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SAK 15/1 

FULLMAKT TIL Å OPPNEVNE PROGRAMSENSORER 

Vedtakssak (Saksnr. 13/4763) 

VEDLEGG: Studiestyrevedtak 3/05 Programsensors oppgaver 

 

SAK 15/2 

PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN 

Vedtakssak (Saksnr. 14/1420) 

VEDLEGG:  

- Programevaluering av bachelor I datateknologi og bachelor I datavitenskap  

- Egenevaluering av Master I nanovitenskap  

- Oppdatert plan for programevalueringer 

 

SAK 15/3 

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2015.  

PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM  

Vedtakssak (Saksnr.14/8858) 

VEDLEGG: 

- Brev fra fakultetet 

- Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer 

 

SAK 15/4 

UTDANNINGSMELDING 2014 OG PLANER 2015 

Vedtakssak (Saksnr. 15/1086) 

VEDLEGG: 

- Utkast til utdanningsmeldingen 2014 – planer 2015  

- Utdanningsmelding 2014 fra instituttene - Sammendrag med spesielle trekk, planer og 

tiltak  

- Brev fra fakultetet om meldingene 2014  

- Bestilling fra universitetsdirektøren  

- Utdanningsmeldinger fra instituttene: BIO, GEO, GFI, IFT-fysikk, IFT-PTEK, 

Informatikk, KI-kjemi, KI-nano, Matematisk, MBI  
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SAK 15/5 

DIGITAL EKSAMEN - TILFØYELSE TIL EMNEBESKRIVELSER PÅ EMNER 

MED SKRIFTLIG SKOLEEKSAMEN 

Vedtakssak (Saksnr. 14/8858) 

 

SAK 15/6 

EVENTUELT 

 

III   ORIENTERINGER 

1. Oppnevning av programsensor for lektorprogrammet  

2. Seminar om lektorutdanning. Muntlig orientering  

3. Utredning av nye femårige sivilingeniørløp ved fakultetet - status. Muntlig orientering  

4. Studentaksjon om vurderingsformer, UU-sak om vurderingsformer og oppdaterte 

tabeller  

5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering  

 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie       MN/INSO 

sekretær       Bergen, 17.3.15 
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Protokoll - Sirkulasjon 

Mandag 1. desember 2014 

PROTOKOLL FRA MØTE 29. OKTOBER 2014  

SAK 14/18  

UTFYLLENDE REGLER TIL KORTE MASTEROPPGAVER (30 SP) - MASTER I 

ENERGI, TEMA "TERMISKE MASKINER" 

Vedtakssak (Saksnr. 2014/4531) 

Vedtak: 

Studiestyret godkjenner de utfyllende regler for tema "termiske maskiner" i masterprogram i 

energi. 

III ORIENTERINGER  

1. Sivilingeniørstudier: All informasjon om utredningen ligger på fakultetets Wiki-side 

2. Fra Utdanningsutvalget (UU): Oppretting og nedlegging av studieprogram ved MN-

fakultetet ble godkjent 

3. Fra Utdanningsutvalget (UU): Tildeling av PEK-midler til prosjektet "Digital 

læringslab" 

4. Saken om bruk av studiekvalitetsbasen (under Eventuelt fra møte 29.10.14) vil bli 

fulgt opp med studiestyret, studieadministrasjonen og studentutvalgene. 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie  

sekretær 

MN/INSO 

Bergen, 3.12.14 
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Studiestyresak:  15/1 
 Saksnr.: 2013/4763 

Møte: 20. mars 2015   

 

 

FULLMAKT TIL Å OPPNEVNE PROGRAMSENSORER 

 

 

I henhold til programsensorordningen
1
  i kvalitetssystemet ved UiB skal fakultetene oppnevne 

programsensorer for sine studieprogram eller deler av disse. Programsensorordningen er en 

UiB-intern ordning, der fakultetene oppnevner en ekstern fagfelle som har særskilte oppgaver 

knyttet til evaluering av et eller flere studieprogram. Funksjonstiden for programsensorer er 

normalt 4 år. 

Ved MN-fakultetet oppnevner Studiestyret programsensorene etter nominasjon fra instituttene. 

Dette ble vedtatt i 2005 etter innføringen av programsensorordningen (Studiestyresak 03/05). 

I de 10 årene ordningen har eksistert, har det vist seg at oppnevning av programsensorer er en 

uproblematisk og ren formell sak. Fakultetetsadministrasjonen foreslår derfor å forenkle 

saksgangen slik at prodekan for utdanning oppnevner programsensorene etter nominasjon fra 

instituttene, og at Studiestyret orienteres om oppnevningen. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret vedtok at prodekan for utdanning får fullmakt til å oppnevne programsensorer etter 

forslag og nominasjon fra instituttene. Studiestyret blir orientert om oppnevninger. 

 

 
Bergen 6. mars 2015 

MN/INSO 

 

 

Vedlegg: 

- SAK 03/05 Programsensors oppgaver og Sensormappe for programsensor 

                                                 
1
 Programsensorordning 

  

http://www.uib.no/studiekvalitet/77389/programsensorordning
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Studiestyresak:  15/2 
 Saksnr.: 2014/1420 

Møte: 20. mars 2015   

 

 

PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN 

 

 

På studiestyremøte 28. mai 2014 ble det vedtatt en tidsplan for evaluering av alle studieprogram 

ved fakultetet. Tidsplanen strekker seg fra 2014 til 2017. Instituttene kunne selv velge når de 

ville gjennomføre programevaluering i løpet av denne perioden. De fleste institutter valgte å 

gjennomføre programevalueringene i 2014 og 2015. 

 

Evalueringsrapportene skal som regel være ferdigstilt innen 1. mars i året etter evalueringen ble 

gjennomført. Denne fristen faller sammen med fristen for mindre studieplanendringer, hvor 

instituttene blant annet blir bedt om å gi en orientering om planer for endringer i 

studieprogrammene. Eventuelle planer om endringer som har kommet opp som en konsekvens 

av programevalueringene, kan dermed varsles om i samsvar med det studieadministrative 

årshjulet. 

 

Innen fristen 1. mars 2015 er rapportene fra bachelorprogram i datateknologi, bachelorprogram 

i datavitenskap og masterprogram i nanovitenskap levert og legges frem i studiestyret. De andre 

programmene som stod på listen for innlevering til årets hovedfrist, har bedt om utsettelse. 

 

Program Ny frist 

Master i energi (1. trinn) 27. mai 2015 

Bachelor i biologi 1. juni 2015 

Bachelor i bærekraftig havbruk 1. juni 2015 

Master i fiskehelse 1. mars 2016 

Bachelor i geovitenskap 1. mars 2016 

Master i geovitenskap 1. mars 2016 

Bachelor i kjemi 27. mai 2015 

Master i kjemi 27. mai 2015 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Evalueringsrapportene fra bachelorprogram i datateknologi, bachelorprogram i datavitenskap 

og masterprogram i nanovitenskap tas til etterretning. Rapportene legges ut i 

studiekvalitetsbasen. 

 

Studiestyret vedtok den oppdaterte planen for programevaluering.  

 

 
Bergen 16. mars 2015 

MN/INSO 
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1. Introduction 

1.1 Background 
This program evaluation is a result of a work that was conducted during spring 2014. This work 

resulted in changes in the department’s bachelor portfolio. 

The committee consisted of: 

Petter Bjørstad         Head of department 

Dag Langmyhr          Program sensor, external member from IFI, University of Oslo            

Johan Rusvik            Master student and head of student committee                                    

Anya Bagge              Post doctor, program development  

Øyvind Ytrehus        Professor, Selmer centre  

Dag Haugland          Professor in optimization and head of program board  

Marc Rehmsmeier   Professor, bioinformatics         

Ida Rosenlund          Study advisor and secretary  

The appointed committee has had six meetings between January and April 2014. Between the 

meetings the members got homework. The committee’s task has to been to suggest how the 

department of Informatics, with its existing resources, can offer the best possible teaching within ICT, 

teaching that is both internationally up-to-date and future-oriented.  The teaching should establish a 

basis of knowledge that qualifies for work both in public and private sector, as well as open up for 

further studies (Master and PhD) within the field of informatics. 

The work of the committee has resulted in this report where two new bachelor programs are 

described and where alterations are suggested to two of the three existing ones.  After the report 

was discussed at the department’s annual seminar, the suggestions were further developed until the 

Department Council decided to make changes in two of the existing bachelor programs, and apply for 

starting two new ones. The application was approved, and these changes will take effect starting 

autumn 2015.  

A revision of the bachelor programs should increase the number of students completing their 

bachelor degree, since the department today has a high drop-out rate. Additionally, one should see 

an increased number of applicants.  The last couple of years the bachelor programs have had an 

increasing trend, a revision should further strengthen this. 

Today, the bachelor program in Computer Technology attracts a lot more students than the one in 

Computer Science. Spring 2014 Computer Technology had 115 students while Computer Science had 

49. Ideally, we would like both programs to have a solid number of students. Especially more 

students studying Computer Science is desirable as this program is more related to further studies 

and research.  In addition, our department is a theoretically anchored one, and an excellent 

environment for academic studies in informatics. 

The programs we have today replaced a single BSc in informatics and were introduced in 2008. 

