undervisning, vurdering og digital 
eksamen. Eksempel: Ett/flere institutt (avhengig av typer oppgaver som er aktuelle å bruke på 
digital eksamen) inviterer vitenskapelige som allerede har hatt eksamen i Inspera for å dele 
erfaringer. 

 
Forslag til tiltak 
Fakultetet vil i forbindelse med revisjon av studieprogram 2016-2017 arrangere en 
seminarserie om Mitt UiB. Dette anses som en oppstart på slike møteplasser.  

3. Gruppen etterspør bedre funksjonalitet og brukervennlighet i Inspera, og anbefaler at det må 
være et høyt trykk på å bedre brukervennligheten i Inspera. 
 
Forslag til tiltak 
Fakultetets administrative eksamensforum tar opp tilbakemeldinger angående 
brukervennlighet og manglende funksjonalitet i Inspera som fast punkt på møtene.  Fakultetet 
har videre kontinuerlig kontakt med DigUiB for å gi tilbakemelding på brukervennlighet og 
ønsket funksjonalitet. Videre henvender fakultetet seg til DigUiB for å få avklart om MittUiB 
kan brukes til vurdering i de tilfellene der etterspurt funksjonalitet er tilgjengelig der.  

 
Andre anbefalinger 

1. Gruppen anbefaler å utrede muligheter og ressursbehov for å gjennomføre en delvis 
digitalisering ved at skriftlige besvarelser scannes inn i etterkant av eksamen, slik at 
oversendelses-  og sensurprosessen videre går elektronisk i Inspera. Etter hvert bør det settes i 
gang piloter, der en del besvarelser skrives med penn og papir, mens en annen del 
gjennomføres digitalt. 

 
Sekretærens kommentar 

I forbindelse med prosjektet «ORG2022», som har som mål å utvikle effektive og 

fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester for UiB, har det vært foreslått å 

digitalisere eksamens- og sensurprosessen i større grad. Anbefalingen vil følges opp i den 

forbindelse. 
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2. Gruppen anbefaler at hensiktsmessig bruk av digitale verktøy i undervisning og vurdering bør 
være et av kriteriene det legges vekt på ved tildeling av ETP-status (Excellent Teaching 
Practitioner). 
 
Sekretærens kommentar 
Fakultetet vurderer om dette skal inngå som del en av kriteriene for tildeling av ETP-status. 

 
3. Generelt anbefaler gruppen at fakultetets studieprogrammer og emner bør vurderes kritisk, og 

at vurderingsform, undervisning og læringsaktiviteter må betraktes som en helhet (jf. 
constructive alignment).  Digitale verktøy bør brukes gjennom hele studieløpet. Gruppen 
vektlegger at en slik fornyingsprosess må være bredt forankret, og at bioCEED bør spille en 
viktig rolle i en slik prosess. På kortere sikt bør dette også tas hensyn til i revisjon av 
studieprogrammer.  
 
Sekretærens kommentar 
Denne prosessen starter i forbindelse med revisjon av studieprogram 2016-2017. Der er 
bakgrunnen at man skal ta hensyn til helheten i studieprogram når emnene revideres. 
Studieprogrammene bør i revisjonsprosessen også vurdere om digital kompetanse ivaretas.  

 
4. Gruppen anbefaler at man på nasjonal basis samarbeider om digital vurdering, da mange av 

utfordringene er like. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag bør sørge for erfaringsutveksling om 
digital eksamen i realfag. 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK 

Studiestyret takker arbeidsgruppen for grundig arbeid og ber om at følgende tiltak iverksettes: 

 For emner som har gjennomført digital eksamen bes instituttene om å ta med et punkt i 
emneevalueringene som omhandler digital eksamen.  

 Ved revisjon og evaluering av emner må det vurderes om det er digitale programmer som kan 
brukes og integreres i undervisningen. 

 Alle studieprogram/institutt bør opprette møteplasser der det er rom for diskusjon om 
undervisning, vurdering og digital eksamen. Som en oppstart på slike møteplasser vil fakultetet 
arrangere en seminarserie om Mitt UiB i forbindelse med revisjon av studieprogram 2016-
2017. Dette anses som en oppstart på slike møteplasser. 

