
Utdanningsmelding 2013 – Geofysisk institutt 

2013 har også vært et godt år når det gjeld tallet på uteksaminerte masterstudenter, og de 

holder generelt et godt faglig nivå. Fagutvalget ved GFI fungerer fremdeles bra ved at de er 

flinke til å planlegge sosiale og faglige arrangement for studentene, samt at de samarbeider 

godt med studieadministrasjonen.  

 

1. Masterprogrammene 

Antall uteksaminerte masterstudenter i 2013: 

17 studenter på Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi. 

4 studenter på Felles masterprogram i marine økosystem og klima. 

De første masterstudentene på masterprogrammet i energi vil fullføre mastergraden sin 

våren 2014. 

 

1.1 Masterprogrammet i energi 

Søkertallene for 2012 og 2013 var nokså like med henholdsvis 52 førsteprioritetssøkere i 

2012 og 55 førsteprioritetssøkere i 2013. Antallet tilbudsbrev var også nokså like for de to 

årene med 23 opptaksbrev og 4 tilbud om kvalifiserende studierett i 2012, og i 2013 fikk 26 

søkere tilbud om opptak.  

 

For andre år på rad ser vi at det er to retninger som er mer populære blant søkerne. 

Energiteknologi og fornybar energi er studieretningene som får søkere. I 2013 var det én 

søker til CO2-håndtering og ingen til kjernekraft. I 2012 var det omvendt.  

 
Antallet studenter som startet på masterprogrammet i energi høsten 2013 var 13 studenter, 
og totalt var det 19 studenter på masterprogrammet i energi i begynnelsen av 
høstsemesteret 2013. Det er pr. dags dato 11 studenter på masterprogrammet i energi. Av 
disse er syv studenter på studieretningen energiteknologi med temaet termiske maskiner. 
Det er fire studenter på studieretningen fornybar energi hvor en student tar temaet bølge -
og tidevannsenergi, to studenter tar temaet vindkraft og en student som tar temaet 
geotermisk energi. 
 
Det er positivt at Programstyret for masterprogrammet i energi nå fungerer godt med to til 
tre møter pr. semester. Her får en blant annet diskutert studieplanendringer og veien videre 
for programmet. Det er også et forum, der studentene kan melde tilbake hva som fungerer, 
eller ikke fungerer med programmet. Disse innspillene er svært viktig, siden 
masterprogrammet i energi er relativt nytt.  
 
Det har blitt reist spørsmål i Programstyret for masterprogrammet i energi om en ønsker å 
redusere antallet tema for å få en tydeligere profil, men det var ikke ønskelig å gjøre 
endringer her ennå. For å synliggjøre de ulike temaene og studieretningene har en 
istedenfor valgt å gjøre enkelte presiseringer av navnet på studieretningene, samt at en har 
plassert de mest populære temaene høyere opp i oversikten som ligger ute på nett.  
 



Masterprogrammet i energi har fremdeles ett sterk fokus på å forbedre rekrutteringen til 
programmet. Blant annet har programstyreleder for masterprogrammet i energi deltatt på 
informasjonsmøte på bachelorprogrammet for fornybar energi ved Høgskolen i Sogn og 
Fjordane i februar 2014, og det blir planlagt å delta på og arrangere flere informasjonsmøter.  
 
Det har blitt gjennomført en evaluering av emnet ENERGI200 høsten 2014. 
Programstyret for masterprogrammet i energi har vedtatt at en ønsker å gjennomføre 
programevaluering våren 2014 og våren 2015 henholdsvis når første og andre kull fullfører 
masterprogrammet. En slik sammenligning av det første og andre året vil være nyttig for å se 
hva som fungerer for programmet og hva en må jobbe videre med for å videreutvikle 
programmet. Det vil også bli sett på hva som kan gjøres for å bedre rekrutteringen. 
 

1.2 Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi 

Antallet masterstudenter som startet på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi i 

2013 var 13 studenter. Dette viser at antallet masterstudenter ved masterprogrammet i 

meteorologi og oseanografi fremdeles er relativt stabilt.  

Som nevnt i utdanningsmeldingen fra 2012 er det viktig å rekruttere våre bachelorstudenter 

til masterprogrammet i meteorologi og oseanografi. Geofysisk institutt har derfor hatt fokus 

på bortfallsproblematikken på bachelorprogrammet. Ett tiltak her har vært omlegging av 

bachelorprogrammet, som vi håper skal gi bedre tilknytting til fagfeltet og programmet. En 

målsetting her er at flere vil fullføre bachelorprogrammet og søke seg videre til 

masterprogrammet.  

1.3 Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi 

Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi tok opp 27 studenter høsten 2013, mens  

11 studenter fullførte sine bachelorgrader i 2013. 

De siste årene har vi registrert at frafallet av studenter i bachelorprogrammet har vært 

økende. Vi jobber med å gi best mulig informasjon til søkerne om studietilbudet vårt og om 

forkunnskapene undervisningen er basert på. Vi har også utarbeidet en ny studieplan for 

bachelorprogram i meteorologi og oseanografi. Denne gjelder for studenter med oppstart 

fra og med høsten 2013. For å styrke motivasjonen for andre semester med tre 

matematikkemner er det startet opp ett innføringskurs i meteorologi og oseanografi i første 

semester. (Dette emnet kan også være aktuelt for førstesemesterstudenter ved 

bachelorgrad i geovitenskap, fysikk og matematikk.) Vi håper dette vil hjelpe studentene til 

lettere å se om dette fagfeltet er et godt valg. Endringer senere i bachelorgraden er innført 

for å styrke studentenes faglige grunnlag før oppstart på masterprogrammet. 

 

 

 



1.4 Felles masterprogram i marine økosystem og klima 

Den faglige retningen for masterprogrammet er spennende og aktuelt, men vi har tydeligvis ikke 

lyktes i å treffe målgruppen helt. Felles nordisk masterprogram i marine økosystem og klima går 

derfor inn i en avsluttende fase. Studieprogrammet har tatt opp siste kull høsten 2013 og 

undervisningen vil gå slik at disse studentene får fullført graden. 

Siden oppstart høsten 2009 har opptaket vært på rundt 2-4 studenter, og totalt 16 studenter vil ha 

fullført programmet fra oppstart i 2009 tom. avslutning vår 2015. Studentene kommer stort sett fra 

Europa, USA og Asia og kun en student er rekruttert fra vårt eget bachelorprogram. De studentene 

som har blitt tatt opp har jevnt over vært sterke og svært interesserte, men de er få og det blir derfor 

svært kostbart å holde kurs- og programtilbudet ved like ved alle de fire utdanningsinstitusjonene. 

Ved flere av samarbeidsinstitusjonene fører endringer i fagmiljøet til at vi nå mister nøkkelpersoner i 

samarbeidet. Fellesgraden har i stor grad vært knyttet til enkeltpersoner ved alle 

utdanningsinstitusjonene og det virker som den ikke har blitt tilstrekkelig forankret i miljøet ved noen 

av de ulike fagmiljøene.  

 

1.5 Evalueringer av studieprogrammene i meteorologi og oseangorafi ved Geofysisk 

institutt 

Studentene ved Geofysisk institutt får mulighet til å evaluere et utvalg kurs gjennom 

spørreundersøkelser hvert semester. På bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi har 

studenten også mulighet for å evaluere programmet og kursene gjennom et 

bachelorevalueringsmøte, som holdes hvert semester.  

Instituttet har hatt en omfattende prosess når det gjelder omlegging av bachelorprogrammet. Den 

eksterne programsensoren har vært med i diskusjoner om dette. Det er også satt i gang arbeid med 

omlegging av masterprogrammet i meteorologi og oseanografi, og i disse prosessene er UNIS tatt 

med. Blant annet har det blitt sett på hvordan det kan legges til rette for opphold på Svalbard i 5. 

og/eller 6. semester av bachelorprogrammet. Disse sakene er blitt tatt opp på Programstyremøte for 

meteorologi og oseanografi, som blir holdt tre til fire ganger pr. semester.  

Geofysisk institutt ønsker å gjennomføre programevaluering for bachelorprogrammet i meteorologi 

og oseanograf våren 2016 når det første kullet som har tatt den nye modellen av 

bachelorprogrammet er ferdige. For masterprogrammet i meteorologi og oseanografi ønsker 

Geofysisk institutt å gjennomføre en evaluering av studieretningen meteorologi våren 2016, siden de 

første studentene etter omleggingen på meteorologi vil være ferdig dette semesteret.  

På de andre studieretningene på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi vil det bli 

gjennomført endringer fra og med høsten 2015. Her vil det derfor være naturlig å ha en 

programevaluering våren 2017. 

 



BIO - Utdanningsmelding 2013 
 
Programevaluering 

BIO har i 2013 gjennomført fleire evalueringar som er relevante for studieprogramma, på 

fleire ulike nivå. 

Programevalueringar ved Institutt for biologi (sjå sak 2014/1420-8 for meir utfyllande 

informasjon): 

 Ekstern evaluering av studietilbodet ved BIO – Rådgjevande utval for utdanning 

Programstyret ved BIO skal følgjer opp tilbakemeldingane, og ei oppsummering vil bli 

lasta opp i Studiekvalitetsbasen etter behandlinga. 

 Studentundersøkelsen 2013 del 1 – Institutt for biologi 

Oppsummering av resultata er publisert i studiekvalitetsbasen: 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4540  

Funna er fulgt opp med justeringar i enkeltemne og betre koordinering mellom 

grunnemna. BIO er og i dialog med institutt som undervis breiddefaga, og gjer innspel til 

innhald og opplegg.  

 

 Studentundersøkelsen 2013 – del 2 (utført av studentane sjølv) 

Programstyret ved BIO skal følgje opp resultata. Oppsummering av resultata fins i 

Studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4806   

 

 Rapport om Bachelorprogram i Miljø- og ressursfag frå MIRE fagutvalg 

Rapporten ble fulgt opp av Programstyret for MIRE. Rapporten fins i 

Studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726  

 

 Planlagte evalueringer: 

o Intern programevaluering av Fiskehelse (2014) 

o Intern evaluering av nye masterretninger (2014-15) 

o Ekstern evaluering – Rådgjevande utval for utdanning. Tema ikkje fastsatt (2014-15) 

bioCEED - Senter for framifrå utdanning i biologi 

I november fekk BIO med partnarar tildelt status som Senter for framifrå utdanning (SFU). Vi 

har naturleg nok hatt stor fokus på planlegging og iverksetting av bioCEED den siste delen 

av 2013. bioCEED har hatt sitt første styremøte i desember, og vil ha offisiell oppstart 1. april 

2014 og opningsarrangementet blir 30. april 2014. 

Aktivitetane i bioCEED er organisert i arbeidspakkar, og kvar arbeidspakke har ein leiar ved 

ein av dei involverte institutta/institusjonane. 

Arbeidspakke 0: bioCEED leaderhsip and coordination  

Senterleiar Vigdis Vandvik er ansvarleg for denne arbeidspakken som skal sørge for effektiv 

leiing, drift og kommunikasjon innan konsortiet. 

Arbeidspakke 1: A collegial learning culture among teachers 

Undervisingsleiar Øyvind Fiksen og Programstyret ved BIO er ansvarleg for arbeidspakken, 

som bl.a. innheld tiltak for å betre samarbeid, kommunikasjon og ideutveksling mellom  

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4540
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4806
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726


lærarar – både internt og eksternt. Arbeidspakken innheld og to professor II-stillingar innan 

educational science som bl.a. skal bistå i utvikling av gode lærings- og vurderingsformer 

Arbeidspakke 2: Learning environments  

Sigrunn Eliassen ved BIO er ansvarleg for arbeidspakken som fokuserer på å optimalisere 

det faglege, fysiske og digitale læringsmiljøet for studentar og tilsette. 

Arbeidspakke 3: Active students  

Leia av Tove Gabrielsen (UNIS, prof II BIO). Arbeidspakken fokuserer på å utvikle lærings- 

og undervisningsmetodar som involverer studentane, og å tilby utplassering hos relevante 

samarbeidspartnerar for å auke samfunnstilknytting og relevans i utdanningane. 

Arbeidspakke 4: Align quality assurance, evaluation, goals, practice 

Leia av Arild Råheim (Institutt for pedagogikk).  Arbeidspakken fokuserer på kvalitetssikring, 

dokumentasjon og forsking på læringsmetodar. To stipendiatar skal tilsettast, og ha sine 

forskingsprosjekt knytt til biologiundervising. 

Arbeidspakke 5: Strengthen and empower educational leadership 

Leia av Steve Coulson ved UNIS. 

Arbeidspakke 6: Spread of «best practice» 

Leia av Arild Råheim (Institutt for pedagogikk). 