“Confining the BSc program to students with pronounced theoretical interest could lead to a 

significant reduction in the number of students recruited. Consequently, a program with a more 

practical/popular profile was needed, in addition to a theoretical profiled program” (Quote from Dag 
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Haugland’s homework due 27.01.14).  Feedback tells us that students have some difficulties seeing 

the difference between the two programs. As a response to this the committee suggests to make the 

distinction between the two programs clearer.   

A very valuable and important reference for the work of the committee is the “Computer Science 

Curricula 2013”, a report from ACM and IEEE Computer Society with international curricula 

guidelines. Over the last 40 years ACM and IEEE-Computer Society have put out several such 

curricula guidelines (typically every 5 years) for undergraduate programs in Computer Science.  

The department aims to offer the students a qualitatively strong curriculum. The CSC-report 

describes an international standard and its recommendations are reliable, updated, soundly based, 

and entrenched in an empirical study of the two previous reports. By basing our bachelor program on 

the Body of Knowledge, recommended knowledge areas that should be covered in a BSc., we 

demonstrate that we are internationally competitive and that our students hold international 

standard when graduating from UiB.  

 

1.2. Students perspective on today’s situation 

By student representative in the committee, Johan Rusvik. 

 

To get an impression of the students choices regarding the bachelor programs Computer 

Technology and Computer Science we did an informal anonymous survey. With the combined 

input from this survey, opinions of specific individuals in the Student Committee and my own 

thoughts and opinions, we have a decent impression of what the student body thinks of the two 

bachelor programs. 

 

To UiB, to the department of Informatics 

 

The department of Informatics is not the only department offering IT related bachelor programs at 

the University of Bergen. The Faculty of Social Sciences offer a variety of programs and Bergen 

University College have a couple of Computer Engineer programs. When people choose to come to 

our department instead of any of the others it is mainly because of the hard science aspect. We offer 

more mathematics and theory. Many find this appealing because they believe it looks good to have a 

solid theoretical foundation. This will possibly open more doors regarding further studies and/or 

job opportunities. In the survey some also mentioned that they chose our department because of 

the selection of master programs and the information received about our department prior to 

applying. 

 

When it comes to why some pick Computer Technology and some pick Computer Science, it is 

pretty straight forward. Those who pick Computer Technology do so because of the flexibility 

regarding mathematics courses. Also, the name and description give the impression of a more 

practical program which is appealing to those who know they want a job doing software 

development. Those who pick Computer Science do so because of the required mathematics 

courses and because of the impression that this program is harder theoretically. 
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When we asked the question; “Have you learned what you expected?” most people answered 

with a simple “yes”. But what kind of expectations do applicants have? Prior to applying, do they 

care which courses are mandatory and not, or about the selection of courses, or do they simply 

want to experience “the student life”?. The majority of first-time applicants are in the age between 

19 and the early 20’s, and think in a completely different way than the people that create the 

bachelor programs. Most people that want to study something that has to do with IT might not 

care so much about which program they pick. This is why the name and reputation of a bachelor 

program is so important.  

 

When a student at the department of Informatics 

When already a student at our department, several students switch from Computer Science to 

Computer Technology or vice versa. They do not understand the difference before they have 

actually been a student for some time, and only then do they understand they should have picked 

the other program. Those who switch from Computers Science to Computer Technology do so 

because they find the mathematics load to overwhelming. Those who switch from Computer 

Technology to Computer Science do so because they find some of the mandatory courses 

included in Computer Technology boring and/or worthless. Should you actually need to be a 

student for some time before understanding the difference between the two bachelor programs? 

No, definitely not. The public description of the bachelor programs and courses need to be at a 

level such that the applicants understand what is expected from them if they are accepted into 

one of the programs, not such that they understand it after several months after discussing it 

with older students, learning the necessary terminology and so forth. 

 

It was difficult to obtain a legitimate view on why students quit a bachelor program at the 

Informatics Department, by asking those who are still in the program why they have not quit.  

Most students at our department stay because they are happy with both the social environment and 

the courses. We get a lot of good feedback regarding the reading hall for bachelor students at the 

department, which is unique at the faculty. This works as an area for both social events and 

discussing courses and exercises. “You can always go there and meet other like-minded students” is a 

popular quote. If we could get every student who chooses to end their studies at the department to 

answer a couple of questions about the reason for quitting, we could get some really valuable 

feedback. 
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2. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 

Computer Science by Association for Computing Machinery (ACM) 

and IEEE Computer Science 

2.1 Summary of CSC13 

As mentioned in the introduction, the two US computer organisations ACM and IEEE Computer 

Society have for many years produced reports on what should constitute a good computer science 

education. The latest report CSC2013 (Computer Science Curricula 2013) is from December 2013 and 

is available from http://dx.doi.org/10.1145/2534860. 

CSC2013 divides the computer science area of knowledge into 18 areas: 

 Algorithms and Complexity (AL) 

 Architecture and Organization (AR) 

 Computational Science (CN) 

 Discrete Structures (DS) 

 Graphics and Visualization (GV) 

 Human-Computer Interaction (HCI) 

 Information Assurance and Security (IAS) 

 Information Management (IM) 

 Intelligent Systems (IS) 

 Networking and Communication (NC) 

 Operating Systems (OS) 

 Platform-Based Development (PBD) 

 Parallel and Distributed Computing (PD) 

 Programming Languages (PL) 

 Software Development Fundamentals (SDF) 

 Software Engineering (SE) 

 Systems Fundamentals (SF) 

 Social Issues and Professional Practice (SP) 

 

The report suggests how much from each area should be present in a computer science bachelor and 

master education.1 It also differentiates between ”need to have” education (called Tier 1) and ”nice 

to have” (called Tier 2). 

The committee feels that the CSC2013 report offers very valuable tools for evaluating and planning a 

computer science program. It should not be followed blindly, but provide a basis for our assessment. 

 

                                                           
1
 CSC specifies the amount of education in “lecture hours”. It is not evident how this relates to the Norwegian 

”studiepoeng” (sp), but, based on the total amount of hours in a program, we estimate that 3 lecture hours are 
equivalent to 1 sp. 

http://dx.doi.org/10.1145/2534860
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2.2 Our programs in light of the guidelines  
If we consider today’s courses offered at II (and also relevant courses from UiB and HiB) we find that 
most areas are well covered: 

 



8 
 

Detailed View 

Examining our course offerings in detail, we see that a large part of the recommended curriculum is 

covered (often to a larger degree than the minimum required), but there are also some holes in our 

curriculum. Our 200-level and 300-level courses often cover advanced topics within the CSC2013 

areas. Some of these courses are also taken by our bachelor students, while others are difficult to 

use in a bachelor degree, either because they're too advanced or have irregular scheduling. 

Basic programming and algorithms (SDF, AL):  

Our courses are INF100, INF101 and INF102. Together, they cover: 

 all of SDF (Software Development Fundamentals); 

 a little bit of PL (Programming Languages), mainly object-orientation and basic type systems; 

 much of AL (Algorithms), with the possible exception of some algorithmic strategies 

(covered in INF234), and some automata things (covered in MNF130) 

 some parts of SE (Software Engineering) 

 

Discrete Structures (DS):  

MNF130 covers all of the recommended DS curriculum, and more. 

Computer Networks (NC):  

Our course INF142 covers the entire recommended NC curriculum. Additionally, the social 

networking elective is covered by INF207. 

Security (IAS):  

We offer INF143 (security in distributed systems) and INF226 (software security). INF143 covers a 

small part of IAS (Information Assurance and Security); together with INF226 we have full coverage, 

but INF226 is irregular and elective. Additionally, we offer advanced courses, covering subjects 

beyond the scope of CS2013.  

Programming Languages (PL):  

The basic courses cover object-orientation. INF121 partially covers functional programming and logic 

programming. Topics related to semantics, compilation/interpretation, advanced constructs and 

advanced type systems are poorly covered (though much of this is optional in the CS2013 

recommendation). 

Computers and Operating Systems (OS, AR, SF):  

Our offering here is DAT103 from HiB. It seems to cover: 

 parts of OS (Operating Systems), but missing realistic treatment of concurrency; 

 most of the important bits of AR (Architecture and Organization), possibly without a realistic 

treatment of modern memory architecture (and definitely without modern assembly 

language); 

 small parts of SF (System Fundamentals). Other parts of SF are covered by MNF130, INF210 

and INF236. If we stick to our 100-level courses, we're missing roughly half of SF (15 hours). 

 

Software Engineering (SE):  

The basic concepts are covered in INF101; much of the rest is covered in INF112. Some parts are also 
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covered in Master-level courses at HiB.  Missing, are small parts on software evolution and software 

reliability. Also, students on the applied track should probably have advanced testing and software 

quality (from SWEBOK), which is poorly covered. 

Databases (Information Management – IM):  

Not covered currently at the department, but there are courses at INFOMEDIA (INFO125) and HiB. 

The CSC2013 recommendation is weak on this; most likely it is better covered in SWEBOK. 

Parallelism and concurrency:  

The INF236 elective covers much of Parallelism and Distributed Systems (PD). Proper concurrent 

programming is not covered currently; this is tricky to get right so students should get a solid 

foundation at the University (CSC2013 has weak demands here). 