 Studiestyret ber fakultet følge opp slik at de nødvendige funksjonene kommer på plass i 

Inspera. Videre ber Studiestyret fakultetet om å ha kontinuerlig kontakt med DigUiB for å gi 

tilbakemelding på brukervennlighet og ønsket funksjonalitet i Inspera. 

 Studiestyret ber om at instituttene i revisjonsprosessen 2016-2017 vurderer å benytte 

alternative vurderingsformer til skriftlig eksamen der dette har bedre sammenheng med 

forventet læringsutbytte på emnet.  

 Studieprogrammene bør i revisjonsprosessen også vurdere om digital kompetanse er ivaretatt.  

 
 
 
Bergen 2. desember 2016 
MN/BIG 
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Studiestyresak: 16/17  Saksnr.: 2011/14723 

Møte: 7. desember 2016   

 

 
OPPRETTING AV ARBEIDSGRUPPE FOR ØKT REKRUTTERING TIL BACHELORPROGRAM I REALFAG 

 
Bakgrunn 
En arbeidsgruppe vedtatt i studiestyret 20.4.12 la frem en handlingsplan for økt rekruttering av 
bachelorstudenter 2013 – 2017. Handlingsplanen gikk ut på høring til instituttene og ble behandlet 
som studiestyresak 13/09 før den ble vedtatt i fakultetsstyret juni 2013. 
 
Arbeidsgruppen identifiserte fem tiltaksområder: 

1. Samordning og erfaringsutveksling 

2. Nettsider 

3. Kontakt med skolen 

4. Økt studentaktivitet 

5. Økt synliggjøring  

Mange av de foreslåtte tiltakene har blitt gjennomført, både lokalt og fordi universitetet som helhet 
har gjennomfør tiltak.  
 
Likevel er situasjonen i dag en helt annen enn da planen ble utarbeidet i 2012-2013: 

 Universitetet har vedtatt ny rekrutteringsstrategi 

 Det er endret mønster i bruk av medier og kommunikasjonskanaler hos ungdom nå i forhold til 

i forrige periode. 

 Det vil bli nye opptakskrav for studier i realfag fra høsten 2018, noe som vil medføre at 

videregående elever må bestemme seg tidligere for om de ønsker å studere realfag.  

 Kjønnsfordelingen på studieprogrammene og på fakultetet er skeiv og MN-fakultetet generelt 

har fått en større andel mannlige studenter.  

 Det har kommet nye studieprogram (sivilingeniør). 

 
Re-oppnevning av arbeidsgruppe 
På bakgrunn av dette foreslår vi å re-oppnevne en arbeidsgruppe som skal revidere og videreutvikle 
handlingsplanen. De fleste tiltaksområdene er stadig aktuelle, men de konkrete tiltakene må revideres 
og endres i tråd med endringene nevnt ovenfor. Vi mener dette er et riktig tidspunkt å re-oppnevne 
arbeidsgruppen i og med at det foregår mange interne revisjonsprosesser og at UiB nylig har vedtatt 
ny strategi. 
 
Vi foreslår følgende medlemmer til arbeidsgruppen: 

 
Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet 
Inger Johanne Fjellanger, Kjemisk institutt 
Jarle Berntsen, Matematisk institutt 
Helge Drange, Geofysisk institutt (forespurt, ikke bekreftet) 
Ida Rosenlund, Institutt for informatikk 
Studentrepresentant, oppnevnes i samarbeid med Realistutvalget 
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Infosenteret for Realfagstudenter vil ha sekretærfunksjon og ha ansvar for å kalle inn til første møte i 
arbeidsgruppen. Leder av arbeidsgruppen utnevnes når alle representantene er bekreftet. Det tas sikte 
på å avholde et første møte tidlig på nyåret. Kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet, Asbjørn Leirvåg, 
vil bistå gruppen i arbeidet og vil også være med på noen av møtene. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret oppnevner en arbeidsgruppe for økt rekruttering, bestående av overnevnte medlemmer.  
 
Arbeidsgruppens mandat er å revidere og videreutvikle handlingsplan for økt rekruttering av 
bachelorstudenter 2013 – 2017 slik at den kan gjelde for perioden 2017 - 2020.  
 