Arbeidspakke 7: Strengthen links between education and society 

Leia av Mette Mauritzen på Havforskningsinstituttet. Aktivitetane i arbeidspakken skal styrke 

samarbeidet med samfunn og sektor, og skape møteplassar. 

Det er allereie satt i gang fleire prosessar og tiltak innan dei ulike arbeidspakkane, og fokus i 

oppstartsfasen har vore å få på plass strukturar og personar til å følge opp dei ulike 

aktivetane og drift av senteret. 

Søknaden finnast her: http://www.uib.no/bio/55316/bioceed-%E2%80%93-senter-

fremragende-utdanning-i-biologi 

Kommentar til tall/status 2013 

Studiepoengproduksjon 

Studiepoengproduksjonen er noko auka sidan 2012 (BIO103 og BIO104 undervist første år i 

2013). Studieproduksjon per student har ikkje endra seg særleg samanlikna med 2012 og 

2011. Nedgangen vi ser frå 2011 til 2012-2013 kan forklarast med ny studieplan i 

bachelorgradene, der 7 tidlegare BIO-emne er erstatta med 5. 

Studiepoengproduksjon – BIO  

  2013 2012 2011 

Totalt 16761,5 16226 19017 

Vår 8281,5 8876,5 9258 

Høst 8480 7349,5 9759 

 

 2013 Emner Masteroppg. Doktorgrad 

http://www.uib.no/bio/55316/bioceed-%E2%80%93-senter-fremragende-utdanning-i-biologi
http://www.uib.no/bio/55316/bioceed-%E2%80%93-senter-fremragende-utdanning-i-biologi


Studiepoeng 13977,5 2670 114 

 

Studieproduksjon - studieprogram - utdanningsplan 

   2013 2012   2011   

Program BA-BIO BA-HAV BA-BIO BA-HAV BA-BIO BA-HAV 

Snitt 24,35 25,6 25,67 24,545 26,09 24,63 

Vår  24,7 27,9 27,9 23,28 27,01 26,52 

Høst 24 23,3 23,43 25,81 25,17 22,74 

Opptakstal og opptaksrammer 

Det er ikkje planlagt endringar i opptaksrammene. Opptak til bachelorgradene i biologi og 

berekraftig havbruk er betre enn i 2012, og søkartala er høgare. Fiskehelse held fram med 

den store aukinga i søkartal, men opptakstala er nær opptaksramma på 10 (11). Søkartala til 

Bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag er stabile samanlikana med  2012, men opptaket 

er auka med 9 studentar. 

Søkar- og opptakstal til masterprogramma har variert mykje sidan 2008. Dei siste åra har 

søkartala vore høgare og vi har teke opp fleire studentar til mastergrad. Vi vil behalde ei 

opptaksramme på 55. BIO har og eit jamt tilsig av lektorstudentar med biologi, og her vil talet 

på studentar auke sidan mange under utdanning på dette programmet har valt biologi som 

masterfag. 

Opptakstal BIO 

Opptak gjennom Samordna opptak 2008-2013 (bachelor og profesjonnstudium). Data fra Samordna 

opptak og DBH. 
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Søkere 

    
Søkere 

  

plasser 1.pri plasser 1.pri 

Biologi 75 88 100 91 85 653 82 81 85 684 117 88 

Fiskehelse 10 15 7 14 10 122 25 16 10 156 35 11 

Havbruksbiologi 15 11 17 15 15 188 15 13 15 173 22 16 

Miljø- og ressursfag 24 30 27 30 24 414 39 25 24 505 38 34 

Totalt 124 144 151 150    135    149 

Opptak til masterprogram 

Studieprogram 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masterprogram i biologi 19 22 10 11 28 23 

Masterprogram i ernæring 3 5 9 5 3 

 Masterprogram i fiskeribiologi og 

forvaltning 
3 11 3 5 5 6 

Masterprogram i havbruksbiologi 7 9 6 9 1 6 

Masterprogram i marinbiologi 5 11 6 12 11 14 

Sum 37 58 34 42 48 49 

Opptaksramma til masterprogramma er på 55. 



Ferdige kandidatar og gjennomføring 

Talet på ferdige kandidatar på bachelorgrad har auka jamt sidan 2008. Det er vanskeleg å 

sei om dette er ein reell auke i avlagte grader, eller om det viser betra rutiner for registrering.  

Avlagte mastereksamenar gjekk ned i 2013, samanlikna med dei fem tidlegare åra. Vi ventar 

ein auke igjen i 2014, med tanke på opptakstala dei siste to åra. 

 

 

Ferdige kandidatar (DBH) 

Studieprogram 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bachelorprogram i biologi 29 35 28 33 46 47 

Bachelorprogram i berekraftig 

havbruk 
7 6 5 4 3 6 

Bachelorprogram i miljø- og 

ressursfag 
3 1 4 7 8 

9 

Sum bachelor 39 42 37 44 57 62 

Profesjonsstudiet i fiskehelse 6 10 7 12 12 6 

Master i biologi  14 16 23 17 16 11 

Master i marinbiologi 12 16 7 8 9 13 

Master i havbruksbiologi 4 4 7 6 10 7 

Master i fiskeribiologi og forvaltning 10 2 6 8 4 3 

Ernæring 3 7 5 1 4 3 

Andre 10 3 4 4 

 

  

Sum master 53 48 52 44 43 37 

Sum uteksaminerte  98 100 96 100 112 105 

Andre omfatter nedlagte studieprogram og lektorutdanning. 

NB! Ferdige kandidater på bachelor: ikke gode registreringsrutiner før 2011.  

 

Vi har sett nærmare på eit utplukk av bachelorkulla for å sjå på gjennomføring, frafall og 

overgang (kull 2003, 2006, 2009, 2012, 2013). Det er vanskeleg å dra konklusjonar utfrå tala, 

men vi ser at vi har eit stort frafall på bachelorgraden i biologi og berekraftig havbruk. 

Andelen som fullfører graden aukar frå 2003 til 2009, men er likevel låg (29-43%). 

Nedgangen i frafall som vi såg i 2011-BIOkullet (jmf. utdanningsmeldinga 2012), ser vi ikkje 

igjen i 2012-kullet. 43% av dei som fekk opptak i 2012 er framleis aktive. For berekraftig 

havbruk er tala for 2012-kullet mykje betre og 69% er framleis aktive. 

Gjennomføring – bachelorgrad 

Bachelorprogram i biologi kull 2003, 2006, 2009, 2012, 2013 

  2003 2006 2009 2012 2013 

Trukket 18% 4% 6% 13% 12% 

Sluttet 30% 26% 37% 28% 10% 

Overgang 23% 30% 11% 15% 4% 

Fullført 29% 38% 43% 2% 0 



Aktiv 0% 1% 3% 43% 74% 

 

 

 

 

Bachelorprogram i berekraftig havbruk kull 2003, 2006, 2009, 2012, 2013 

  2003 2006 2009 2012 2013 

Trukket 11% 9% 20% 8% 6% 

Sluttet 34% 18% 33% 8% 6% 

Overgang 26% 36% 13% 15% 0 

Fullført 29% 36% 33% 0 0 

Aktiv 0 0 0 69% 88% 

 

Vi ser òg på studenttalet på grunnemna for å følgje med på frafall. Vi veit at mange av 

studentane våre ikkje følgjer tilrådd studieplan, og dermed kan talet studentar som følger 

BIO100-101-102-103-104 og vere eit mål på frafall blant dei som faktisk følgjer planen.  

Grunnemne – studenttal (2011-2014) etter kull: 
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Utdanningsmelding 2013 – Programstyret for fysikk.  

I Generell omtale av programmene. 

a) Bachelorprogrammet: 

Fra 2014 så vil kursopplegget være nytt, så 2013 er siste året der førsteårsstudenter møter det 

nåværende opplegget.  Det valgfrie kurset PHYS109, «Innføring i astrofysikk» som kan tas i 

første semester, fungerer bra. 2. semester inneholder pr. i dag kun matematikkemner. Trass 

PHYS109, møter studentene den grunnleggende fysikken sent i studiet. Dette er 

hovedgrunnen til at vi setter i gang et nytt anbefalt studieløp fra høsten 2014. Samtidig tar vi 

grep for å sikre at våre studenter får god kompetanse i elektronisk databehandling ved å kreve 

at kurset INF109 er obligatorisk i første semester.  

 

Prosjektdelen av studieprogrammet er godt dekket, gjennom PHYS114 (Grunnleggende 

målevitenskap og eksperimentalfysikk), der mange laboratorierapporter skal skrives, og 

PHYS117 (Prosjektoppgave i fysikk). Mengden av tradisjonelt laboratoriearbeid kan likevel 

være noe marginalt, avhengig av typen prosjektoppgave som velges i PHYS117.   

 

Antall studenter som tas opp er stabilt fra år til år. Programmet fylles opp til omtrent 90% av 

full kapasitet. I 6. semester anbefales det at studentene velger 200-tallsemner tilpasset et 

eventuelt masterstudium. 10-15% av studentene velger å ta tilsvarende kurs gjennom 

utenlandsopphold i 6. semesteret. Vi har inntrykk av at mulighetene for utenlandsopphold nå 

er godt kjent blant studentene.  

 

 Profilen på BAMN-PHYS gir en god kompetanse innen fysikk, og gir 

undervisningskompetanse i fysikk og matematikk i videregående skole dersom PHYS115 

ikke velges bort, og et STAT-kurs velges i tillegg til de obligatoriske matematikkemnene.  

Det er gledelig å observere en økning i antall studenter som velger fysikk som del av integrert 

lærerutdanning. Mange studenter i programmet utvider dette til et masterstudium med ettårig 

masteroppgave i fysikk.  

 

Bachelorprogrammet gir et godt grunnlag for masterstudier i fysikk, med rom for nødvendige 

spesialiseringskurs på 200-nivå.  Vi håper at det nye opplegget vil føre til ytterligere 

forbedringer, i og med at 2014-kullet kommer tidligere i gang med PHYS111, og at de vil ha 

grunnleggende kunnskaper i elektronisk databehandling. 

 

En skal også være oppmerksom på at PHYS117 krever individuell veiledning av alle 

studentene, slik at ressursbehovet øker proporsjonalt med antall studenter. Dette er ikke 

tilfelle med de tradisjonelle, forelesningsbaserte kursene. Imidlertid inngår ikke dette i andre 

bachelorprogrammer enn BAMN-PHYS, og deltakelsen har vært nokså stabil (mellom 25 og 

30 studenter).  

 

Undervisningen på 100-nivå går på norsk. På 200 og 300-nivå vil undervisningen kunne 

foregå på engelsk hvis det er behov for dette. 

 

 

 

b) Masterprogrammet: 

 



Det er utarbeidet masterprogram i fysikk for 9 forskjellige spesialiseringer. Vårt inntrykk er at 

studentene er godt ivaretatt og fulgt opp av veilederne. Vi observerer at studentene er noe 

skjevt fordelt på spesialiseringene.     

 

Tallet på avlagte MSc eksamener ser ut til å være forholdsvis stabilt. I all hovedsak 

gjennomføres masterstudiet på nær normert tid. Dessverre er frekvensen av søknader for korte 

utsettelser av leveringsfrist en god del høyere enn ønskelig 

  

Oppfølging, tiltak, evalueringer: 

 

Den viktigste prioriteringen fra 2012 har vært å få vedtatt nytt Bachelorsprogram. Dette er nå 

gjort.  Evalueringer på grunnkursene gjennomføres regelmessig, og faglærere skriver 

rapporter om dem. Det fins noen gjengangere i studentenes innvendinger og kommentarer, 

noe faglærere kjenner til siden de har fått kommentarene forelagt. PHYS111 hadde i 2013 en 

høy strykprosent. Vi kjenner ikke til at det er noen spesiell årsak til dette, og regner med at 

dette er må være en litt uheldig fluktuasjon. Men vi vil følge opp utviklingen i dette faget.    

 

Vi ser med spenning fram til det at det nye kursopplegget iverksettes fra høsten 2014. Det er 

en del utfordringer knyttet til dette. Kursene PHYS111,112 og 113 vil gå i tre påfølgende 

semestre.  Introduksjonskurset i moderne fysikk, PHYS110 vil erstattes med et nytt 

sistesemesterkurs i moderne fysikk (PHYS119).  Det er også en målsetting om å ta enkle 

numeriske metoder i bruk, f.eks. i forbindelse med oppgaveløsning i kursene. Det vil nok gå 

noen semestre før vi ser at elektronisk databehandling benyttes på fornuftig vis i kursene. De 

kursansvarlige har et særlig ansvar i å få inn slikt. Det skulle ikke være så vanskelig, siden det 

er snakk om programmeringsverktøy som det er all grunn til å anta at de selv behersker i en 

eller annen variant. 