Human-Computer Interaction (HCI) and Graphics (GV):  

HCI is poorly covered by our current portfolio. While we have excellent advanced visualization 

courses, we are weak on the basics of GV (media applications). Basic GV is only 3 hours, and we can 

probably expect students to figure this out on their own. HCI is also small (8 hours), and we have no 

staff dedicated to this, so we may have to live with not offering it. 

Social and Professional Issues (SP):  

A few of the topics seem to be covered by INF111. 

Computational Science (CN): 

 Has moved to, and is covered by the maths department. Not relevant for our degrees. 

Intelligent Systems (IS):  

Is at INFOMEDIA. Not relevant for our degrees. 

Platform-Based Development (PDB):  

Is purely elective. INF226 probably covers the web platform bits. 

 

Overall, the main weak spots are: 

 Concurrency / multi-core programming for application (i.e., not using parallel algorithms). 

This includes synchronization primitives, locking, memory coherency, threading in common 

languages, how to reason about concurrency, how to debug. 

 Software testing and quality – other than unit testing. For example, integration testing, 

functional testing, user testing, maintenance, evolution, and so on. Though we could 

reasonably say that some of these things are Master-level topics. 

 Programming languages and semantics: practical functional programming; learning the exact 

meaning of language constructs and how to reason about them; advanced generic type 

systems. 

 Databases. 

 HCI. Basics of building user interfaces and interactive programs; user testing; accessibility. 

(INF111 used to cover a lot of this.) 
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 Social issues. Copyright, licensing, open source, labor rights, cost of bad systems and bad 

management. (INF111 covers some of this.) 

 Hardware-oriented parts of AR and SF – but we can probably choose to skip this, since we 

offer software-oriented degrees. 

 

The curriculum in a social context 

As a research university, we have a responsibility to educate new researchers, but also to provide a 

general professional education according to the needs of society and the students themselves. As 

researchers ourselves, taking care of the former comes naturally, and this is reflected in the wide 

range of advanced courses we offer (three times as many 200/300-level courses as 100-level). 

Part of the motivation for evaluating ourselves against the CSC2013 recommendation is to ensure 

that we offer a good and relevant professional education. Most of our students, even those with 

specialized master degrees, will go on to do professional work in industry; hence we should try to 

cover the fundamentals to the best of our ability. 

Some topics are probably outside what we can comfortably offer. For example, hardware-related 

matters, artificial intelligence, natural language processing and numerics. Fortunately, such degrees 

are offered by our sister departments at the University, and by the University College. Thus, we can 

safely focus on offering good degrees in computer science and software development. 

Most of our weaknesses are in software-related areas. Many or most of our students end up directly 

or indirectly producing and maintaining software, so this seems particularly relevant to our social 

responsibility, especially given the high cost of unreliable and insecure software, and failing IT 

projects. 

Of the listed weak spots, concurrency is becoming very important, with practically every computer 

and portable device having multiple cores. CSC2013 is perhaps not as aggressive on this as it should 

be, so this is an opportunity for us to be ahead of the curve for the next few years. The points on 

testing, quality and programming languages are highly important for developing reliable, robust and 

secure software. We should also try to give students a working knowledge of databases and HCI, as 

this will be relevant in many jobs, but given the focus of our staff, we should not expect to be able to 

educate experts in these areas. 
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3. Changes in our bachelor programs as a result of the work 

3.1. Bachelor program in Computer Science  

The changes are:  

 Replacing STAT110 (Introductory statistics) by INF122 (Functional programming) in the third 

semester; 

 Replacing INF121 (moved to the third semester) by any of the courses INF226/INF220, 

INF234, INF240, INF252, INF170, or INF280, in the fifth semester. The idea is that the student 

can choose a course introducing her/him to one of the research groups at the department, 

and thus get a flavor of possible master programs.  

 

In the new proposal, we have kept MAT111 (Calculus I) as mandatory in the first semester. 

Students in the Bachelor Program in Computer Technology normally take MAT101 (User course in 

mathematics). It can be argued that this is also feasible in the Computer Science program, since no 

mandatory courses have MAT111 as a prerequisite. On the other hand, with the current proposal, 

the first semester is more consistent with the theoretical and mathematical profile of the program.   

 

The changes are motivated by a desire to: 

 Have a clearer profile, separating this program from the Computer Technology program. 

 Motivate the students to explore our research areas as early as possible, so they are better 

informed when making a decision about their master's. 

 

3.2. Bachelor program in Computer Technology 

The program in Computer Technology is aimed at students that want a general education in 

computer science and technology, with a practical rather than theoretical focus. The degree should 

give them the necessary background for entry-level work in industry and public sector (e.g., as a 

junior developer), or for pursuing a Master's degree in Computer Science or Software Engineering. 

Rather than be the “lightweight” program, the intention is to make solid, programming-oriented 

program fostering excellence in applied computer science. 

 

The changes are: 

 Replacing INF111 with INF115 databases and modelling, in the second semester. 

 Replacing STAT101/STAT110 with INF122 Functional programming, in the third semester.  

 Replacing INF142 with INF222 Programming languages, in the fourth semester. 
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 Replacing two electives with INF226 Software Security and INF214 Concurrent Programming, 

in the fifth semester. 

 The last semester consists of electives so that students can study abroad if they wish so.  

  Since this is broadened and more applied, suitable for a practically-oriented degree, MAT 

101 is selected as the compulsory math course the first semester.  

 

 

The changes are motivated by a desire to: 

 Cover holes with regards to CSC2013 – particularly in concurrency, programming languages, 

functional programming. The choices for this program should fill most of the holes, and put 

us well ahead of the recommendations in important areas such as security, reliability and 

multi-core programming. 

 Provide a modern, software engineering-oriented degree for students that plan to work as 

developers and consultants. 

 Give a broader programming profile, making candidates even more desirable for industry. 

(“Would I hire this candidate as a developer?”) 

 Have a clear profile and make it easier for students to choose. 

 

 

3.3 Bachelor program in Computer Security 

In addition to changing the study plan for the existing bachelor programs in Computer 

Technology and Computer Science, we have made two new bachelor programs, in Computer 

Security and Bioinformatics, which will both start autumn 2015.  

Why a bachelor in Computer Security at UiB?  

The program can attract students to the department of informatics in general and to the research 

group working with these issues in particular. Since Gjøvik University College is the only educational 

institution in Norway with a similar offer today, we can get students with interest in this field from all 

over the country. We can provide this group of students a bachelor program with academic depth 

within the special fields in our department.  The department should also take use of the existing 

teaching capacity that is located in the Selmer Center and in the department as a whole.  

A bachelor program in Computer Science can also increase the number of applicants to the 

department’s master programs.  

Goals of the program 

Computer communication is an essential and critical infrastructure for modern society. If this 

infrastructure doesn’t function as optimal as it should, it can have severe consequences.  

Defects and deficiencies can occur because of accidental events and ill-natured attacks.  

The bachelor program in Computer Security studies methods for developing, implementing and 

analyzing communicational infrastructure that is robust to threats.  

The object of this program is to give a solid background for actual work within this field. The 
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methodological approach is rooted in natural sciences and it is necessary to understand research 

results in both informatics and mathematics. The program will educate candidates with technological 

qualifications in secure and reliable communication, and the students will be eligible for further 

studies in computer science.  

 

3.4. Bachelor program in Bioinformatics 

Why a bachelor in bioinformatics at UiB? 

The recruitment of good bioinformatics PhD students to Bergen has been and continues to be 

difficult. Having no bioinformatics master students has become the norm. These circumstances make 

it exceedingly difficult to maintain internationally competitive bioinformatics research activity. A 

bachelor program in bioinformatics has the potential to build a pool of interested and well-qualified 

students, from the bachelor to the master to the PhD level.  

The Research Council of Norway supports the establishment of a national research school in 

bioinformatics, and Bergen will be the leader of such a research school. Bergen is a founding member 

of the European Bioinformatics Research and Education Workshop (BREW) series and the national 

coordinator of the Norwegian arm of the European Elixir project. A bachelor program in 

bioinformatics can strengthen Bergen’s position in research and education, both nationally and 

internationally. 

 

Goals of the program 

Bioinformatics is indispensable in modern biology and thus in the understanding of life and 

development and health and disease. As a consequence, bioinformatics in its supporting and 

enabling role is of particular value to society. The goals of the program are to educate students in the 

basics that are necessary to successfully apply bioinformatics methods to biological questions and to 

lay the foundation for master studies in bioinformatics. 

 

What should we offer? 

A strong manifestation of bioinformatics – one that we can offer at the Department of Informatics – 

has a solid basis in computer science thinking (eg. abstraction, algorithms) and functioning 

knowledge (eg. programming, software development). This computational basis needs to be 

complemented with the basics of domain-specific knowledge (eg. molecular biology, genetics), the 

basics of statistics (eg. hypothesis testing, p-values), and the established body of knowledge in 

bioinformatics (eg. dynamic programming, proteomics, genome- and transcriptome-analysis). 

 

How do we do that? 

The informatics department offers and will continue to offer an excellent program in computer 

science. In the bioinformatics bachelor program, we include existing computer science courses, in 

addition to new courses in bioinformatics. These have been developed by taking the existing 

bioinformatics courses (mainly INF280 and INF282) and carefully adapted them to the new program. 