Målsetting: 

1. Vi ønsker å fylle alle våre studieplasser med søkere med riktige forkunnskaper, og med god 
forståelse for hva studiene krever. 

2. Vi ønsker å beholde flest mulig av de best kvalifiserte studentene etter at de har påbegynt 
studier ved fakultetet. 

 
Arbeidsgruppen skal presentere forslag til revidert handlingsplan innen 1. juni 2017. 
 
 
 
 
Bergen 2. desember 2016 
MN/TOREID 
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Studiestyresak: 16/18  Saksnr.: 2016/12318 

Møte: 7. desember 2016   

 

 
OPPNEVNING AV NY PROGRAMSTYRELEDER FOR NANOTEKNOLOGI- OG VITENSKAP 

 
Det nåværende programstyret for nanoteknologi og –vitenskap ble oppnevnt høsten 2012 med 
professor Morten Førre som programstyreleder. Han ble oppnevnt for en fireårsperiode som går ut 31. 
desember 2016. 
 
Kjemisk institutt har nå bedt om å oppnevne professor Lars Egil Helseth fra Institutt for fysikk og 
teknologi til ny programstyreleder fra og med 1. januar 2017. Endringen foreslåes i forståelse med 
programstyret.  
 
Programstyremedlemmer som fortsetter: 

Professor Petri Kursula, Institutt for biomedisin. 
Professor Pascal Dietzel, Kjemisk institutt. 
Professor Roger Strand, Senter for vitenskapsteori. 

2 studentrepresentanter utpekt av nanostudentenes fagutvalg Nanos. 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
I samsvar med forslaget fra Kjemisk institutt oppnevner Studiestyret professor Lars Egil Helseth som ny 
programstyreleder for studieprogrammene i nanoteknologi og –vitenskap. Han oppnevnes for en 
fireårsperiode fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. 
 
 
 
Bergen 18. november 2016 
MN/INSO 
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Studiestyresak: 16/19 
 Saksnr.: 2016/7160 

Møte: 07.12.2016   

 

 

LØYPEMELDING OG VIDERE FREMDRIFT FOR ETP-ORDNINGEN 

(EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER) 

 

BAKGRUNN: 

Som første norske institusjon har Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiB innført 

en meritteringsordning for undervisning, og har nå åpnet for at undervisere kan søke om den 

pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner - 

ETP). Status som Fremragende underviser tildeles etter søknad til undervisere som systematisk 

og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn 

den forventede basiskompetansen. Frist for første søknadsrunde er 31. januar 2017, og 

innkomne søknader vil bli vurdert av en bedømmelseskomite i løpet av vårsemesteret 2017. 

 

En vellykket søknad vil medføre lønnsøkning, og gir i tillegg til den pedagogiske 

kompetansegraden medlemskap i fakultetets pedagogiske akademi. Akademiet har som formål 

å bidra til å heve utdanningskvaliteten på fakultetet gjennom en kollegial og 

samarbeidsorientert undervisningskultur, og får råderett over pedagogiske utviklingsmidler. 

Midlene kan tildeles både akademimedlemmer og andre etter søknad. 

Fakultetsadministrasjonen bistår akademiet med administrasjon av ordningen.  

 

 

Etablering av ordningen ble behandlet i Studiestyret 8. juni og videre behandlet og vedtatt i 

Fakultetsstyret 16. juni. Informasjon om ordningen er samlet på følgende nettside: 

https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Fremragende_underviser_-

_Excellent_Teaching_Practitioner  

 

Den 17. november ble alle MN-fakultetets undervisere (gruppe A) invitert til et seminar for å få 

mer informasjon om ordningen, søknadsprosessen og fakultetets tilbud om drahjelp og 

veiledning for potensielle søkere. I oppfølging av informasjonsmøtet ble det i samarbeid med 

BioCEED arrangert en workshop 2. desember ledet av de pedagogiske utviklerne Anders 

Ahlberg og Roy Andersson fra Lunds Universitet.  Workshopen omhandlet hvordan man 

skriver en personlig undervisningsportefølje, som er en integrert del av en søknad om status 

som Fremragende underviser.  