 

I 2013 fikk vi en ny ekstern programsensor, Arnt-Inge Vistnes fra UiO. Han har vært på 

besøk, og vi venter rapport fra ham i nær framtid. I en omstillingsprosess som vi er inne i nå 

så regner vi med at innspill fra programsensor vil være svært verdifulle, spesielt siden de ved 

MNFA ved UiO nylig har vært gjennom en omstilling som ligner litt på det vi nå 

gjennomfører, i alle fall i forhold til tidlig innføring av numeriske hjelpemidler.       

 

Vi har nå også innført en mentorordning der førsteårsstudentene kontaktes. Dette startet med 

en ‘pizzakveld’, der studentene  bl.a. kom i kontakt med forskere og MSc studenter fra de 

forskjellige miljøene. Selve kvelden ble en suksess. Meningen er at studentene skal kunne 

kontakte noen de alt har møtt, hvis de har behov senere i studiet, og en webside med 

kontaktinformasjon settes opp for dette formålet.   

  

 

Oppsummering: 

 

 Året 2013 har forløpt som forventet i forhold til produksjon av studiepoeng og 

karakterstatistikk. Nytt opplegg for bachelorstudiet vil starte i 2014, slik man over lengere tid 

har arbeidet mot. Vi ser med spenning fram til gjennomføring av det nye 

bachelorprogrammet, og håper at det vil bli en suksess. 
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Utdanningsmeldingen 2013 – Bachelorprogrammet i Petroleum- og 
prosessteknologi, masterprogrammet i petroleumsteknologi og 
masterprogrammet i prosessteknologi 
 

Viser til brev fra fakultetet 17. januar 2014. 

 

Generell beskrivelse av studieprogrammene 

Bachelorprogrammet i Petroleum- og prosessteknologi (BAMN-PTEK) er et tverrfaglig 
studieprogram. Det skiller seg klart fra de disiplinære studieprogrammene ved fakultetet ved 
en større faglig bredde, og fra de tradisjonelle ingeniørutdanningene innen faget ved å gi en 
bredere disiplinær dybde. 

 

Under masterprogrammene kan studentene spesialisere seg videre innen petroleum- eller 

prosessteknologi, og de får sin daglige arbeidsplass ved det instituttet der veilederen sitter. 

 

Ellers kan det nevnes at dette bachelorprogrammet har et høyt antall søkere, ca. 4 søkere pr. 

studieplass. Det vil si at det er det mest populære bachelorprogrammet ved MN-fakultetet, og 

et av det mest populære ved UiB. 

 

Når det gjelder masterprogrammene har vi et relativt høyt opptakstall, ca. 40 hvert år. 

Masterprogrammet i petroleumsteknologi rekrutterer hovedsakelig interne studenter, mens 

masterprogrammet i prosessteknologi har flest eksterne søkere (HiB, HSH og andre 

høgskoler). Arbeidsmarkedet for ferdige kandidater er svært godt. 

 

Om studiekvalitets- og læringsmiljøtiltak 

Vi prøver hele tiden å fremme studiekvalitet, forbedre læringsmiljøet og øke 

studiegjennomføringen. Bachelorstudentene ved instituttet har tilgang til en eget rom der de 

kan lese og eventuelt ha kollokviegrupper. Vi har også gitt studentorganisasjonene som er 

tilknyttet vårt institutt et eget kontor der de kan drive sitt organisasjonsarbeid. De lokale 

studentorganisasjonene som er aktuelle for PTEK-studentene er Fagutvalget, linjeforeningen 

for PTEK – Gullflaks og SPE. Ellers så skaper studieturen (PTex) til USA for 3. års 

studentene en identitetsfølelse og sosial tilhørighet for disse tverrfaglige studentene.  

 

Våre utfordringer innen studiekvalitets- og læringsmiljøet går på hovedsakelig på 

byggetekniske faktorer. Auditorium og laboratoriefasiliteter er foreldet og trenger mye 

oppdatering. I tillegg er mange av de andre undervisningsrommene og lesesalene for små for 

de store studentkullene. 
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Studieprogramevalueringer 

Disse studieprogrammene har til sammen to aktive programsensorer som kommer med gode 

innspill, både gjennom skriftlige rapporter og ellers i møter med oss. Tidligere har disse bl.a. 

kommet med innspill til vår revidering av sensormappen for bedømmelse av masteroppgaver 

og på innholdet i forskjellige emner. I år skal en av programsensorene gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant masterstudentene i prosessteknologi. Denne spørreundersøkelsen vil 

bli fulgt opp av programsensoren med et møte med studentene senere på våren 2014. 

 

Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser for 

2014 

Vi har ingen planer om å legge ned noen studieprogram, eller endre opptakstallet for 

bachelorprogrammet eller masterprogrammene. 

 

Aktivitet i etter- og videreutdanning (EVU) 

Vårt institutt er involvert i to regelmessige EVU-kurs tilknyttet fagfeltet prosessteknologi 

(PTEK251 og MNF170). I begge disse kursene har DNV GL hele det faglige ansvaret, mens 

vårt institutt har delt administrativt ansvar med EVU-kontoret sentralt ved UiB. Etter at 

SEVU ble lagt ned har det blitt et betydelig ekstraarbeid for vårt institutt, og vi vurderer 

fortløpende om vi skal videreføre disse emnene eller legge dem ned.  

 

Vi etterspør en tydeligere rollefordeling for det administrative ansvaret for etter- og 

videreutdanning. I dag er det ikke alltid lett å vite hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres av 

EVU-kontoret, vårt institutt eller Økonomiavdelingen (fakturering). Vi hadde også satt pris på 

om fakultetet peker ut en retning for etter- og videreutdanningen ved MN-fakultetet, slik at vi 

mer kunne målrettet satsningen innen dette feltet. 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Pawel Kosinski Geir Ersland 

Leder,  Leder, 

Programstyret for   Programstyret for  

prosessteknologi  petroleumsteknologi 
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GEO – Utdanningsmelding for 2013  
 

3. Utdanningsmelding for 2013 
 

3.1 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2012 og planer og 

prioriteringer for 2014.  

Institutt for geovitenskap identifiserte for utdanningsmeldingen 2012 fire prioriterte områder 

for 2013.   

3.1.1 Dimensjonering av studietilbudet og forbedring av emneportefølje  

Utdanningsmeldingen for 2012 viste til at instituttet i 2013 ville fortsette dimensjonering av 

studietilbud og forbedring av emneportefølje. Dette relateres til en kraftig økning i 

studentmassen de senere årene, noe som har gitt utfordringer knyttet til 

undervisningsmetodene i emnene som tilbys. Til nå har slike utfordringer blitt moderert ved at 

felt- og laboratorieundervisning i flere av emnene er utvidet og/eller duplisert, som igjen 

muliggjør at man kan imøtekomme den økte pågangen fra våre studenter. Dagens situasjon 

anses ikke som bærekraftig over tid, og instituttledelsen har satt i gang en gjennomgang av 

hele læreplanen og vil også vurdere opptaksrammer og undervisningsopplegg. Økt pågang til 

flere av de mer teoretiske emnene som følge av økt studentmasse på bachelor- og masternivå 

gir behov både for større forelesningslokaler, samt flere arbeidsgrupper. Dette gjør at det i 

økende grad er vanskelig å finne passende undervisningslokaler. Vi vil også påpeke at dette 

medfører at det  i liten grad åpnes for at våre emner er tilgjengelig for studenter på andre 

studieprogram.  

Utdanningsmeldingen for 2012 uttrykte en målsetning om videreutvikling av den totale 

emneporteføljen ved instituttet, samt en bedre koordinering av det totale studietilbudet 

innenfor ulike tematiske områder. Det ble, som nevnt over, i 2013 nedsatt en arbeidsgruppe 

med sikte på å møte disse utfordringene. Utdanningsmeldingen for 2012 nevnte også et behov 

for å finne gode løsninger i forhold til undervisningsspråk. Instituttet har som hovedlinje at 

emner på 100-nivå skal undervises på norsk, mens emner på 200- og 300-nivå undervises på 

engelsk. Med et økende antall utenlandsk vitenskapelige ser vi at dette er svært vanskeleg å 

følge opp.  

Utdanningsmeldingen for 2012 fastslo at instituttet skal fortsette å tilby felt- og 

masterprosjekter forankret i instituttets pågående forskning, samt å tilby kvalitetstung 

utdanning med høy samfunnsmessig relevans gjennom kontakt med næringsliv og eksterne 

forskningsprosjekter. Både enkelte emner og masterprosjekter er i dag knyttet til, og delvis 

finansiert gjennom slike eksterne aktører. Videre utgjør instituttets årlige arrangement, Geo 

Partner Seminar Day, ett av flere viktige virkemidler for å opprettholde kontakt med viktige 

aktører fra industrien.   

3.1.2 Undervisningslokaler  

Utdanningsmelding 2012 fastslo at instituttet skal fortsette å legge press for videre 

opprustning og utvidelse av undervisningslokaler tilknyttet oss. «Fjellhallen» ble utvidet i 

2012 og i 2013 ble også oppussingen av «Grotten» og oppussingen og utvidelsen av 



«Pal.strat.kurssal» ferdigstilt. Utvidelsen av «Pal.strat.kurssal» reduserer utfordringene med 

plassbegrensninger til emner som holdes her, da særlig GEOV105. På sikt vil GEO, hvis og 

når økonomien tillater det, etter planen gå videre med tilsvarende oppussing og utvidelse av 

instituttets Petrografisal. Når det kan skje er foreløpig uklart. 

3.1.3 Geofagdidaktikk  

Som fastslått i utdanningsmeldingen for 2012 vil instituttet prioritere videreutvikling av tilbud 

for lærere i den videregående skolen innen geofaglig forskningsformidling og utdanning 

(geovitenskapelig didaktikk). I den forbindelse er en person tilsatt i en nyopprettet 

vitenskapelig stilling ved instituttet. Personen i denne stillingen arbeider nå med å bygge opp 

et undervisningstilbud i geofag og geodidaktikk rettet mot lærere. Som en del av dette 

arbeidet ble det i 2013 opprettet fire etter- og videreutdanningsemner i geofag (se mer under 

Punkt 5.).  

3.1.4 Rekruttering 

Instituttet videreførte tidligere års rekrutteringsarbeid. Som en del av dette arbeidet har 

instituttet særlig jobbet mot å møte skoleklasser fra både ungdoms- og videregående skoler og 

mottar i løpet av året mange klasser hit. Instituttet og studentene våre er også svært aktive på 

«Geologiens Dag» som er et nasjonalt arrangement som arrangeres årlig.  

3.2 Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak instituttet har hatt særlig oppmerksomhet 

om i 2013  

I 2013 fortsatte også instituttet sitt arbeid med internasjonalisering, da særlig knyttet til 

student- og lærerutveksling. Flere av de vitenskapelige hadde i 2013 forskningstermin ved 

andre samarbeidsinstitusjoner. Studentutvekslingen har dessuten økt videre fra tidligere år. 

Fortsatt ser vi at flest studenter reiser til bilaterale avtaler utenfor Europa. I 2013 sendte 

Institutt for geovitenskap 20 studenter til følgende institusjoner: University of Cape Town, 

Sør-Afrika (2), James Cook University, Australia (4), University of Alberta, Canada (2), 

University of Hawaii at Manoa, USA (2), University of Hawaii at Hilo, USA (1), Montana 

State University, USA (1), University of Southampton, Storbritannia (6), Utrecht University, 

Nederland (1), og Københavns Universitet, Danmark (1). Selv om den totale studentmassen 

som reiste på utveksling i 2013 er uendret fra 2012, viser tallene samtidig at studentenes valg 

av lærested er mer variert enn tidligere år. Dette gjelder både bilaterale og Erasmus-avtaler. 

Antall studenter som reiste gjennom instituttets egne Erasmus-avtaler står også uendret fra 

2011. Instituttet ser et fortsatt potensiale i å øke studentutveksling til egne instituttavtaler.  

I tillegg søkte instituttet om, og fikk tildelt midler til Mentorordningen. Mentorordningen er 

ment å fungere som et lavterskeltilbud til alle studenter tidlig i studiene, hvor 

førsteårsstudenter kan møte fagmiljøet ved instituttet. Hensikten er at distansen mellom de 

vitenskapelige og nye studenter skal reduseres, samt at ordningen kan bidra til sosial og faglig 

nettverksbygging som det kan bygges videre på i den kommende studietiden både som 

bachelor- og masterstudent. Oppstart av mentorordningen ble ikke iverksatt i 2013 som 

planlagt, men planlegges iverksatt i løpet av våren 2014 for Kull 2013.  