We also use existing basic courses from other departments such as in molecular biology, genetics, 

mathematics, and statistics. 
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4. Discussion: First year programming course 

4.1 INF100 
As it is compulsory in all our Bachelor programs, taught in the first semester, and thereby the first 

experience most of our students get with computer programming, INF100 is a course of great 

importance. We believe that quality in teaching INF100 matters a lot to how our programs are 

perceived by our students. In this section we present suggestions for possible future directions of the 

course. 

Current situation 

The curriculum is today focused around object based programming, using Java as programming 

language. That is, the students learn how to use classes and objects in their programming, whereas 

the object oriented programming as such is deferred to INF101 in the following spring semester. 

The course has a practical orientation with 3 graded programming projects and 8 minor exercises. 

Five out of the exercises must be passed in order to pass the course. The projects count 30\% in the 

final degree, and the score on a final exam constitutes the remaining 70\%. 

With some exceptions (such as 2013), the teaching responsibility for INF100 has for almost a decade 

circulated within a small group of 2-3 permanent faculty members. The same group has been 

responsible for defining the curriculum. To account for the heavy teaching load, they have been 

granted one semester without teaching duties after having taught INF100 twice (and some other 

course once). Besides, one PhD student is involved in designing projects and exercises, and in 

administrating the grading. Master students and Bachelor students in the final year work as lab 

assistants, and do the grading of compulsory work. 

The exam has until the fall semester of 2013 been a written one (duration 5 hours) with the 

traditional paper-and-pencil format. Then the students could opt for a computer versions, in the 

sense that they could import the questions to and type their answers in a program editor with syntax 

highlighting. Compiling or running the programs was not possible on the exam. Other changes 

undertaken this semester include video recordings of the lectures, which were made available to the 

students. 

Possible future directions 

Department of Informatics needs clear directions for how to pursue INF100. Amongst other, this 

applies to the curriculum, selection of teaching personnel (lecturers and TAs), teaching formats, lab 

work, and evaluation/grading. 

As a starting point for discussions, we give some justified recommendations in each of these issues. 

Curriculum: 

The current INF100 curriculum is generally appropriate as a 10 ECTS introduction to programming. 

Although other universities go further in their introductory programming courses, experience tell 

that the bulk of the students find the work load of INF100 heavy, mainly because of the many 

practical labs. After passing the course, the students should be well prepared for learning object-

oriented programming in INF101. 

It has been discussed whether the curriculum should be extended to contain use of pre-written test 

cases. Introducing the concept, and applying it on simple programming examples, might be good for 
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improving the students' capabilities in identifying and fixing bugs.  

We recommend that we keep the 30 ECTS triple INF100 (introductory programming), INF101 (object-

oriented programming) and INF102 (data structures and algorithms) in the first three semesters of 

our Bachelor programs. Replacing them by only two courses of 20 ECTS in total does not seem to be 

a good idea, as we doubt it would give all students sufficient maturity in programming. 

The lecturer: 

A permanent faculty member with strong and proven pedagogical skills should be assigned the 

INF100 responsibility. We do not claim that INF100 cannot be lectured well by temporary staff like 

postdocs, or people external to UiB. Since INF100 is a course of special importance, we recommend 

that the uncertainty involved in having inexperienced or external lecturers dictates that this should 

be chosen only in exceptional cases. 

 A committee consisting of faculty members involved in teaching the basic programming courses 

should be established. The committee will be responsible for the curriculum in INF100, INF101 and 

INF102, and for ensuring that the course contents are harmonized with each other. In particular, 

teaching and deadlines can be coordinated so that the first year gets a more coherent feel, rather 

than giving the impression that we are competing with each other for the students' attention and 

time. Also, the committee could ensure that the same terminology is used, make sure that 

appropriate tools are in use, and verify that the syllabus and the exam is in line with the curriculum. 

This may also be useful for other courses in the study plan (e.g., INF142 has had varying content over 

the years). If needed, Department of Informatics must give necessary compensations such that the 

burden of teaching introductory courses like INF100 does not become unreasonably heavy. 

Laboratory work and programming projects: 

INF100 should stick with its current content of practical exercises. When introduced to programming 

for the first time, the students need a lot of practical experience. Programming is a practical 

discipline, and knowledge to it is acquired by applying the learning-by-doing principle. Weekly 

exercises and graded programming projects should still be compulsory. 

Exam: 

Department of Informatics should try to make it possible to arrange INF100 exams involving program 

compilation and running. The format that was new in the autumn semester 2013, where all students 

were given the opportunity to type their answers on a computer, represents a major improvement 

over the paper-and-pencil format. We find that this can be improved even further if the exam 

resembles the practical situation that the students face in their lab exercises. We are however aware 

of the risk that when having to compile and run the programs, lots of stress can be created, details 

that do not reflect the students' skills can steal a lot of time, with the outcome that otherwise clever 

students get a low score. Hopefully, it will be possible to shape the exam in such a way that this risk 

becomes small. 
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4.4 Debate points for further development of our programs 

Debate Point 1 – Switch INF101 and INF102 in the study plans for all programs 

Why: 

 INF101 teaches abstraction and engineering principles that are not used again in INF102 

 Algorithms taught in INF102 would be useful examples in INF101 

If we do the switch, INF102 will have to cover more of the Java language itself. 

 

Debate Point 2 – Languages for the introductory courses 

A point for discussion is whether to switch the language used to teach programming in the basic 

courses (currently Java), but it is not clear that there is a substantially better alternative available. 

Still, if we want to switch, the following points should be considered: 

 A simple language like Python may work well for INF100 and INF102. 

 Scheme/Racket has excellent teaching material and learning environments available, and is 

in use at several US universities. 

 Some universities (e.g., Utrecht, and (previously?) MIT) teach functional programming in the 

first semester, and the Java/OO in the second semester. 

 INF101 should have a statically type language with generics. 

 The most important thing is probably to pick something our lecturers are comfortable with, 

and use on a regular basis. 

 

Debate Point 3  – Social Issues 

We have some holes in our coverage of social and professional issues, particularly if we remove 

INF111 from the recommended curriculum. We could distribute these topics over several courses, 

ensuring that also non-computer technology students are taught this. 

Particular points to consider: 

 Basic ethics, plagiarism, citation (INF100?) 

 Copyright, licensing and open source (INF101?) 

 Cost of: unreliability (INF101?), insecurity (INF101?), bad project management (INF112?) 

 Labor rights and responsibilities 

 Accessibility 

We may be able to use invited guest lecturers to deal with this. If included in other courses, the 

topics should be on the exam, so students take it seriously. 
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5. Epilogue 

After the evaluation committee finished its work in April 2014, the report and proposals of the 

committee were discusses at the annual department seminar. These discussions were further 

developed and concluded by work groups at the department. The main result is that the two 

proposed new bachelor programs have been approved and will start in the autumn of 2015. 

Alterations to the two existing programmes will also take effect from the coming semester.  

Regarding the drop-out rate mentioned by our student representative in the committee, the 

departed started a drop-out project in 2014, which so far has consisted of surveys to former students 

and round table conversations with active students. This project is still ongoing. 

The department is currently developing the new courses that will be a part of our new study 

programmes. The discussion about our first year courses is ongoing. We look forward to see the 

consequences of the changes we have made, and continue to discuss the rest of the debate points 

from this evaluation. 
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Kapittel 1 - Innledning 
Masterstudiet i nanovitenskap skal evalueres høsten 2014 i tråd med kvalitetssikringssystemet til 
UiB1. 

Datagrunnlaget for evalueringen omfatter: 

 En generell evaluering fra studieadministrasjonen. 
 En kandidatevaluering blant ferdige masterkandidater i nanovitenskap. 
 En veilederevaluering blant alle hovedveiledere i nanovitenskap. 
 Innspill fra programsensor for Masterstudiet i nanovitenskap.  

1.1 Faglig veiledning og administrasjon 

Masterstudiet i nanovitenskap tilbyr masteroppgaver i nanovitenskap innen de faglige disiplinene 
nanofysikk, nanokjemi, nanobiomedisin og nanotoksikologi og nanomolekylærbiologi.  
Studieprogrammet har et utstrakt samarbeid med veiledere og forskningsmiljøer ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet. Hovedveiledere 
tilhører Kjemisk institutt, Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for biomedisin, Institutt for klinisk 
odontologi og Klinisk institutt 2 og Molekylærbiologisk institutt.  I noen tilfeller har studentene 
biveileder, både interne og eksterne. Det er ikke et krav at masterstudentene skal ha biveileder. 

MScNano er administrert fra Kjemisk institutt. 

1.2 Studieplan 

Tabell 1: Studieplan for Masterstudiet i nanovitenskap 

4. Semester Oppgave Oppgave Oppgave 

3. Semester NANO300/310 Oppgave Oppgave 

2. Semester Valg Valg Oppgave 

1. Semester KJEM220 BMED325/Valg Valg 

KJEM220: Molekylmodellering (Kjemisk institutt) 

BMED325: Cellulær biokjemi og nanobiomedisin (Institutt for biomedisin) 

NANO300: Seminar i nanovitenskap (Kjemisk institutt) 

NANO310: Nanoetikk (Senter for vitenskapsteori) 

Valg: Velges i samråd med veileder. 