 

Fakultetet har utarbeidet noen overordnede retningslinjer for kriterier og bedømming av ETP-

søknader. Det er foreslått å opprette en overordnet styringsgruppe i tillegg til individuelle 

bedømmelseskomitéer for hver søknad. Søknadene vurderes av bedømmelseskomitéene, som 

sender sin innstilling til styringsgruppen for endelig godkjenning. Vurderingsprosessen består 

av vurdering av søknad, undervisningsportefølje og dokumentasjon, samt et intervju. 

 
 

- Bedømmelseskomiteene settes sammen primært av representanter fra de aktuelle disiplinene, 

supplert av representanter med pedagogisk/didaktisk erfaring og fra bedømming av pedagogisk 

kompetanse. Komiteene vil på sikt kunne utgå fra fakultetets Pedagogiske akademi, men det vil 

https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Fremragende_underviser_-_Excellent_Teaching_Practitioner
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Fremragende_underviser_-_Excellent_Teaching_Practitioner
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bli nødvendig med overgangsordninger inntil akademiet er etablert gjennom at et tilstrekkelig 

antall undervisere har fått godkjent ETP-status. 

 

- Styringsgruppen er tenkt å bestå av representanter fra fagdisiplinene ved fakultetet (2-3 

undervisere), supplert med medlem(mer) med relevant fagdidaktisk/pedagogisk bakgrunn og 

kompetanse, ett eksternt medlem med erfaring fra lignende ordninger ved andre institusjoner og 

en studentrepresentant   

 

I oppstartsfasen er styringsgruppen tenkt ledet av ekstern komiteleder med erfaring fra 

vurdering av pedagogisk kompetanse og merittering. Thomas Olsson fra LTH Genombrottet vil 

bli spurt om å gå inn i styringsgruppen for ETP i en tilsvarende rolle som han har i Lund. 

Studiestyret vil i en oppstartsfase få en sentral rolle frem til vi får på plass medlemmer i 

fakultetets pedagogiske akademi. 

 

 

KOMMENTARER:  

Fakultetet tar i første runde sikte på å etablere en styringsgruppe og bedømmingskomiteer der 

Studiestyret får en sentral rolle.  Representanter fra- eller oppnevnt av Studiestyret vil være 

viktig frem til det pedagogiske akademiet blir av en slik størrelse at søknadene kan blir vurdert 

av dem som har oppnådd slik kompetanse. Det er ønskelig med ekstern representasjon i 

styringsgruppen i oppstartsfasen. LTH i Lund har vært forbilde i etablering av ordningen og har 

også bidratt med sin kompetanse i workshop og i MN- fakultetet sin prosess med å få etablert 

ordningen.  

 

Studiestyret bes å diskutere de foreslåtte sammensetningene og rollene for styringsgruppen og 

bedømmingskomiteene, og i hvilken grad det er hensiktsmessig at ordningen er koblet opp mot 

bioCEED og LTH i Lund også i fortsettelsen. 
 

 
Bergen, 05.12.17  

MN/ELIHØ 

 
 

 

 

 



Store oppgaver i studieadministrasjonen høst 2016 / vår 2017 

 

Frist Oppgave 

Kontinuerlig Rydding av utdanningsplaner, rapportering av grader, utskrift av vitnemål 

Januar/August Semesterstart/mottak internasjonale studenter 

Slutten av februar 
2017 

Vurdering av søknader for utveksling (lokale avtaler) – utreisende studenter 

1. jan. – 1. mai Innføring av nytt timeplanleggingssystem 

1. mars 2017 Programevalueringer etter vedtatt plan (ePhorte 2014/1420-35) 

1. mars 2017 Små studieplanendringer høst 2017  

1. mars 2017 INTGRAD-opptak: Vurdering av internasjonale mastersøkere  

1. april 2017 Utdanningsmelding 2016 

Medio april 

15. mai 2017 

Revisjon av alle studieprogram og emner 
2 frister: Medio april for nye program med oppstart høsten 2017 med 
tilhørende emner og 15. mai for alle andre program og emner 

Slutten av nov / 
slutten av juni 

Frist for vurdering av søknader for utveksling - innreisende studenter 

10. juli 2017 Masteropptak lokalt: Vurdering, tilbud og avslag  
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