 

Våren 2013 ble dessuten arbeid med oppnevning av eksterne sensorer for en ny periode 

(2013-2017) satt i gang. Samtlige faggrupper meldte her inn forslag til eksterne sensorer for 

den nye perioden. Samtlige forslag ble behandlet i Programstyret og totalt 119 nye eksterne 

sensorer ble oppmeldt – de fleste for hele fireårsperioden.  



 

3.3 Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2013  

I lys av en stadig økende studentmasse er en hovedutfordring fortsatt knyttet til 

dimensjonering av studietilbudet, samt oppgradering og utvidelse av undervisningslokaler 

som kan imøtekomme de eksisterende studenttallene. Det er særlig av høy prioritet å finne 

løsninger som gjør det mulig både å imøtekomme pågangen fra studenter, og samtidig 

beholde dagens ordning med felt- og laboratoriebaserte undervisningsformer. Dette arbeides 

det kontinuerlig med – både for enkeltemner og for studieprogrammene som helhet.  

3.4 Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2013 og planer for 2014  

Det vises her til instituttets tilbakemelding vedrørende sak 2014/1420 om Kartlegging av 

gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer.  

 

Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser, 

2014     

Fem emner legges ned i 2014, hvorav ett på 200-nivå, og fire på 300-nivå. For de fleste av 

disse emnene vil sentrale elementer videreføres i andre emner, eller tilbys som spesialpensum 

ved behov. I tillegg ble fire nye emner opprettet som en del av den nyopprettede 

videreutdanningen for lærere i geofag ved UiB. (Se mer under 3.6)  

På bachelor- og masternivå foreligger det ingen planer om oppretting eller nedlegging av 

studieprogram. Som en del av Undervisningsarbeidsgruppens arbeid forventes imidlertid 

endringer i strukturen for bachelor- og masterprogrammet. Særlig forventes det endringer i 

rekkefølgen på spesialiseringsemnene som inngår i bachelorprogrammet i geovitenskap. 

Eventuelle endringer vil måtte meldes inn som studieplanendringer og vil tidligst være 

gjeldende fra studieåret 2015/2016.  

3.5.1 Fordeling av studieplasser 

Bachelorprogrammet i geovitenskap 

Studieretning Antall søkere Opptak 

Geologi 164 (+10 %) 85 

Geofysikk  42 (-7 %) 27 

Totalt 206 113 

 

Som tabellen over viser, hadde bachelorprogrammet i geovitenskap totalt 206 primærsøkere i 

2013. 114 søkere ble tilbudt plass, hvorav 113 takket ja til tilbudet. De offisielle tallene fra 



Samordna Opptak viser at poengkravet for opptak til retning geologi nå er 50.0 og for 

geofysikk 50.4. De fleste studentene innenfor begge retningene har imidlertid en poengsum 

karaktersnitt på godt over 50. Tallene gjelder ordinær kvote. For ordinær vitnemålskvote 

(studenter som kommer direkte fra videregående) er karakterkravene noe lavere.  

Masterprogrammet i geovitenskap  

Opptak Antall søkere Opptak 

Våren 2013 23 15 

Høsten 2013 97 52 

Totalt  120 67 

 

Tabellen over viser at totalt 120 personer søkte opptak til masterprogrammet i geovitenskap, 

hvorav 67 fikk opptak.  Både søker- og opptakstallene representerer en markant økning fra 

2012. Fordelingen på de ulike studieretningene var som følger: Geodynamikk: 15, Geokjemi 

og geobiologi: 9; kvartærgeologi og paleoklima: 7; Maringeologi og geofysikk; 9; og sist 

Petroleumsgeofag: 29. I tillegg ble to studenter tatt opp på fellesprogrammet Joint Master in 

Geoscience of Basins and Lithosphere.  

Både søker- og opptakstallene for bachelor- og masterprogrammet antyder at 

rekrutteringstiltak lykkes og at studieprogrammene anses som attraktive for både nye og 

eksisterende studenter. Videre ser man etter årets masteropptak at økningen i antall 

uteksaminerte bachelorstudenter også synliggjøres i søkertallene for masterprogrammet som 

klart har steget de senere årene.  

For 2014 ønsker instituttet å beholde opptaksrammen av studenter til bachelorprogrammet til 

totalt 95 plasser. For masterprogrammet er det ønskelig at det i 2014 kan tilbys om lag 60 

masterprosjekter. Dette vil kreve en jevnere fordeling av studenter mellom de fem 

studieretningene, da primært på bekostning av antall studenter på petroleumsretningen.  

3.6 Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014 

Høsten 2013 ble det ansatt en vitenskapelig med ansvar for geofagdidaktikk og med 

ambisjoner om å etablere forskning på feltet. I arbeidet med å etablere fag emner er det 

planlagt i samarbeid mellom Institutt for geovitenskap og Naturfagsenteret ved Universitetet i 

Oslo, og Skolelaboratoriet i realfag ved UiB. Studiet vil tilbys som  et deltidsstudium over fire 

år, og består av fire nyopprettede emner. Hvert emne gir 15 studiepoeng og går over to 

semestre. Emnene inneholder både geofag og fagdidaktikk og er strukturert etter 

hovedmomenter i læreplanen for programfag Geofag i videregående skole. Programmet er et 

videreutdanningstilbud for lærere som underviser, eller skal undervise i programfaget geofag i 

videregående skole.  



Utdanningsmelding for 2013 - Institutt for informatikk 
 
Viser til sak 2013/13748 fra universitetsdirektøren der fakultetene blant annet bes om å 
utarbeide utdanningsmelding for 2013/1014. Universitetsdirektørens mal er brukt som 
utgangspunkt for denne meldingen. 

Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser 
for 
2014 
 
Mot slutten av 2013 nedsatte instituttleder Petter Bjørstad en arbeidsgruppe som skal 
gjennomgå strukturen og innholdet i bachelorprogrammene som tilbys ved instituttet. 
Arbeidsgruppen består av representanter fra vitenskapelig ansatte ved instituttet og 
studieadministrasjonen, samt programsensor Dag Langmyhr fra institutt for informatikk ved 
UiO. Utvalgets overordnede mandat er å foreslå hvordan institutt for informatikk innenfor de 
ressursmessige rammer som foreligger, kan tilby en mest mulig fremtidsrettet, riktig og god 
undervisning i IKT. Utvalget skal ferdigstille en rapport før utgangen av mars 2014. Det 
legges opp til beslutninger som vil få virkning fra høsten 2015, i første del av april 2014. 
 
Læringsmiljø og studiekvalitet 

 
Siden instituttet mottok læringsmiljøprisen i 2012 har vi fortsatt et sterkt fokus på 
læringsmiljø, og fortsetter å opprettholde de tiltakene som ble igangsatt i 2012 (dataorakel, 
faglig-sosial samling for masterstudenter, felles julebord for vitenskapelige ansatte og 
studenter etc).  

En stor utfordring for instituttet er imidlertid frafall, spesielt på bachelornivå. Et stort antall 
studenter som starter på bachelorgraden i datavitenskap eller datateknologi slutter eller 
bytter studieprogram. Studieadministrasjonen skal nå starte en gjennomgang av studentdata 
fra tidligere semester, for å kartlegge årsaker til frafall. Frafallsproblematikken vil være et 
fokus i 2014. Et ledd i dette er også å kommunisere til studentene hva de kan forvente seg 
faglig når det starter på en bachelorgrad hos oss. Vi ønsker ikke bare å tiltrekke oss mange 
søkere, men også de riktige søkerne. Informatikkstudier ved UiB kan sies å være teoretiske 
og matematisk orientere sammenlignet med liknende utdanninger i Norge, mens UiB sine 
program også er blant de mest anerkjente. Ved å formidle god informasjon om hva studiet 
inneholder, kan man også forhindre at studentene har uriktige forventninger om hva studiet 
går ut på. I forbindelse med omleggingen til nye nettsider i 2014 vil det bli tatt tak i denne 
informasjonen og hvordan bachelorstudiene våre best kan beskrives ovenfor potensielle 
studenter.  

Når det gjelder andre tiltak vil instituttet også trekke fram gjennomføringen av digital 

eksamen i INF100 i november 2013. Digital eksamen er et sterkt ønske fra studentene, og 

instituttet gjennomførte digital eksamen for totalt 125 studenter. Emneevalueringene viste at 

studentene som har tatt digital eksamen hadde utelukkende positive tilbakemeldinger, til 

tross for at gjennomføringen inneholdt enkelte små utfordringer. Eksamen ble gjennomført 

etter initiativ fra foreleser i INF100, og en rapport om prosessen vil snart foreligge. 

Oppfølging av prioriteringer fra forrige utdanningsmelding 
 
I utdanningsmeldingen for 2012 blir lav kvinneandel nevnt som en utfordring ved instituttet. I 

tillegg til det tidligere nevnte kvinnenettverket, samt å ansette kvinnelig foreleser i INF100, 

har kvinnenettverksgruppen også opprettet en egen gruppe kalt «jentejava», hvor studenter 

kan få hjelp med INF100-programmeringen.  



Evalueringer: Gjennomføring i 2013 og planer for 2014 
 
Våren 2013 ble det gjennomført 16 emneevalueringer ved instituttet, og 19 emner ble 
evaluert høsten 2013.  Arbeidet med evalueringene har foregått i Survey Xact, som 
Studieadministrasjonen synes er et godt verktøy. Samtlige studenter som var 
vurderingsmeldte fikk tilsendt evalueringer på e-post for emnene de var oppmeldt i. Dersom 
de ikke svarte fikk de påminnelser i innboksen sin. 
Resultatet fra evalueringene viser at 100-tallsemnene som har flest oppmeldte studenter; 
INF100, INF101, INF111, INF142 og MNF130, er også emnene med lavest svarprosent. På 
den andre siden har 200-tallsemner med få studenter en relativt god svarprosent. Ettersom 
det er størst frafall på laveregradsnivå er det også svært ønskelig at studentene 
gjennomfører evalueringene på 100-tallsnivå. Gjennom disse kan vi få bedre kjennskap til 
frafallsårsaker. Det er også viktig med en relativt høy svarprosent for at evalueringene skal 
være representative. 
 
I høst ble evalueringen gjort noe kortere, med færre spørsmål, som et ledd i å få prøve å få 
opp gjennomføringsprosenten. Til våren planlegger instituttet å endre tidspunktet for 
utsendelsen til før undervisningen er ferdig. På denne måten kan foreleser snakke med 
studentene med evalueringen, og oppfordre dem til delta. Resultatene fra 
emneevalueringene blir alltid forelagt faglærer/foreleser og instituttledelse. Samlerapport blir 
forelagt instituttrådet. 
 
Aktivitet i etter- og videreutdanning: Status i 2013 og planer for 2014 

Institutt for informatikk har tidligere tilbudt fjernundervisning i emnene INF100 og INF101. 
Disse kursene vil ikke lenger tilbys, da INF100 og INF101 som fjernundervisningsstudium er 
ikke særlig aktuelt lenger for etter- og videreutdanning, med mindre vi lager skreddersydde 
opplegg for spesifikke målgruppe. Skal instituttet fortsette med fjernundervisning, må vi tilby 
mer relevante kurs, for eksempel i systemkonstruksjon eller datasikkerhet. Det bør i 2014 
vurderes om det er aktuelt å starte opp igjen fjernundervisningen. 

Høsten 2013 var det for første gang søkere til tilbudet om nemlig etter- og videreutdanning i 
IT-didaktikk, som ble opprettet i 2012. Dette er et tilbud for studenter på praktisk pedagogikk 
etterutdanning, og blir hovedsakelig administrert av SV-fakultetet. Forelesere ved informatikk 
har bidratt med undervisning. Tre studenter var oppmeldt i og bestod DIDAIT 1. 

Oppsummering: Hovedutfordringer og prioriterte områder i 2014 

Den nevnte omstruktureringen av bachelorprogrammene vil bli et svært prioritert område for 
instituttet i 2014 og 2015. Initieringen av frafallsarbeidet vil også være et fokusområde i den 
kommende perioden. 

 

03.02.14. 

Mari Garaas Løchen 

Studieleder 
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Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.2.2014 med påfølgende 
sirkulasjon, og ble endelig godkjent i Instituttrådet 3.2.2014. 
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Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 
2012 og planer og prioriteringer for 2014 
I forrige utdanningsmelding varslet vi at arbeidsgruppen som ble nedsatt i forbindelse med 
søknad om Eurobachelor® hadde som målsetning å ferdigstille søknaden våren 2013. I 
prosessen skulle det gjennomføres en omfattende egenevaluering av Bachelorprogram i kjemi.  