KJEM220, NANO300 og NANO310 er obligatorisk for alle masterstudentene. BMED325 er obligatorisk 
for studenter som skal ta en masteroppgave i nanobiomedisin/-biologi/nanotoksikologi. Andre 
studenter har et ekstra valgemne i første semester. 

                                                           
1 http://www.uib.no/studiekvalitet/77937/handbok-kvalitetssikring-av-universitetsstudia 
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1.3 Mål og innhold 

Nanovitenskap omfatter studiet av funksjonelle materialer, systemer eller fenomener basert på 
byggesteiner i nanometerskala. Egenskapene en er interessert i, er kritisk avhengig av at nettopp 
denne størrelsesordenen blir opprettholdt. Dette skyldes gjerne kvantemekaniske effekter eller at en 
ekstremt høy andel av atomene er i overflaten av nanopartiklene. Nanovitenskapen er opptatt av å 
forstå og utnytte sammenhengen mellom egenskapene til nanopartikler og –porer, på den ene siden, 
og ønskede egenskaper til materialet og det sammensatte systemet, på den andre. Målsetningen 
med studiet er å utdanne studenter med inngående kjennskap til nanovitenskapelige tenkemåter og 
metoder innen nanovitenskap.  

Nanovitenskapelig forskning er sterkt tverrfaglig og finner sted i grenselandet mellom fysikk, kjemi og 
biologi og benytter i ulik grad metoder fra alle disse tre disiplinene. Masterstudiet i nanovitenskap er 
tett knyttet til den nanovitenskapelige forskningen som skjer ved UiB, og målet for og innholdet i det 
aktuelle masterprosjektet vil definere kandidatens spesialisering innen nanovitenskapen. Kandidaten 
blir medlem av en forskningsgruppe med hoveddelen av aktiviteten rettet mot nanofysikk, 
nanokjemi, nanobiologi eller nanobiomedisin, men vil også komme i kontakt med andre relevante 
disipliner. 

1.4 Læringsutbytte 

Etter å ha fullført masterstudiet i nanovitenskap skal kandidaten kunne arbeide selvstendig med en 
vitenskapelig forskningsoppgave innen nanovitenskap. Dette inkluderer kompetanse til å sette seg 
inn i og analysere en faglig problemstilling ut fra relevant litteratur, å formulere en vitenskapelig 
hypotese og finne frem til og bruke metoder som er egnet til å avkrefte hypotesen, å vurdere kritisk 
eksisterende forklaringsmodeller og vitenskapelige resultater og tolke resultatene i forhold til 
problemstillingen, samt å presentere forskningstemaet i en videre nanoteknologisk, naturfaglig, 
samfunnsmessig og etisk sammenheng. 

Kandidaten vil ha omfattende kunnskap innen sin spesialisering som kvalifiserer til selvstendig arbeid 
videre innen dette forskingsfeltet, både i arbeidslivet og i videre forskerutdanning. Videre skal 
studenten kunne sette seg inn i nye bruksområder og arbeide og kommunisere på tvers av disipliner. 

1.5 Søkertall/studieplasser, gjennomføring, strykprosent og frafall. 

Masterstudiet i nanovitenskap ble lyst ut første gang høsten 2009, men tok opp studenter første 
gang høsten 2010 (opptak- og gjennomføringsstatistikk i appendix 1). 

Masterstudiet i nanovitenskap har hatt noe varierende rekruttering til studieprogrammets 10 
studieplasser fra oppstart. Med 20 studieplasser på bachelorstudiet, er det et mål å fylle alle 10 
studieplassene hvert studieår.  Vi ser en gledelig utvikling fra fire mastestudenter tatt opp i 
studieåret 2010/11 til 10 studenter i studieåret 2014/15. Studentene rekrutteres primært fra egne 
bachelors i nanoteknologi. Det har også vært noe opptak av søkere med annen studiebakgrunn til 
Masterstudiet i nanovitenskap (2 stk.). Opptakskravet for eksterne søkere2 ble gjort mer fleksibelt i 
2012 ved å senke kravet til omfang av fysikk, kjemi eller molekylærbiologi i opptaksgrunnlaget 
sammenlignet med tidlige opptakskrav. Det er likevel den primære hensikten å rekruttere egne 
bachelors da grunnlaget for bachelorprogrammets virksomhet er å utdanne forskere i nanovitenskap 
ved egen institusjon (se også avsnitt 2.4.7 Omgivelser og arbeidsliv).  

Det er tilfredsstillende gjennomføringsgrad for Masterstudiet i nanovitenskap hvor vi ser at 12 av 15 
som har takket JA til studieplass i perioden høst 2010 til høst 2012 har fullført studiet (80 %). Ulike 
personhensyn vil alltid kunne påvirke gjennomføringsgraden og det er grunn til å anta at en aldri vil 
oppnå 100 % gjennomføring. 

                                                           
2 http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-NANO#uib-tabs-opptak 
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1.6 Karakterfordeling i perioden 2012 – 2014  

Karakterene for de ferdige kandidatene er meget gode, men av personhensyn (relativt få ferdige 
kandidater) vil ikke karakterfordelingen bli listet opp. 

Studiet har sterke kandidater og dyktige veiledere som jobber systematisk for gode resultater. Vi vil 
fortsette å jobbe for at de gode resultatene skal vedvare. Jobben gjøres i fagmiljøene og 
studieadministrasjonen er beredt til å støtte i dette arbeidet fullt ut. 

Kapittel 2 - Egenevaluering i lys av kandidat- og veilederundersøkelsen høsten 
2014 
Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse blant alle ferdige masterkandidater og aktive 
veiledere for Masterstudiet i nanovitenskap. 9 av 11 veiledere og 9 av 12 kandidater svarte på 
undersøkelsen. Spørreskjemaene var i hovedsak utformet med åpne spørsmål (appendix 2 og 3). 
Respondentene har besvart spørsmålene med egne ord fremfor å krysse av forhåndsdefinerte 
svaralternativer. På den måten har studieadministrasjonen fått et fyldig svarmateriale som gir en god 
pekepinn på styrker og svakheter i studieprogrammet. Spørsmålene tok utgangspunkt i 
læringsutbyttebeskrivelsen og respondentene ble bedt om å vurdere oppnådd læringsutbytte i lys av 
emneportefølje i studiet og faktorer i læringsmiljøet. Analysen har gitt studieadministrasjonen et 
godt grunnlag for egenevaluering og for forslag til forbedrende tiltak for studieprogrammet. De 
resterende punktene i evalueringsrapporten besvares i stor grad i lys av i svarene fra de to 
spørreundersøkelsene. 

2.1 Rekruttering til Masterstudiet i nanovitenskap 

Programstyret ser det som meget viktig å øke rekrutteringen til Masterstudiet i nanovitenskap og har 
kontinuerlig fokus på dette, spesielt rekruttering av egne bachelors til et videre masterstudium. 
Kandidatundersøkelsen viser at det er et kontinuerlig behov for informasjon om masterstudiet 
gjennom bachelorstudiet. Studentene trenger informasjon om målrettet bruk av valgemner, hvilke 
masteroppgaver som er tilgjengelige og jobbmuligheter etter endt masterstudium. 
Studieadministrasjonen er veldig oppmerksom på disse behovene og har kontinuerlig fokus på 
hvordan vi best mulig kan imøtekomme studentenes informasjonsbehov. 

Hovedelementer i synliggjøring av masterstudiet i nanovitenskap gjennom bachelorstudiet i 
nanovitenskap: 

• Mastermøtet, som holdes hver vår (medio mars), med presentasjon av masterprosjekter i en 
sosial atmosfære. Alle nanostudentene inviteres til møtet.  

• Masterbrunsj ved semesterstart i uke 32 hvor femtesemesterstudenter inviteres til et felles 
mastermøte med første- og tredjesemester masterstudenter.  

• Informasjon om masterstudiet i Mi side til bachelorstudentene.  
• Informasjon på programmøter om muligheten for å ta kontakt med veiledere om 

masterprosjekter gjennom hele bachelorstudiet. 
• Nettside om MAMN-NANO på uib.no: http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-NANO 

Mastermøtet har vært holdt hvert år siden 2011. Møtet fungerer som en god møteplass mellom 
studenter og fagmiljø og det oppmuntres fra veilederhold til å fortsette med mastermøtet. Det er 
også påpekt at mastermøtet er en fin måte for masterstudenter å presentere sine prosjekter til 
bachelorstudenter.  Det er nyttig med tanke på inspirasjon studentene i mellom. Det fremkommer av 
kandidatundersøkelsen at bachelorstudentene ønsker mer informasjon om hva som er gjort i 
tidligere masterprosjekter og å få snakke med mastestudenter om hvordan det er å arbeide med en 
masteroppgave. Hvis vi i større grad inviterer mastestudentene til å presentere masterprosjekter, 
kan vi imøtekomme dette ønsket på en bedre måte. Vi kan også invitere en masterstudent til å holde 
en spesiell presentasjon om livet som masterstudent på mastermøtet med fokus på tema som 

http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-NANO
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selvstendig forskning og det å skrive en masteroppgave. Nå har vi også flere ferdige 
masterkandidater som er gått videre til et ph.d.-studium som kan spørres om det slikt foredrag. De 
har vært gjennom hele masterstudiet inklusiv innlevering av masteroppgave og avsluttende eksamen 
og har nyttig erfaring som kan deles med andre nanostudenter.  