Søknaden (egenevalueringen) ble sendt inn til European Chemistry Thematic Network 
(ECTN) 26. juni. 2013. Søknaden ble deretter vurdert av en ECTN Label Committee, og 28. 
november 2013 fikk instituttet besøk av denne komiteen. I løpet av dette besøket hadde 
komiteen samtaler med universitetsledelse, fakultetsledelse, instituttledelse og programstyret 
ved Kjemisk institutt. I tillegg ble det foretatt samtaler med undervisningspersonale og 
studenter. Komiteen ga instituttet svært gode tilbakemeldinger på bachelorprogrammet i 
kjemi, og utarbeidet en positiv rapport i etterkant av møtet. I rapporten konkluderes det med at 
bachelorprogrammet i kjemi ved UiB blir godkjent som Eurobachelor® med forutsetning at 
bachelorprosjektet (KJEM299) økes fra 10 til 15 studiepoeng, og at 5 studiepoeng med 
språkkurs (engelsk) inkluderes i bachelorgraden. Kjemisk institutt vil i 2014 arbeide med å 
foreta disse endringene i studieprogrammet, og planen er at dette kan meldes inn som en 
større endring i studieplanen 1. oktober, 2014, og at endringene vil være gjeldene fra og med 
våren 2015. Kjemisk institutt vil dermed kunne tilby Eurobachelor® i kjemi for de studentene 
som starter høsten 2014.  

Vi planlegger på sikt også å søke om Euromaster®-Label, men denne søknadsprosessen er 
ikke initiert ennå. Vi anser Eurobachelor® og Euromaster® som viktige tiltak for å 
kvalitetssikre studieporteføljen vår, og målet vårt er at våre studieprogrammer skal følge en 
internasjonal standard for kjemiutdanning i Europa.  

 

Deltagelse i internasjonale fellesgrader og status for 
fellesgradssamarbeidet fremover  
Kjemisk institutt har siden 2009 mottatt totalt 41 studenter på Erasmus Mundus fellesgradene 
Master's programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) og Master's programme 
in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL).  

I Utdanningsmeldingen for 2012 varslet vi at instituttet trekker seg fra fellesgradssamarbeidet 
i ASC-programmet. De siste studentene på ASC-programmet, som i dag befinner seg på 
kjemisk institutt, fullfører i løpet av våren 2014. Vi vil be om at fakultetet følger dette videre 
opp med hensyn på terminering av studieprogrammet i FS, og informasjon på UiB sine 
nettsider vedrørende fellesgrader.  

EMQAL-programmet fikk innvilget søknaden og får fem nye år med Erasmus Mundus-
finansiering. Av en søkermasse på 177 søknader, ble kun 30 innvilget Erasmus Mundus-
midler, og dette gir EMQAL-programmet et sterkt kvalitetsstempel. Programmet er utvidet fra 
90 til 120 studiepoeng, og har i tillegg til de eksisterende europeiske partneruniversitetene i 
Portugal, Spania, Norge og Polen, inkludert tre ikke-Europeiske partneruniversiteter i Kina, 
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Brasil og Russland. I forrige utdanningsmelding varslet vi at dette vil gjøre administrasjonen 
av programmet betraktelig mer innfløkt enn tidligere, og instituttet ser fortsatt på drift av 
denne fellesgraden i fem nye år som en av hovedutfordringene i tiden fremover.  

Siden forrige utdanningsmelding har det blitt endelig avgjort at UiB skal være vertsinstitusjon 
studieåret 2014/15. 15 studenter fra partnerlandene kommer til Bergen i oktober, og skal ta 
sitt første år på mastergraden ved UiB. Dermed vil fagpersoner fra partnerinstitusjonene reise 
til UiB for å undervise ukentlige moduler (60 moduler totalt tilbys studentene). Dette er et 
svært ressurskrevende opplegg som krever betydelige økonomiske- og administrative 
ressurser for å kunne organisere og gjennomføre, og vi ser på dette som en av våre største 
utfordringer i året som kommer.  

 

Kort status på resultatoppnåelse i henhold til 
styringsparameterne 
Kjemisk institutt har overskredet måltall angitt i budsjettet for 2013 for antall uteksaminerte 
kandidater på mastergrad med 3 kandidater. Se tabell 1.  

 

Tabell 1: Resultatindikator antall uteksaminerte kandidater på mastergrad på Kjemisk 
institutt1.  

Resultatindikator 2012 

Måltall 

2012 

Resultat  

2013 

Måltall 

2013 

Resultat 

2014 

Måltall 

Antall mastergrader 32 42 35 38 35 

 

Det heter videre at Kjemisk institutt bør ha målsetning om minimum 12 inn- og utreisende 
utvekslingsstudenter. I 2013 mottok vi 12 søknader fra utenlandske studenter til Kjemisk 
institutt sine emner. Etter at vi legger til studentene på fellesprogrammene, står vi igjen med 
totalt 21 innreisende studenter vår 2013/ høst 2013. Det samme året mottok instituttet kun én 
søker til utvekslingsfristen 1. februar for høsten 2013/vår 2014. For høsten 2014/vår 2015 var 
det ingen søkere på Kjemisk institutt sine avtaler. En viktig målsetning for instituttet er å få 
flere av kjemistudentene til å reise på utveksling. I året som kommer vil vi arbeide ytterligere 
med å kvalitetssikre avtaleporteføljen vår, og vi vil også ha sterkt fokus på 
informasjonsformidling overfor studentene.     
                                                           
1 Måltallene er hentet fra budsjett for 2011, 2012 og 2013. Resultat for 2012 og 2013 baserer seg på interne 
opptellinger av studenter som har fullført mastergrad ved Kjemisk institutt (inkluderer Masterprogram i kjemi, 
Master's programme in Quality in Analytical Laboratories, Master's programme in Advanced Spectroscopy in 
Chemistry, Masterprogram i petroleumsteknologi, Integrert lektorutdanning, Integrert masterprogram i farmasi 
og Masterprogram i nanovitenskap). 
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Rekruttering til bachelor- og masterprogram i kjemi  
I utdanningsmeldingen for 2012 kommenterte vi at antall registrerte studenter på Bachelor i 
kjemi har gått ned fra 88 til 65 studenter fra 2010-2011. Som Tabell 2 viser, kan vi se en 
reduksjon i antall møtte studenter i årene 2011 og 2012. I 2013 møtte 24 nye studenter til 
studiestart.   

 

Tabell 2: Antall studenter registrert møtt ved studiestart på Bachelorprogram i kjemi fra 
2009-2013.  

År Studenter registrert som møtt 

2009 25 

2010 32 

2011 18 

2012 

2013 

16 

24 

 

Instituttet vil fremdeles følge med på denne utviklingen fremover og ha økende fokus på 
rekruttering til Bachelor i kjemi.  

Instituttet har derimot hatt en jevn økning i rekruttering til Masterprogram i kjemi. Antall 
registrerte studenter på Masterprogram i kjemi har økt fra 34 studenter i 2009 til 47 studenter i 
2013. Siden vi rekrutterer i størst grad interne studenter, er vi bekymret for at sviktende 
rekruttering til bachelorgrad i kjemi vil få negative ringvirkninger for rekruttering til master 
om noen år. Vi har de siste årene ikke tatt opp internasjonale selvfinansierende 
mastergradsstudenter fordi vi fyller delvis opptaksrammen, men dette vil være en mulighet 
fremover dersom vi opplever sviktende rekruttering til master. Vi er også aktive mot 
Høgskolen i Bergen med tanke på rekruttering til mastergrad, og håper at vi på sikt kan 
rekruttere flere søkere derfra.  

 

Allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2015/2016 
Opptaksramme for master er satt til totalt 35 plasser for Kjemisk institutt for studieåret 
2015/16, hvorav 10 plasser av disse er allokert til Masterprogram i nanovitenskap. Vi anser en 
opptaksramme på 25 plasser på Masterprogram i kjemi som rimelig i forhold til 
veilederressurser på instituttet, økende deltagelse i tverrfaglige studieprogrammer og 
nåværende søkertall.  
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Tabell 3: Opptakstall for Masterprogram i kjemi 2007-2012 (inkludert intgrad og kvote)2.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Masterprogram i kjemi 18 16 28 19 20 23 

 

 

Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2013 og planer for 
20143  
I etterkant av siste egenevaluering, gjennomført i 2008, ble det gjennomført revisjon av både 
bachelorprogram i kjemi (f.o.m 2010) og masterprogram i kjemi (f.o.m 2011). Revisjonen av 
Bachelorprogram i kjemi berørte flere av elementene som til da hadde vært oppe til diskusjon 
i Universitetets Utdanningsutvalg vedrørende ”Bachelorutdanningen – studiegjennomføring, 
profil og kompetanse” (UU-sak 41/10 og UU-sak 53/10)4. Revisjon av masterprogram i kjemi 
var et resultat av innspill fra fagmiljø, programsensor og studenter som gikk på at 
studieretningene på masterprogram i kjemi burde gjennomgås og at antallet studieretninger 
burde reduseres. Tilbakemeldingene resulterte i at Programstyret vedtok å legge ned alle 
studieretningene, og jobbe videre med et masterprogram i kjemi uten formelle studieretninger, 
der aktuelle forskningstema defineres og studentene velger masteroppgaver5. I 
Utdanningsmeldingen for 2011 ble det bemerket at programevaluering ville bli aktualisert når 
første kull på både bachelor- og masterstudiet nærmet seg slutten av studiet vår 2013. Videre 
viste man til at reduksjonen i studenttall fra 2009 - 2011 på Bachelorprogram i kjemi, 
understreket at en evaluering ville være svært viktig å få iverksatt. 

I samarbeid med ny programsensor ønsker Kjemisk institutt å gjennomføre en større 
evaluering av vårt studietilbud, både på bachelor- og masternivå, i løpet av 2014. 

 

Oppsummering og utfordringer fremover  
Hovedutfordringene i årene som kommer vil fortsatt være internasjonal kvalitetssikring av 
studieprogrammene våre, og aktiv deltagelse i internasjonale fellesgrader. Det kommende 
studieåret vil være svært avgjørende i så måte, i og med vår rolle som vertsinstitusjon i 
EMQAL-programmet for studieåret 2014/2015. Det er svært mye som skal være på plass 
innen da, og før EMQAL-studentene kommer hit i oktober, og det er noe som vil kreve 
betydelige økonomiske- og administrative ressurser for å kunne organisere og gjennomføre.   

                                                           
2 Opptakstall baserer seg på instituttets egne registreringer av møtte studenter. 
3 Se svar til fakultetet vedrørende kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer 
2014/1420.  
4 Se Kjemisk institutts høringssvar i sak 2011/408-6 vedrørende breddekrav i bachelorgraden. 
5 Se sak 2010/9803 - Større studieplanendringer 2011/2012. 
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En annen utfordring er at instituttet bruker stadig mer ressurser inn mot tverrfaglige 
studieprogrammer innen farmasi, nano, petroleumsteknologi, prosessteknologi, energi, 
lektorutdanningen og miljø- og ressursfag, og vi mener at problemstillinger rundt tverrfaglige 
studieprogrammer og resultatfordeling bør avklares slik at det blir en lik praksis på hele UiB.  
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Innledning 
Vi viser til brev fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet angående utdanningsmelding for 
2013 14/462-KRB. Vedlagt følger utdanningsmeldingen for Bachelorstudiet i nanoteknologi 
(BScNano) og Masterstudiet i nanovitenskap (MScNano) for 2013 og planer for 2014. 

 

Store studieplanendringer for BScNano 2014 
Opprinnelig studieplan for BScNano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært gjort et større studieplanarbeid for BScNano i 2013. 

Involverte emner: 

NANO160: Innføring i nanoteknologi 

NANO161: Innføring i nanoteknologi og –instrumentering 

NANO200: Nanoprosesser og nanomaterialer 

NANO244: Material- og nanokjemi 

KJEM244: Nanokjemi 

MOL100: Innføring i molekylærbiologi 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4 NANO160  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5 NANO200  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 
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MOL200: Metabolisme; reaksjoner, regulering kompartmentalisering 

PHYS101: Grunnkurs i mekanikk og varmelære 

PHYS102: Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk 

PHYS111: Mekanikk I 

PHYS112: Elektromagnetisme og optikk 

 

Før omleggingen av studieplanen for BScNano ble NANO160 undervist ved Institutt for fysikk og 
teknologi (IFT) som et obligatorisk teoriemne i fjerde semester med hovedvekt på nanofysikk og –
instrumentering, mens laboratoriekurset NANO200 ble undervist ved Kjemisk institutt (KI) i femte 
semester med laboratorieøvelser både i nanofysikk og nanokjemi.  Det var ingen obligatoriske 
teoriemner i nanokjemi i studieplanen for BScNano. KI hadde imidlertid et rent teoriemne i 
nanokjemi, KJEM244, som kunne tas som valgemne i BScNano. Det var samme emneansvarlig for 
både NANO200 og KJEM244. Før omleggingen hadde nanostudentene grunnleggende 
kjemikunnskaper når de startet på NANO200 men de færreste hadde tatt KJEM244. Både 
emneansvarlig for NANO200/KJEM244 og Programstyret for nanoVT hadde et ønske om å innføre et 
obligatorisk emne i nanokjemi på lik linje med nanofysikk i BScNano. NANO160, NANO200 og 
KJEM244 ble omarbeidet til to nye kombinasjonskurs med både teori og laboratoriepraksis og fikk 
nye emnekoder og –navn; NANO161 Innføring i nanoteknologi og –instrumentering og NANO244 
Material- og nanokjemi. Laboratorieøvelsene skulle illustrere sentrale deler av pensum i hhv 
nanofysikk og nanokjemi og studentene skulle få lære grunnleggende faglige prinsipper gjennom 
egne erfaringer fra eksperimenter i laboratoriet. Målsetningen var å styrke den nanofaglige 
plattformen til BScNano ved å knytte teoriundervisning i nanofysikk og nanokjemi tettere til praktiske 
øvelser samt å styrke dybdeundervisingen i og nanokjemi. 