Det er spesielt viktig at studentene får kontinuerlig veiledning om strategisk bruk av valgemner i 
bachelorgraden for ønsket fagfelt på masteroppgaven. Dette vil være et tema på hvert mastermøte 
og vil ligge inne i bestillingen til alle som inviteres til å presentere masterprosjekter i nanovitenskap. 

Det overordnete inntrykket at mastermøtet er positivt og skal beholdes med noen justeringer som 
beskrives under forslag til forbedrende tiltak. 

Masterbrunsj ble arrangert første gang høsten 2014. På møtet deltok femtesemester 
bachelorstudenter og første- og tredjesemester masterstudenter. Hensikten er å skape et 
inspirerende nettverk på tvers av kull på bachelor- og masternivå. Studentene delte sine erfaringer 
om valg i femte semester for god overgang til masterstudiet og de nye masterstudentene fikk også 
møte de videregående studentene for erfaringsutveksling. Fra studieadministrasjonens side 
oppnådde møtet hensikten. Studentene hadde gode samtaler seg i mellom og fikk dekket sitt 
informasjonsbehov primært gjennom samtale med andre studenter. Møtet fikk også gode 
tilbakemeldinger i en kort evaluering i etterkant av møtet.  

Det er kommet flere henvendelser fra femtesemesterstudenter etter masterbrunsjen og det er 
tydelig at de er bevisst på muligheten for masterstudium etter endt bachelorgrad. En e-post fra en 
femtesemesterstudent til studieveileder en uke etter møtet bekrefter at hensikten langt på vei er 
oppnådd: 

(Utdrag): Etter masterbrunsjen ble jeg inspirert til å begynne å tenke litt mer konkret på hva slags 
master jeg vil ta selv om jeg fortsatt har ett år igjen på bacheloren […].  

Brunsjen gjentas i 2015. 

Mi side er en mye brukt plattform for informasjon om masterstudier ved MN-fakultetet og også for 
Masterstudiet i nanovitenskap. Alle presentasjonene fra mastermøtet publiseres i Mi Side for BAMN-
NANO. 

Det informeres stadig om muligheten for å ta kontakt med veiledere for å få veiledning om emnevalg 
og masterprosjekter innen de ulike fagretningene. Studentene benytter seg mest av dette tilbudet i 
løpet av sjette semester i bachelorstudiet i første semester på masterstudiet og studentene 
bestemmer seg ofte for masterprosjekter etter slike møter. Det synes også mest naturlig at slike 
møter skjer sent i studiet når mulighetene skal vurderes for alvor med tanke på et spesifikt 
masterprosjekt. Studieadministrasjonene er glad for at nanostudentene blir tatt vel i mot når de 
oppsøker veiledere for masterprosjekter.  

Nettsiden til MAMN-NANO på uib.no er av generell karakter 3. Det er en målsetning for 
studieadministrasjonen å bygge opp en egen nettside med informasjon om masterprosjekter med 
anbefalte valgemner på bachelor- og masterstudiet for alle prosjektene. Det vil gå ut invitasjon til 
veiledere i midten av januar hvert år for innmelding av prosjekter for kommende studieår med en 
kort prosjektbeskrivelse og anbefalte valgemner. Disse vil bli publisert på nettsiden. I 
veilederundersøkelsen ble det også etterlyst en nettside som synliggjør nanorelatert forskning ved 
UiB på en egen nettside. Det eksisterer en slik nettside4, og nettsiden for masterprosjektene vil også 
bli presentert med lenke på denne siden. 

 

                                                           
3 http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-NANO# 
4 http://www.uib.no/nanobergen 
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Tabell 2: Forslag til tiltak for bedre informasjon om Masterstudiet i nanovitenskap 

Tiltak 
Tidsramme Programstyrevedtak Kommentar 

Informere om resultatet i 
evalueringen  

Egenevalueringsrapport 
vår 2015. 

Ja Ny 

Lage en god nettside som 
inneholder all relevant informasjon 
for Masterstudiet i nanovitenskap 
fra start til slutt. Nettside etter mal 
fra Kjemisk institutt: 
http://kurs.uib.no/masterkjemi/ 

Snarest. Nei Ny 

Opprettholde masterbrunsjen ved 
semesterstart om høsten for 
femtesemesterstudenter og nye og 
gamle masterstudenter. 

Torsdag i uke 33 hver 
høst. 

Nei Eksisterende 

Beholde mastermøtet i 
masteruken 
Informere spesielt om viktigheten 
av MAT-, INF- og STAT-emner 
Invitere videregående 
masterstudenter og ph.d.-
kandidater til møtet for å dele sine 
erfaringer og presentere faglige 
prosjekter. 

Medio mars hvert år. Ja Eksisterende 

Informere om muligheter for 
doktorgrad etter endt mastergrad. 
Invitere ph.d.-kandidater til å dele 
sine tanker rundt ph.d.-studium 
med masterstudentene men også 
erfaringer fra skriving av oppgave 
og forberedelse til eksamen. 

Programmøte for 4. 
semester året på 
masterstudiet. Samme 
uken som masteruken. 
Fra og med vår 15. 

Nei Ny 

Jobbsøkerkurs (gratis 
Karrieresenteret). 

Annenhver høst for alle 
nanostudenter. 

Nei Eksisterende 

  

2.2 Ressurstilgang  

2.2.1 Materielle ressurser (se avsnitt 2.4.4 Læringsmiljø og praktisk gjennomføring) 

2.2.2 Menneskelige ressurser (se avsnitt 2.4.4 Læringsmiljø og praktisk gjennomføring) 

2.2.3 Eksterne ressurser 

Eksterne ressurser brukes her i betydningen veiledningssamarbeid med eksterne partnere. Regelen 
er at det alltid skal være en intern hovedveileder, men det er fullt mulig med samarbeidsprosjekter 
med og biveileder i ekstern bedrift. Vi har hatt to slike samarbeidsoppgaver hvor det ene prosjektet 
er avsluttet med godt resultat og det andre er under arbeid. Studieadministrasjonen er positiv til 
slike samarbeidsprosjekter. Vi understreker likevel viktigheten av at slike prosjekter er minst mulig 
belagt med taushet slik at studenten fritt kan skrive sin masteroppgave og publisere sine 

http://kurs.uib.no/masterkjemi/
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forskningsdata på mest mulig åpen måte. Dette er også i tråd med UiBs prinsipp om åpenhet rundt 
forskningen. Det er likevel forståelse for at det kan forekomme behov for taushet rundt noen deler 
av slike samarbeidsprosjekter, men veiledere og biveiledere oppfordres til å unngå taushetsbelagte 
problemstillinger i masterprosjektene i størst mulig grad. 

2.3 Kandidatene startet på Masterstudiet i nanovitenskap fordi at: 
• de ville gå videre med forskning og ønsket å få jobbe med masterprosjektet så lenge som mulig. 

Masteroppgaven var 60 studiepoeng og utgjorde et helt år med forskning. 
• de hadde ambisjoner om å ta høyere utdannelse, spesielt i en så spennende og utfordrende 

disiplin som nanoteknologi. 
• de kjente medstudenter og fagpersoner fra før. 
• de likte seg godt på universitetet. 
• det var et naturlig valg etter bachelorgrad i nanoteknologi. 
• det var mangel på relevant jobb etter bachelorstudiet (i mangel av bedre alternativer). 
• de ikke visste hva de ellers skulle bruke bachelorgraden til. 
• det virket som en trygg vei og et godt valg. 
• de ønsket å bli bedre kvalifisert til en fremtidig jobb. 
• de trivdes i Bergen. 
• de fikk støtte fra studieveileder og Programstyret gjennom bachelorstudiet. 
• de følte at de ble tatt på alvor og at meningene deres ble hørt. 
• de hadde fått faglig veiledning fra mulig veileder på forhånd og hadde en viss formening om hva 

de gikk til. 
• de ikke var ferdig utlært og ikke klar for arbeidslivet. 

2.4 Studieprogrammets profil og struktur, forekomst av felles undervisning og 
emner spesielt utviklet for studieprogrammet 

2.4.1 Profil og struktur 

Profil i betydningen omriss og egenart. Omrisset er en studieplan på 120 studiepoeng som vist i tabell 
1 med en forskningsoppgave med et omfang på ett års arbeid (60 studiepoeng) og en opplæringsdel 
på 60 studiepoeng. Emnene i opplæringsdelen skal i hovedsak gi teoretisk støtte til 
forskningsprosjektet. Nanostudiet har sin egenart i sin tverrfaglige natur gjennom at 
nanovitenskapen i seg selv er tverrfaglig. Det er nedfelt i målsetningen at studentene skal ha sitt 
prosjekt innen en bestemt nanofaglig disiplin, som definerer studentens faglige spesialisering, med 
mulighet til tverrfaglig samarbeid. Studieprogrammet ønsker at studentene skal ha et tverrfaglig 
perspektiv, men hovedinntrykket er likevel at graden av tverrfaglighet i betydningen aktiv bruk av 
metodikk fra ulike nanovitenskaper i prosjektet varierer. Det er naturlig at masterprosjektet tar i bruk 
spesialiserte metoder for fagfeltet. Likevel gjennomføres i enkelte tilfeller masterprosjekter i 
samarbeid med biveileder i andre fagmiljøer og med eksterne partnere, som gir muligheten for 
studentene til å erfare et tverrfaglig, og i noen tilfeller tverrinstitusjonelt samarbeid. 
Studieadministrasjonen ønsker slike samarbeider velkommen. 