Dette ble implementert ved at NANO161 og NANO244 er gjort obligatorisk i studieplanen for 
BScNano fra og med kull H12. Faglig ansvarlig er hhv IFT og KI og begge emnene administreres fra KI. 
Emnene undervises første gang hhv vår 2014 og høst 2014. 

 

Studieplan for nanostudenter i kull H12 og H13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har IFT gjort en stor studieplanendring for Bachelorstudiet i fysikk fra høst 2014 hvor 
PHYS111 og PHYS112 byttet undervisningssemester til hhv vår og høst. Dette får konsekvenser for 
studieplanen til BScNano fra høsten 2014.  

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4 NANO161  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 
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Studieplan for nanostudenter som velger PHYS111/PHYS112 fra og med høst 2014 

 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 PHYS111 

3 KJEM120 PHYS112 Valg 

4 NANO161  KJEM122/PHYS114 MOL100 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 MOL200 

6 Valg Valg Valg 

 

• PHYS111 er lagt i blå fargekode. Det er mange nanostudenter som tar MAT121 i andre semester 
som et fjerde emne. I vårt høringssvar til IFT (13/3536-HEOM, 22.04.13) påpekte vi at det er 
ønskelig at MAT121 og PHYS111 kan leses samtidig, selv om PHYS111 legges til blå kode. 
Samtidig er det viktig at MOL100 og MAT121 kan leses parallelt slik det er lagt til rette for i dag. 

• Et aktuelt valgemne i 3. semester kan være KJEM210 Kjemisk termodynamikk, som allerede har 
vært et alternativ for flere nanostudenter. Studentene oppfyller forkunnskapskravet KJEM110, 
som tas i første eller andre semester.  

• Det er ikke et problem at PHYS114 har samme fargekode som KJEM122 (gul). Studentene skal 
velge ett av emnene som styrt valgemne. Et av emnene kan eventuelt tas i sjette semester, 
dersom studentene ønsker å ta begge. 

• Det har ingen kjente uheldige konsekvenser å ta MOLemnene senere i studiet. Det er flere 
nanostudenter som har valgt den studieveien uten at det har kommet tilbakemeldinger om 
negativ innvirkning på studieløpet. 

• PHYS111 er obligatorisk forkunnskapskrav til NANO161. 

 

Fysikk-kombinasjonene [PHYS111 og PHYS112] og [PHYS101 og PHYS102] er likestilt i BScNano. Da 
det ikke skal endres undervisningssemester for PHYS101 og PHYS102, får nanostudenter som velger 
PHYS101/PHYS102 en annen studieplan enn studenter som velger PHYS111/PHYS112.  Studenter 
som velger PHYS101/PHYS102  får sin fysikk-kombinasjon i 2. og 3. semester  

Undervisningssemestrene for MOL100 og MOL200 endres avhengig av ønsket fysikk-kombinasjon. 

 

Studieplan for studenter som velger PHYS101/PHYS102 fra og med høst 2014 

 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS101 MOL200 

4 NANO161  PHYS102 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 
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Programmøter 
Det har vært gjennomført sju programmøter i 2013. Hensikten med programmøtene er å holde tett 
kontakt med studentene og gi relevant informasjon tilknyttet deres ståsted i studieløpet. 
Programmøtene er gode arenaer til å få direkte kontakt med studentene. Det er god dialog med 
studentene i programmøtene og de deltar aktivt med innspill og spørsmål. Det er også god 
oppslutning om programmøtene. Ordningen med et masterforberedende møte for 5. 
semesterstudenter ble videreført i 2013. Studentene ble informert om masterstudiet i nanovitenskap 
og god bruk av valgemner i siste studieår i BScNano for å få en best mulig faglig overgang til 
MScNano. Studieprogrammet vil fortsette oppfølgingen av nanostudenter gjennom programmøter.  

Jobbsøkerkurs for nanoteknologer 
Nanoteknologer er kompetent til å håndtere en stadig mer utbredt vitenskap og teknologi og kan 
kommunisere på tvers av naturvitenskapelige disipliner. Nanoteknologers kompetanse er imidlertid 
lite kjent i arbeidsmarkedet blant arbeidsgivere som nanostudentene kan identifisere seg med. 
Derfor ønsket studieprogrammet å ruste nanostudentene til å gå ut i et arbeidsmarked hvor deres 
faglige bakgrunn, per i dag, er mindre kjent. Studieprogrammets administrasjon gjennomførte høsten 
2012, et fagtilpasset jobbsøkerkurs for nanostudentene i samarbeid med Karrieresenteret. Kurset ble 
evaluert blant deltakerne av Karrieresenteret og det var meget gode tilbakemeldinger på kurset både 
når det gjaldt gjennomføring og innhold. Det er et ønske å gjennomføre et nytt kurs, og det har 
allerede vært kontakt med Karrieresenteret om et nytt kurs til høsten, sannsynligvis i september. 
Samtidig er det viktig å innhente mer data om hvor nanoteknologer får jobb etter endt utdanning nå 
når vi har uteksaminert to kull med masterstudenter. Dette vil være en av oppgavene i 2014. Det er 
veldig verdifullt å kunne presentere slike data i rekrutteringssammenheng.  

Internasjonalisering 

Internasjonalisering vil her bli behandlet i betydningen tilrettelagt studentutveksling. 

Programstyret ønsker at nanostudentene skal ha tilgang til et tilbud med godt tilrettelagte 
utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner som kan tilby våre studenter relevante emner for sin 
nanoutdanning. Vi har nå gått over til det nye Erasmus+-programmet og viderefører de tilrettelagte 
avtalene med Teknisk universitet i Graz (TUGraz), Østerrike og Århus universitet i det nye 
programmet. Det er totalt fem nanostudenter som har søkt om utveksling for våren 2015, men ingen 
har valgt nanoavtalene som sine førsteprioriteter denne gangen.  

Fire studenter er reist på utveksling våren 2014, to til TUGraz, en til RMiT i Australia og en til New 
Zealand. I 2013 ble det innført en ny rutine for saksbehandling av utreisende Erasmusstudenter. 
Instituttnivået fikk ansvaret for en stor del av saksbehandlingen som tidligere var underlagt SA. Nå er 
ordningen videreført og det er gledelig at det nå foreligger en skriftlig rutinebeskrivelse med 
gjennomføringsplan for denne virksomheten og vi håper på en enda bedre gjennomføring i år enn i 
fjor. Det rettes også en takk til studieadministrasjonen på fakultetet som bistår og legger til rette for 
at denne omleggingen skal fungere så godt som mulig på instituttene. 

Evaluering 
Vi viser til brev av 31. januar 2014 (14/1420) angående evaluering av nanoprogrammet. Det sendes 
egen sak til fakultetet om dette innen fristen 20. januar og skal ikke omtales i utdanningsmeldingen. 

Programsensor 
Nanoprogrammet har fått ny programsensor. Det er programstyrets ønske at han nå skal ta fatt på 
en ny runde programevaluering etter samme mal som den forrige programsensoren. Dette blir 
beskrevet i brev om evaluering på sak 14/1420. 

Utfordringer 
Vi skisserte noen særlige utfordringer som vi ville følge opp i løpet av 2013. 
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Øke rekruttering til Bachelorstudiet i nanoteknologi og Masterstudiet i nanovitenskap 

Bachelorstudiet i nanoteknologi 
Det var enighet i Programstyret for nanoVT om at det er behov for å øke rekrutteringen til 
nanostudiene. I Programstyrets høringssvar om innspill til handlingsplan for rekruttering 
(2011/14723-6) ble det foreslått å bruke studenter som representanter for studieprogrammet ved 
skolebesøk i videregående skole. I 2011 ble det satt i gang et arbeid med å lage et 
undervisningsopplegg om nanoteknologi for elever i videregående skole, som nanostudenter skal 
kunne ta ut til videregående skoler for å profilere fagområdet og studietilbudet ved UiB. 
Undervisningsopplegget er basert på en artikkelserie om nanovitenskap som er publisert i tidsskriftet 
Naturen (nummer 3, 2012) hvor nanoforskere ved UiB presenterer sitt forskningsfelt. 
Undervisningsopplegget er nå ferdig etter at arbeidsgruppen bestående av studenter og 
vitenskapelig ansatte har laget en lysarkpresentasjon med tilhørende manuskript som studentene 
kan få låne med seg hjem til sin skole. Programstyret har også vedtatt en avtale som inngås med 
studenten før skolebesøket gjennomføres. Studenten får dekket sine reiseutgifter hjem i forbindelse 
med presentasjonen og utgiftene dekkes av ugleprispenger som studieprogrammet mottok for 
NANO100 i 2010.  

Vi har også hatt gleden av et godt samarbeid med nanostudenter i forbindelse med skolebesøk fra 
vgs til Kjemisk institutt. Studentene har bidratt aktivt ved flere skolebesøk og med flere i vente i løpet 
av våren 2014. De er meget gode både til faglig formidling og profilering av de sosiale mulighetene 
som nanostudent ved UiB. Nanostudentenes bidrag er svært verdifulle i kontakten med 
gjesteelevene og deres lærere. Vi håper at denne aktiviteten bidrar til økt bevissthet om nanostudiet 
ved UiB både blant elever og lærere, som har vært på besøk ved Kjemisk institutt. 

Innreisende og utreisende skolebesøk er i tråd med den foreslåtte handlingsplanen for økt 
rekruttering av bachelorstudenter for perioden 2013 – 2017. 

Masterstudiet i nanovitenskap 
Vi ser fremdeles at Masterstudiet i nanovitenskap har for lav rekruttering, spesielt av egne bachelors 
i nanoteknologi. Programstyret ser det som meget viktig å øke rekrutteringen og har kontinuerlig 
fokus på dette. For å oppnå økt rekruttering er det viktig at studieplassene til BScNano fylles og at 
studentene stimuleres til å gjennomføre sitt bachelorstudium i nanoteknologi. Viktige virkemidler er 
undervisning av høy faglig kvalitet og å bistå dem med tilpasset studieveiledning. Dette er noe vi 
prøver å bidra til gjennom programmøtet for 5. semesterstudentene og gjennom fagmøtet for 
nanoVT i masteruken. Vi har gjennomført dette to ganger, men det er usikkert i hvor stor grad dette 
har en positiv effekt for nanostudentenes valg av masterstudium. Vi har planer om å gjennomføre et 
nytt 5. semestermøte høsten 2014 for så å evaluere dette etter at søknadsfristen for opptak til 
master våren 2015 er gått ut. 

Mastermøtet i masteruken et viktig virkemiddel for å synliggjøre bredden i tilbudet av 
masteroppgaver i nanovitenskap. Veiledere er flinke til å komme på møtet og presentere sine 
prosjekter. I 2013 var det også et par masterstudenter som presenterte på vegne av sin 
forskergruppe. Dette er prisverdig for vi vet at informasjon fra student til student er effektivt og 
virkningsfullt.  Det skal arrangeres nytt mastermøte 13. mars 2014 og vi håper på stort oppmøte av 
veiledere og studenter for et godt møte mellom potensielle masterstudenter og veiledere.  

Opptaksrammer 
Opptaksrammen for BScNano og MScNano for 2014/15 er hhv 20 og 10 studenter. Det er ingen 
endring fra tidligere år.  
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Tabell 3 – Opptak til BScNano i perioden 2009 - 2013 

ÅRSTALL PRIMÆRSØKERE TILBUD JA-SVAR 

KVALIFISERTE 

PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 37 30 24 27 19 

2010 35 28 23 31 18 

2011 34 32 17 25 16 

2012 29 40 24 22 20 

2013 46 52 33 40 23 

Det er gledelig at antallet primærsøkere i 2013 var det høyeste nanostudiet noen gang har hatt. Det 
har heller aldri møtt så mange på studieprogrammet som høsten 2013. Det kan kanskje være et 
resultat av de rekrutteringstiltakene vi gjennomfører, men vi har ikke gjort noen regulær studie av 
det.   
Tabell 4 – Opptak til MScNano i perioden 2009 - 2013  

ÅRSTALL TERMIN 

PRIMÆR- 

SØKERE TILBUD 

JA- 

SVAR 

KVALIFISERTE 

PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 HØST 1 0 0 1 0 

2010 VÅR 1 1 0 1 0 

2010 HØST 8 8 4 8 4 

2011 VÅR 2 0 0 2 0 

2011 HØST 12 6 5 12 3 

2012 VÅR 4 2 2 2 2 

2012 HØST 11 7 4 7 3 

2013 VÅR 1 0 0 0 0 

2013 HØST 11 7 6 7 5 

Programstyret for nanoVT anser fremdeles opptakstallene til MScNano som for lave og har 
kontinuerlig fokus på økt rekruttering til masterstudiet i nanovitenskap, se Utfordringer. 

Tallene i tabellene er hentet fra FS eller fra statistikken til Samordna opptak. 

 

Ferdige masterkandidater i nanovitenskap  
Det ble uteksaminert to masterkandidater i nanovitenskap i 2013.  

 

Veilederteam for ferdige masterkandidater i nanovitenskap  

• Institutt for fysikk og teknologi: Jan Petter Hansen (hovedveileder) og Morten Førre (biveileder) 

• Institutt for biomedisin: James Lorens (hovedveileder) 

Det forventes fem mastereksamener i nanovitenskap våren 2014. 

Utbetaling av belønningsmidler for ferdige masterstudenter i nanovitenskap 
Det har vært en utfordring å finne en løsning for overføring av belønningsmidler for ferdige 
masterkandidater i nanovitenskap til hovedveiledende institutter. Dette fordi at masterstudenter i 
nanovitenskap veiledes ved ulike institutter på to forskjellige fakultet. Men nå har fakultetet kommet 
oss i møte med et svar om at omfordeling av belønningsmidler for nanostudenter likt for alle 



 8 

tverrfaglige studieprogrammer (ePhorte 13/2039-RIGE). Det er to ulike modeller for overføring av 
belønningsmidler. For kandidater som veiledes internt på Det matematisk naturvitenskapelige 
fakultet (MN) overfører fakultetet belønningsmidler direkte til det hovedveiledende instituttet. 
Kjemisk institutt (KI) internfakturerer det hovedveiledende instituttet for ¼ av belønningsmidlene for 
administrasjonskostnader KI har hatt for studenten.  For kandidater som er veiledet ved institutter på 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) er det en annen ordning. Kjemisk institutt mottar fulle 
belønningsmidler for slike kandidater og overfører ¾ av belønningsmidlene til det hovedveiledende 
instituttet. Veilederne tar kontakt med sitt institutt for å få tildelt sine belønningsmidler. 
Utbetalingen skjer to år etterskuddsvis da tildelingen for ferdige kandidater kommer to år 
etterskuddsvis fra sentralt hold. De fire første masterkandidatene i nanovitenskap var ferdig i 2012 
og første utbetaling skjer våren 2014.  
 
I 2012 var fordelingen av ferdige masterkandidater i nanovitenskap slik: 
Institutt for fysikk og teknologi (MN): 1 
Institutt for biomedisin (MOF): 1 
Institutt for Klinisk odontologi (MOF): 1 
Institutt for indremedisin (MOF): 1 
 
I 2013 var fordelingen av ferdige masterkandidater i nanovitenskap slik: 
Institutt for fysikk og teknologi (MN): 1 
Institutt for biomedisin (MOF): 1 
 
I 2014 forventes fordelingen av ferdige masterkandidater i nanovitenskap slik: 
Kjemisk institutt (MN): 1 
Institutt for fysikk og teknologi (MN): 3 
Institutt for klinisk odontologi (MOF): 1 
 
IFT og MOF er orientert om utbetalingsordningen i brev av 19.11.13 (ePhorte 13/2039-HEOM). 

Oppsummering 
Nanoprogrammene iverksetter store studieplanendringer i 2014, som det enda gjenstår å se effekten 
av fullt ut. Målsetningen er å stadig ha et best mulig faglig studieprogram hvor vi ivaretar studentene 
på en best mulig måte. Vi vil derfor holde et kontinuerlig fokus på studiekvalitet også i 2014 og vil til 
å foreta justeringer hvis vi finner det nødvendig for å nå målsetningene. For å møte utfordringen med 
tilstrekkelig rekruttering av flinke studenter til BScNano har vi iverksatt et program for skolebesøk 
hvor nanostudenter besøker egen videregående skole for å presentere faget nanovitenskap og –
teknologi og nanostudiet i Bergen. Vi ser fremdeles at vi har lavt søkertall av kvalifiserte 
førstepriortetssøkere til MScNano og har fokus på bruk av masteruken for å bedre dette.  

Vi ønsker også å hjelpe studentene i deres bevisstgjøring om egen kompetanse når de skal ut i et 
arbeidsmarked hvor nanoteknologene er lite kjent. Vi skal arrangere et skreddersydd jobbsøkerkurs i 
samarbeid med Karrieresenteret høsten 2014, og vi vil også starte en kartlegging av første jobb for 
nanoteknologer etter endt bachelor- eller masterstudium.  

Vi er veldig takknemlig for det gode samarbeidet vi har med studentene i studiekvalitetsarbeidet og 
håper å utvikle og styrke dette ytterligere i året som kommer. Det er viktig for oss å ta vare på alle de 
gode studentene våre i et 5-årig studieløp og også tiltrekke oss gode masterstudenter med relevant 
faglig bakgrunn.  Vi ser også frem til samarbeidet med vår nye programsensor i arbeidet med å gjøre 
nanostudiet enda bedre. 

 



Matematisk institutt - Utdanningsmelding 2013 

 

Programtilbud og nye studieprogram 

 

Oppretting av nye studieprogram har vært Matematisk institutt sitt viktigste fokus på utdanningssiden i 

2013. I utdanningsmeldingen for 2012 skisserte vi rekruttering til bachelorprogrammet som en 

hovedutfordring og nevnte at en mulig vei å gå for å få en klarere profil for vårt utdanningstilbud og 

forbedre rekrutteringen var å justere navn på bachelorprogrammene så de gjenspeiler en profesjon. Vi 

valgte å opprette bachelorprogram som mer tydelig gjenspeilet masterprogrammene vi tilbyr, og i 

tillegg opprettet vi et profesjonsstudium/integrert masterprogram.  

 

Matematisk institutt (MI) har for tiden ett bachelorprogram: Bachelor i matematiske fag. Fra høsten 

2014 vil dette programmet legges ned og vil erstattes av tre nye bachelorprogram. I tillegg opprettes et 

5-årig integrert masterprogram i aktuarfag.  

 

De nye studieprogrammene er: 

Bachelor i matematikk, 10 studieplasser 

Bachelor i matematikk for industri og teknologi, 15 studieplasser 

Bachelor i statistikk, 10 studieplasser 

Integrert master i aktuarfag, 10 studieplasser  

 

Det planlegges ingen endringer i eksisterende masterprogram. Instituttet har 8 aktive masterprogram i 

matematikk og statistikk, fordelt på de tre forskningsgruppene, og dessuten ett 

etterutdanningsprogram:  

- Anvendt og beregningsorientert matematikk: 1 masterprogram med navn Anvendt og  

  beregningsorientert matematikk. Dette programmet har 10 forskjellige spesialiseringer.  

- Matematikk: 4 masterprogram med navn Algebra/algebraisk geometri, Matematisk  

  analyse, Topologi og Skolerettet matematikk.  

- Statistikk: 3 masterprogram med navn Dataanalyse, Finansteori og  

  forsikringsmatematikk og Matematisk statistikk.  

- Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk. Dette er et  

  deltidsstudium (50 % progresjon) over 4 år.  

 

I tillegg har instituttet ansvar for to program innen lærerutdanningen: 

- 5-årig integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk. Dette er et 

tverrfaglig program. 

- Matematisk institutt startet høsten 2012 opp to videreutdanningskurs i matematikk for lærere 

innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen «Kompetanse for kvalitet». Dette er 

videreført i 2013 og 2014.  

 

Frem til 2013 hadde vi også et 4-årig integrert adjunktutdanning med matematikk og naturfag. 

Programmet er lagt ned, og siste opptak til programmet var i 2012, men det er fremdeles studenter på 

programmet.  

 

Matematisk institutt er også med på fire tverrfaglige program: 

- Bachelorprogrammet Informatikk – matematikk – økonomi (IMØ), der Institutt for 

informatikk har hovedansvaret. 

- 1-årig Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der Psykologisk fakultet er ansvarlig. 

- Masterprogrammet i Petroleumsteknologi – Reservoarmekanikk, der Institutt for fysikk og 

teknologi har ansvaret.  

- Master i Energi, der Geofysisk institutt har hovedansvaret.  

 

 



 

Nye emner i 2013 og planer for nye emner  

 
MAT102 «Brukerkurs i matematikk II» ble opprettet i 2012, og ble undervist første gang våren 2013. 

MAT102 bygger på MAT101, er et tilbud til de mindre matematikktunge programmene som ønsker 

mer trening innen anvendt/brukerorientert matematikk. Emnet ble undervist som en prøveordning 

våren 2013, og ble innført som fast emne fra høst 2013. Fra og med høsten 2013 har flere program ved 

MatNat innført MAT102 som obligatorisk eller anbefalt emne i sine studieplaner.  
 

STAT202 Biostatistikk ble opprettet i 2013, og undervises første gang våren 2014. Biostatistikk vil 

gjenspeile et av de viktigste forskningstemaene på statistikkgruppen, og emnet vil passe for studenter 

på statistikk, men også for bioinformatikk- og biologistudenter som er interesserte i statistikk og har 

tatt litt mer enn kun grunnkurset.  

 

STAT292 Prosjektarbeid i statistikk ble meldt inn som nytt emne høst 2013 og opprettet fra våren 

2014. Det vil være et emne tilsvarende prosjektarbeidsemnet MAT292, men blir opprettet for 

studieplanene til de nye programmene Bachelor i statistikk og Integrert master i aktuarfag. Den største 

forskjellen mellom MAT292 og STAT292 er at STAT292 vil inneholde undervisning i 

programpakken R, som har vært et ønske fra statistikkstudenter. STAT292 er et 6.-semesterkurs, så det 

vil undervises første gang vår 2017.  

 

 

Gjennomføring på MAT101 og MAT111 

 

I utdanningsmeldingen for 2012 meldte vi inn at vi på grunn av relativt stort frafall og stryk på 

grunnemnene i matematikk ønsket fra høsten 2013 å innføre flere små innleveringer i MAT101 og 

MAT111 istedenfor 2 store. Dette for å få studentene til å jobbe mer jevnt hele semesteret.  

 

Fra høsten 2013 innførte vi dermed 8 mindre innleveringer i begge disse emnene, der minst 6 av de 8 

måtte være bestått for å gå opp til eksamen. I tillegg startet gruppene en uke tidligere enn tidligere år 

og i MAT111 innførte vi 4 timer med regnegruppe (2 x 2 timer) per uke, slik at studentene skulle få et 

mer omfattende tilbud om regnetrening med hjelp tilstede. Dette koster instituttet en del ekstra i form 

av lønn til gruppelederne. Det var mye mer rettearbeid og i MAT111 ble det ansatt 14 gruppeledere, 

mot normalt 6-7.  

 

Resultatet av dette viser at det var bedre oppmøte på regnegruppene og det var rekorddeltakelse til 

eksamen. Antall beståtte eksamener i de samme to kursene var også rekordhøyt (se tabell under). I 

tabellen er tall fra begge emner slått sammen, men hver for seg hadde de også rekord i antall møtt og 

bestått.  

 

Strykprosenten var ikke rekordlav i 2013, men den store økningen i antall møtte til eksamen tyder på 

at opplegget i høst har fått flere til å beholde troen på at de kunne bestå eksamen. En tilnærmet lik 

strykprosent tyder også på at kvaliteten på de som slipper gjennom er den samme som tidligere. 

 

Tabell. Gjennomføring i emnene MAT101 og MAT111 de siste 10 år.  

År Møtt til eksamen Bestått Stryk % 

2013 583 480 18 

2012 510 410 20 

2011 516 376 27 

2010 533 429 20 

2009 478 385 19 

2008 420 326 22 

2007 474 418 11 

2006 475 372 22 



2005 501 387 23 

2004 430 311 28 

2003 402 298 26 

 

 

Store kull på grunnkursene 

 

Mange studenter på grunnkursene  MAT101 og MAT111 er løst ved at vi fra 2012 har innført fast 

dublering av forelesningene på grunn av små auditorier. Dette gir en ekstra undervisningsbelastning 

for foreleserne som er ansvarlige for grunnemnene.  