2.4.2 Fellesundervisning og emner spesielt utviklet for studieprogrammet 

Det er tre til fire obligatoriske emner i studieplanen til Masterstudiet i nanovitenskap (tabell 1). 
KJEM220 Molekyl modellering som tilbys til alle studenter som oppfyller forkunnskapskravet til 
emnet. BMED325 Cellulær biokjemi og nanobiokjemi krever studierett til Masterstudiet i 
nanovitenskap og er obligatorisk for studenter som skal ta en masteroppgave i nanobiomedisin eller 
nanotoksikologi. NANO300 Seminar i nanovitenskap og NANO310 Nanoetikk er spesielt forbeholdt 
masterstudenter i nanovitenskap.  
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I tillegg til de obligatoriske emnene skal studentene velge faglig relevante emner for sitt 
masterprosjekt i samråd med sin veileder. Hensikten med studieplanen er på den ene siden å dekke 
behovet for faglige emner som skal bygge opp under forskningsprosjektet og på den annen side legge 
til rette for kritisk refleksjon rundt eget og andres masterprosjekt, men også ta opp i seg elementer 
som kan komme direkte til anvendelse i masteroppgaven.  

Høstens kandidat- og veilederundersøkelse viser at emnene i studieplanen i noe varierende grad 
oppfattes som viktige bidrag til oppnåelse av læringsutbyttet. Studentene synes at de obligatoriske 
emnene (KJEM220 [BMED325], NANO300 og NANO310) i overveiende grad bidrar til oppnåelse av 
læringsutbyttet og til tverrfaglig forståelse. Flere respondenter fremhever de obligatoriske emnene 
som nyttige, interessante og lærerike og viktige for forståelse av prosjektet. Spesielt NANO300 og 
NANO310 fremheves som viktige for kritisk refleksjon rundt eget og andres prosjekt og refleksjon 
rundt etikk knyttet problemstillingen, samt presentasjon av resultatene. KJEM220 er beskrevet som 
nyttig både for konkret forståelse av hvordan «molekyler oppfører seg i nanoskala» og har gitt «god 
innføring i simuleringsverktøy kan brukes til å finne ut av nanoprosesser». En kandidat ønsket mer 
lineær algebra og kvantemekanikk for bedre utbytte av KJEM220 og hadde et bedre faglig utbytte av 
BMED325 for sitt masterprosjekt. En annen synes at det er for mange obligatoriske emner og «at 
alternativene bør formidles tydelig og tidlig». Variasjonen i tilbakemeldingene fra kandidatene kan 
tyde på at NANO300 og NANO310 fanger bred interesse og oppleves som nyttig for oppnåelse av 
læringsutbyttet på tvers av de ulike fagdisiplinene, mens nytten av KJEM220 og BMED325 må sees i 
lys av nanovitenskapelig fagområde for det enkelte masterprosjektet.  

Blant veilederne er synet noe annerledes. Det synes som om at KJEM220 og NANO300 er relevant, 
mens NANO310 varierer fra ikke relevant til «av generell interesse». En respons på NANO300 er at 
«Jeg synes NANO300 har vært nyttig, spesielt med tanke på at kandidatene ble drillet på skriving av 
introduksjon. Dette viste seg å være veldig nyttig for introduksjonen til masteroppgaven, samt at det 
fikk kandidaten til å reflektere over sitt prosjekt på et tidlig stadium av masterprosjektet». 
Relevansen av BMED325 er igjen fagavhengig, naturligvis.  

En evaluering av NANO310 – Nanoetikk blant studenter og faglærer våren 2013 viste at studentene 
hadde nytte av presentasjonsteknikk og kritisk refleksjon, men at det var noe varierende i hvor stor 
grad de direkte kunne anvende prosjektoppgaven i masteroppgaven sin. Faglærer mente likevel at 
essayene var av høy standard og at det at de (studentene, red. anm.) hadde brukt tid til å tenke på 
problemstilling og tematikk for essayet før forelesningene i august gjorde at de fikk med seg mye fra 
forelesningens som var relevant for tematikken de hadde valg å fokusere på i oppgavene sine5.   

Det er en betenkning fra Programstyret at NANO310 bytter faglærer ofte. En står da i fare for å miste 
kontinuitet i undervisningen gjennom å bringe gode erfaringer og forbedringer videre fra år til år, 
selv om evalueringsrapporten bringes videre til neste faglærer. Det er ønskelig at NANO310 
undervises av samme person gjennom en lengre tidsperiode slik at emnet konsolideres og har 
samme gjenkjennbare gjennomføringsprofil på tvers av studiekull. 

Det er stor variasjon i bruk av og tema for valgemner, noe som er naturlig med stor variasjon i 
nanovitenskapelige problemstillinger i masterprosjektene. Det har vært benyttet regulære emner 
som har vært relevante men også spesialpensum for å dekke kunnskapsbehovet tilknyttet 
masterprosjektet. Noen opplever valgemnene som svært passende for prosjektet, mens andre har 
måttet tilegne seg mye kunnskap utenom emnene eller har opplevd det som utfordrende å finne 
gode valgemner for å støtte forskningsprosjektet. De er i to tilfeller understreket betydningen av 
spesialpensum som spesialtilpasset pensum for forståelse av problemstilling og metode. Statistikk og 
programmeringsfag fremholdes som viktige for prosjektarbeidet. Dette er emner som inngår i 
bachelorstudiet i nanoteknologi som styrte valgemner og det er viktig å informere 
bachelorstudentene om nytteverdien av INF/STAT-emnene i bachelorstudiet. Programsensor har 

                                                           
5 Utdrag fra faglærers sluttrapport for NANO310 høsten 2013. 
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også understreket betydningen av et programmeringsemne tidlig i bachelorstudiet slik at studentene 
kan dra nytte av oppøvde ferdigheter i programmering gjennom hele studiet6. 

Det er interessant å se at valgemner også bidrar til generell kunnskapsbase og oppleves som 
interessante selv om de ikke oppleves som særlig relevante for masterprosjektet, men er likevel 
nyttig i et jobbperspektiv etter masterstudiet. Dette viser at et emne ikke bare kan ha øyeblikkets 
relevans men bidrar til økt generell kunnskap og dekker en langsiktig (tverr)faglig kompetanse med 
åpenbar nytte også etter avsluttet masterstudium. 

Det er det overveiende inntrykket blant kandidatene at valgemnene er nyttige og støtter 
forskningsprosjektet selv om det for enkelte studenter kan være vanskelig å finne helt passende 
emner.  

Som helhet bidrar studieplanen til oppnåelse av læringsutbyttet. Men vi har behov for flere gode 
valgemner på masternivå og det er ønske om fleksibilitet og andre emnealternativer i de tilfellene 
studieplanen ikke oppleves relevant for gjennomføring av masterstudiet. Det kan også være behov 
for å formidle hensikten studieplanen og innholdet i de obligatoriske emnene til veilederne på en 
bedre måte. Dette må vi legge til rette for i samarbeid med faglærere for de aktuelle emnene. Det er 
ikke tydelige anbefalinger fra hverken kandidater eller veiledere om store endringer i studieplanen. 
Ut fra tilbakemeldingene er det verdifullt å ivareta tverrfaglighet som et fundament i studieplanen og 
«som nyttig lærdom for det videre arbeidslivet», slik en av kandidatene utrykker det. 

2.4.3 Undervisnings- og vurderingsformer i tråd med fastsatt læringsutbytte for 
studieprogrammet  

Det er varierende undervisnings- og vurderingsformer på de ulike emnene som benyttes i 
Masterstudiet i nanovitenskap. Til sammen erfarer studentene seminarer, prosjektoppgaver, 
populærvitenskapelig artikkel, modelleringsøvelser, muntlige presentasjoner, og skoleeksamen i 
løpet av masterstudiet. Det er både kandidatenes og veilederes oppfatning at den totale 
undervisningsporteføljen bidrar til oppnåelse av læringsutbyttet og det er da nærliggende å anta at 
undervisnings- og vurderingsformer i tilstrekkelig grad dokumenterer at læringsutbyttet er oppnådd. 
Det er likevel verdt å legge merke til at en kandidat fremhever nødvendigheten av mer fokus på 
kritisk evaluering av eksisterende forklaringsmodeller, som er et uttalt læringsmål i studiet.  

Vurdering av masteroppgaver og bruk av sensorveiledning etter nasjonalt system for vurdering av 
masteroppgaver i MNT-fag 

Etter at det ble innført en felles nasjonal ordning for vurdering av masteroppgaver i MNT-fagene fra 
og med kandidater tatt opp høsten 2012, er det blitt utarbeidet en sensorveiledning for vurdering av 
masteroppgaver i nanovitenskap. Veiledningen ble tatt i bruk ved sensur av masteroppgaver våren 
2014. Programstyret har vært tydelig på at veiledningen skal være et hjelpemiddel i sensurarbeidet 
og det er anbefalt men ikke pålagt å bruke den. Veilederne har en rådgivende rolle i sensurarbeidet, 
og skal kunne bistå sensorene med relevant informasjon i sensurarbeidet. Veiledere skal ikke være 
med å karaktersette masteroppgaver i nanovitenskap. Veilederne ble likevel spurt som sine 
erfaringer med bruk av sensorveiledningen i høstens undersøkelse.  