 

 

MAT121 Lineær algebra har de senere år opplevd en økning i studenttall, og våren 2014 ble 

forelesningene også her dublert. Dette er et prøveprosjekt, og det er ikke tatt stilling til om dubleringen 

skal videreføres.  

 

MAT102 er økt kraftig (omtrent dobling) i studenttall fra 2013 til 2014, så også der kan de største 

auditoriene snart bli for små og vi følger med på utviklingen i emnet. Våren 2014 måtte vi doble 

gruppetilbudet til studentene og det er nesten fullt på forelesninger.  

 

 

Studentutveksling 

 

I tidligere utdanningsmeldinger (2011 og 2012) har MI nevnt at vi planlegger å fremme 

studentutveksling. Dette er et arbeid som tar tid og er en pågående prosess. Vi har i 2013 fått opprettet 

to nye avtaler, hvor vi har god faglig forankring og tilrettelagt opphold. Disse er til Technische 

Universiteit van Eindhoven i Nederland og University of California, Berkeley, USA. I tillegg har vi 

tilrettelagte utenlandsopphold i Danmark (Aarhus Universitet), Tyskland (Ruprecht-Karl-Universität 

Heidelberg) og Hong Kong (The University of Hong Kong og Hong Kong University of Science & 

Technology).  

 

 

http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling/technische-universiteit-van-eindhoven-nederland
http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling/technische-universiteit-van-eindhoven-nederland
http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling/university-of-california-berkeley
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Utdanningsmelding 2013, Molekylærbiologisk institutt (Utkast behandlet i 

programstyret 19.02.2014) 

Molekylærbiologisk institutt (MBI) har to studieprogram: bachelorprogram og masterprogram i 
molekylærbiologi. Per dags dato er 27 masterstudenter og 101 bachelorstudenter aktive på våre 
studieprogram.  

Bachelorprogrammet i molekylærbiologi 
Vi kan lese av tabellen under at frafallsandelen holder seg noenlunde stabil fra år til år, og at flere 
faller fra i løpet av første studieår, enn mellom andre studieår. Kullene som startet høsten 2011 og 
høsten 2012 har noe høyere frafall enn de tidligere årene. For 2011-kullet kan dette henge sammen 
med det ekstraordinært store opptaket.  

År Startet Aktive tredje 
semester 

Aktive femte 
semester 

2008 28 19 (67 %*) 16 (84 %**) 

2009 34 21 (62 %*) 18 (86 %**) 

2010 31 24 (77 %*) 19 (79 %**) 

2011 60 29 (52 %*) 25 (42 %**) 

2012 37 22 (59 %*)  

2013 43   

Tabellen viser forholdet mellom hvor mange som begynte (ikke opptak, men som takket ja til 
studieplassen og semesterregistrerte seg første semester), og hvor mange av disse som fortsatt er 
aktive tredje og femte semester i bachelorgraden. Tallene er hentet fra FS. 
*Prosent av antall studenter som begynte. 
**Prosent av antall studenter som var aktive to semestre tidligere. 
 

Masterprogrammet i molekylærbiologi 
MBI har hatt god søkning de siste årene, inkludert mange kvalifiserte søkere. Dessverre er det mange 
av dem som får opptak, som takker nei til studieplassen. Vi har forsøkt å benytte både venteliste og 
overbooking, uten at antall studenter som takker ja til studiet har økt. Frafallet underveis i 
mastergradsutdanningen er imidlertid lavt, og kun et fåtall studenter leverer oppgaven utover 
normert tid.  

Høst og vår 2010 2011 2012 2013 Planlagt 
2014 

Antall 
mastereksamener 

17 20 12 16 8 

Mastereksamener per år, inkludert planlagte innleveringer i 2014 

Prognosen for avlagte mastergrader i 2014 er uvanlig lavt og 2 færre enn måltallet. Det er for tidlig å 
si med sikkerhet om dette er en (ny) trend, men opptakstallene for H2013/V2014 kan tyde på det. 
Dette er også grunnen til vi i 2014 har iverksatt et prosjekt for å øke rekrutteringen av egne 
bachelorstudenter til vårt masterprogram i molekylærbiologi. Prosjektet er utdypet nedenfor. Vi vil 
også berømme Heliks (fagutvalget) som siden H2012, på eget initiativ, har arrangert årlige møter 
mellom masterstudentene og bachelorstudentene. Tilbakemeldingene herfra er meget positive. I en 
uformell spørreundersøkelse blant MOL201-studentene, svarte 18 av 24 BA-MOL-studenter at de 
planlegger å ta master i molekylærbiologi. Vi velger å se dette som tegn til at opptaket til 
masterprogrammet kan bedre seg. 

Utfordringer i studiekvalitetsarbeidet – saksbehandling ved utveksling 
En utfordring i studiekvalitetsarbeidet som MBI ønsker å trekke frem er endringene er gjennomført i 
saksbehandling av utveksling. I utdanningsmeldingen for 2012 uttrykte vi bekymring for planene om 
å legge saksbehandlingen for utveksling til instituttnivå. Dette er nå gjennomført i 2013, og prosessen 
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rundt denne endringen ble opplevd som uoversiktlig og utfordrende. Endringene fører samtidig til at 
svært mye tid går med til å saksbehandle få saker, og gjennomgående er det vanskelig å kvalitetssikre 
arbeidet og å sikre likebehandling og oppfølging. Det er generelt knyttet mye usikkerhet rundt hva 
som skulle gjøres, hvem som skulle gjøre hva, og om det ble gjort.     

 

Elektronisk flervalgseksamen 
MBI benytter flervalgseksamen i MOL100, som er vårt store innføringsemne med om lag 150-200 
studenter hvert undervisningssemester. Vurderingsformen er avsluttende skriftlig eksamen, i tillegg 
til tre deleksamener (elektronisk flervalgseksamen) gjennom semesteret. Fram til 2013 har vi 
benyttet en eldre instans av Moodle, driftet av Skolelaboratoriet, for gjennomføring av 
flervalgseksamen. Denne serveren var i ferd med å bli utdatert og kunne kollapse når som helst. Etter 
dialog med IT-avdelingen og Studieadministrativ Avdeling, ble Moodle flyttet til en ny server som 
driftes av IT-avdelingen. Den første deleksamen våren 2013 ble gjennomført på gammel instans, 
mens de to siste på ny instans. Det hele fungerer nå smertefritt, og andre institutter har fått en 
innføring i Moodle av oss.  

 

Programevalueringer i 2013 
Dessverre har det ikke lykkes instituttet å rekruttere ny programsensor for bachelor- og 
masterprogrammene i molekylærbiologi, etter at forrige programsensor avsluttet sin periode ved 
utgangen av 2012. To kandidater har vært forespurt og har vurdert oppdraget, men har takket nei i 
siste sekund. Instituttet jobber fortsatt med å finne en egnet programsensor.  

 

Planer og prioriteringer for 2014 

- Prosjekt: Økt rekruttering til master gjennom styrking av bachelorstudentenes sosiale og 
faglige tilhørighet 

Hver høst begynner 35-40 nye studenter på bachelorprogrammet i molekylærbiologi. Litt over 
halvparten av disse (57 %) er fortsatt aktive i femte semester av bachelorgraden1. Av disse tar i snitt 
kun 18 % mastergraden sin hos oss2. Selv om instituttet har brukbar gjennomføringsgrad på 
bachelorgraden, er rekruttering til masterprogrammet fra eget bachelorprogram alt for lav.   

Instiuttets strategiske plan har en målsetting om å «videreutvikle MBIs gode renommé innen 
utdanning»3. Et viktig ledd i å oppnå dette er å legge forholdene til rette for god rekruttering av 
dyktige og motiverte studenter til våre to studieprogram.  

Instituttet har et godt omdømme for utdanning av molekylærbiologer, og våre kandidater er 
attraktive på arbeidsmarkedet. Vi får imidlertid tilbakemeldinger fra studenter og 
studentorganisasjonen for studenter i molekylærbiologi (Heliks) at bachelorstudentene ikke føler 
samme tilhørighet til instituttet og fagmiljøet som masterstudentene våre. Vi tror at denne mangelen 
på tilhørighet er en vesentlig årsak til sviktende rekruttering til masterprogrammet. En annen årsak 
ligger nok også i at en del studenter velger relaterte masterstudier ved UiB.   

Instituttet har tilsatt en prosjektmedarbeider som, sammen med prosjektleder (vår studieveileder), 
gjennomfører prosjektet Økt rekruttering til master gjennom styrking av bachelorstudentenes sosiale 
og faglige tilhørighet. Prosjektmedarbeideren som er ansatt i 80 % stilling i ca. tre måneder, 
gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle bachelorstudenter i molekylærbiologi, og tre 
gruppeintervjuer/kartleggingssamtaler med noen studenter fra hvert kull. Målet er å kartlegge 

                                                           
1
 Tallene er hentet fra utdanningsmeldingen til Molekylærbiologisk institutt for 2012, som bruker tall fra 2008, 2009, 2010 

og 2011. 
2
 Tallene er hentet fra FS og baserer seg masteropptakene fra 2011, 2012 og 2013.  

3
 «Strategisk plan for Molekylærbiologisk institutt 2011-2016»  
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hvordan studentene våre har det og deres tilhørighet til instituttet. Samtidig fremme tiltak som kan 
styrke bachelorstudentenes sosiale og faglige tilhørighet, med håp om at det kan øke antallet som 
velger å ta mastergraden sin ved MBI.  

- Bachelor Training 

I sammenheng med prosjektet beskrevet over, ønsker vi å gjennomføre et motivasjonstiltak for 
bachelorstudenter tidlig i studiet. Vi har allerede erfaring med å invitere elever i videregående skole 
inn på instituttet, både gjennom skolebesøk (én skoleklasse om gangen får foredrag og prøve seg på 
laboratoriet, til sammen om lag 3 timer) og Molekylærbiologisk dag (100 elever på én og samme dag, 
flere laboratoriedemonstrasjoner og foredrag, heldagsopplegg). Vi vurderer derfor å tilby våre egne 
bachelorstudenter i andre semester noe av det samme.  

- Molekylærbiologisk Dag 2014 

Molekylærbiologisk dag (tidligere «Åpen dag») vil 14. mars 2014 bli arrangert for tredje året på rad. 
Allerede 12 timer etter at påmeldingen var åpnet, var arrangementet fulltegnet med 100 elever i 
tillegg til 6 lærere. Nytt for året er at de fleste instituttene på Det matematisk-naturfaglige fakultet 
skal ha felles fagdag 6. mars. Da denne datoen var satt, var Molekylærbiologisk dag allerede 
fulltegnet, og det ble vanskelig for oss å endre dato. I 2015 vil vi forsøke å legge arrangementet 
samme dag som andre institutter.  

- Junior Teacher’s Seminar 

For å skape en arena hvor stipendiater og postdoktorer med undervisningsplikt kan utveksle 
erfaringer rundt læringsstrategier i gruppeundervisning, arrangerte MBI Junior Teacher’s Seminar 
(JTS) i februar 2013. Hensikten med JTS er å både å motivere juniorene for undervisning og å bidra til 
øket kvaliteten i deres undervisningsarbeid. JTS ble arrangert også i 2014 og en stipendiat og en 
postdoktor hadde ansvaret for innhold og gjennomføring. Tilbakemeldingene etter JTS 2013 var 
positive, og vi tror det er på vei til å bli et fast seminar. 

- Undervisningssamarbeid med andre institutter 

Instituttet har en ambisjon om å styrke undervisningssamarbeidet med andre institutter, dels for å 
skape bedre profil og innhold i emnene/programmene og dels for å eliminere unødig duplikasjon av 
undervisningsressurser. Så langt har det vært samtaler og møte mellom vitenskapelig og 
studieadministrativ stab ved Institutt for biologi og MBI, og instituttleder har hatt samtaler med 
kolleger ved Institutt for informatikk (om undervisning i bioinformatikk). Selv om disse sonderingene 
ikke har gitt konkrete resultater så langt, er det identifisert muligheter for ulike typer samarbeid. 
Instituttledelsen har også ønsket å drøfte muligheter for undervisningssamarbeid med Institutt for 
biomedisin. Dette bygger på at vi er kjent med at det er en viss grad av overlapp i studietilbudet (på 
masternivå). Gitt den generelt stramme ressurssituasjonen ved MN og UiB generelt og 
undervisningsstabens behov for sammenhengende tid til forskning, anser vi det som svært viktig at 
både institutter, fakultet og UiB sentralt bidrar til å unngå unødig duplikasjon av undervisningstilbud.  
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