Det er delte meninger om nytteverdien av sensorveiledningen. En veileder synes den er «fin som den 
er» og en synes den er til «en viss hjelp». Et fremtredende syn blant veiledere er at det bør være en 
felles sensorveiledning for alle studieprogrammer. Dette synet støttes også av Programstyret. Det 
etterlyses klare og tydelige retningslinjer fra UiB sentralt. Det er lite hensiktsmessig at det er små 
forskjeller i veiledningene for de enkelte programmene. Det er en utfordring at sensorer som 
vurderer masteroppgaver på ulike programmer, som for eksempel nanovitenskap og kjemi, må 
forholde seg til forskjellige sensorveiledninger for de ulike programmene. Som et minimum bør alle 
                                                           
6 Programsensors årsrapport for 2014 for Bachelorprogrammet i nanoteknologi. 
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masterprogrammer som administrerers fra samme institutt har felles sensorveiledning. Det kommer 
også frem i veilederundersøkelsen at veiledningen oppfattes som for detaljert, og det er foreslått at 
vurderingen baseres på parameterne i) selvstendighet ii) oppnådde resultater i forhold til 
målsetningen og iii) fremstilling av resultatene. 

Programstyret for nanoVT vil løfte problemstillingen til MN-fakultetet.  

2.4.4 Læringsmiljø og praktisk gjennomføring  

Den faglige aktiviteten i Masterstudiet i nanovitenskap er knyttet til forskningsgruppene. Studentene 
gir stor honnør til forskergruppene for integrering og oppfølging gjennom og bruk av avansert 
laboratorieutstyr og –instrumentering. Det er ingenting i kandidatundersøkelsen som tyder på at ikke 
studentene har tilgang til nødvendig laboratorieinfrastruktur. En kandidat trekker frem både 
forskningsgruppen og laboratoriearbeidet som hovedbidrag for oppnåelse av læringsutbyttet. 
Kandidatene poengterer også egen lesesalsplass som viktig for gjennomføringen av masterstudiet og 
oppnåelse av læringsutbyttet.  

En annen viktig faktor for oppnåelse av læringsutbyttet og gjennomføring av masterstudiet i 
nanovitenskap handler om læringsmiljøet som i stor grad er styrt av de menneskelige ressursene 
rundt masterstudentene. Kandidatene legger avgjørende vekt på et godt læringsmiljø for en vellykket 
gjennomføring av Masterstudiet i nanovitenskap. Det er særlig tre faktorer som synes avgjørende i) 
god integrering i forskergruppen inkludert godt samarbeid med veiledere, andre forskere og teknisk 
personale ii) fellesskapet med andre masterstudenter og iii) egen lesesalsplass.  Kandidatene er 
tydelig på at det er viktig å bli inkludert i forskergruppen som et fullverdig medlem, som blir veiledet 
og gitt tillit. Tilgang til avansert instrumentering og samarbeid med teknikere og andre forskere er 
fremhevet som særdeles positivt. Dette har stor betydning for følelsen av oppnådd læringsutbytte.  

Etter tillatelse siteres to svar fra kandidatundersøkelsen (anonymisert), som illustrerer dette.  

• Jeg ble en del av en inkluderende forskningsgruppe og arbeidet bare sammen med dem som 
tok pHd. Dette gjorde arbeidet meget interessant. Man fikk virkelig et innblikk i hvordan 
forskning fungerer og ble raskt en del av gruppen. Det ble satt store krav til meg som 
masterstudent, noe man setter pris på når man er ferdig med studiet. Jeg fikk æren av å 
jobbe med moderne utstyr på nano-laboratoriet på Institutt og fikk full tilgang der. Morsomt 
å lære om instrumentene man arbeider med. Forskningsgruppen og laboratoriearbeidet var 
hovedbidraget til læringsutbyttet mitt i min mastergrad. 

• Som mastergradstudent på Institutt (anonymisert) fekk eg lesesalplass frå dag 1 og vart 
umiddelbart inkludert i felleskapet der. Det har heilt klart vore ein stor fordel å ha ein fast plass 
å gå til, samt eit godt miljø å vere i. 
Vi hadde eit godt forhold oss studentar imellom, noko som var spesielt nyttig i NANO-faga, der 
vi vart oppfordra til diskusjon og skulle gje tilbakemelding på kvarandre sitt arbeid. 

Det er gledelig at studentene føler seg inkludert i så stor grad som de gjør. Vi kommer likevel ikke 
utenom at egen lesesalsplass er viktig og vi håper at dette er oppnådd for alle studentene uansett 
institutt i løpet av rimelig tid. Dette er noe også de aktuelle fagmiljøene arbeider for å få til og 
studieadministrasjonen støtter dette arbeidet. 

Det er helt åpenbart at de menneskelige og materielle ressursene rundt masterstudentene med 
integrering og faglig og sosial tilhørighet er vesentlig for en vellykket gjennomføring av 
masterstudiet. Det gjøres mye godt arbeid i fagmiljøene og blant studentene selv for å ta vare på 
studentene gjennom masterstudiet. Vi ønsker også å styrke dette ved å holde et programmøte for 
masterstudentene i begynnelsen av fjerde semester for å gi administrativt støtte til studentene inn i 
siste semester hvor de skal avslutte forskningsarbeidet, skrive oppgaven og forberede eksamen. 
Dette vil komme i tillegg til det gode arbeidet som gjøres i NANO300 til forberedelse til skriving av 
masteroppgave, som går i 3. semester. 
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Det er absolutt Programstyrets inntrykk at studentene blir godt ivaretatt i forskergruppene, og 
studentenes faglige suksess i mastergradsarbeidet gjenspeiler også dette. 

2.4.5 Faglige og sosiale aktiviteter 

I løpet av studietiden på masterstudiet er integrering i fagmiljøet avgjørende for trivsel på 
masterstudiet. Det kommer tydelig frem av kandidatevalueringen. Det er viktig at masterstudentene 
integreres som et fullverdig medlem av forskergruppen og får ta del i faglige og sosiale 
arrangementer sammen med resten av gruppen. Det er også viktig at de får sin egen lesesalsplass i 
fagmiljøet sånn at den kan ha et nært faglig fellesskap med andre masterstudenter. Fagutvalget 
«Nanos» sin sosiale rolle er også trukket frem av kandidatene som viktig i dette bildet. I et 
studieprogram hvor masterstudentene er spredt på flere institutter er den samlende rollen til 
nanostudentenes egne arrangementer viktig for tilhørigheten til studieprogrammet.  

Studieadministrasjonen har ikke fått tilbakemeldinger på at det er akutt behov for å gripe inn og 
legge til rette for sosiale aktiviteter utover det vi gjør i informasjons- og rekrutteringsøyemed.  
Likevel er det et poeng at disse møtene, sammen med jobbsøkerkurset for nanostudentene (i regi av 
Karrieresenteret), også har en sosial funksjon for nanostudentene.  

2.4.6 Studieopphold i utlandet under Masterstudiet i nanovitenskap 

Det legges ikke opp til regulær utveksling under masterstudiet. Det er en meget stram timeplan for 
studiet og vi anbefaler at nanostudentene jobber fulltid med masterprosjektet i prosjektperioden. 
Det er likevel muligheter for utenlandsopphold av typen forskningsopphold dersom veileder legger til 
rette for det. Dette praktiseres også, og flere masterstudenter har vært på kortere forskningsopphold 
under sitt masterstudium, både i USA og i Europa. Studieadministrasjonen ønsker slike 
forskningsopphold velkommen. 

2.4.7 Omgivelser og arbeidsliv  

Utdanning i nanovitenskap er forholdsvis nytt og vi erfarer at det ikke er allmenn kunnskap om 
nanovitenskapelig forskning og utdanning i samfunnet rundt oss. Studieadministrasjonen ønsket 
derfor å få vite litt om kandidatenes erfaringer som nanoteknolog etter endt masterstudium.  

Ikke uventet, opplever kandidatene at det ikke er så godt kjent hva nanoteknologi er. Det spørres, for 
eksempel, ikke om nanoteknologer i utlyste stillingsannonser. Det er også noen kandidaters erfaring 
at det er skepsis til bruk av nanopartikler og at anvendelsesområder som billakk, nanoroboter eller 
nanomedisin kobles til nanoteknologi. Andre blir møtt med at det er «super kult» eller at 
nanoteknologi fremstår som «science fiction». Likevel er det gledelig at flere kandidater fremhever at 
de blir respektert som fagpersoner og at nanokompetansen blir godt mottatt i nærmiljøet.  

Det er utfordring å formidle kompetansen til nanoteknologer til arbeidsmarkedet. Det er det også 
kandidater som påpeker. Studieprogrammet er bevisst på denne utfordringen og prøver å legge til 
rette for en god overgang til jobbsøking og arbeidsmarked gjennom et skreddersydd jobbsøkerkurs til 
nanostudentene i samarbeid med Karrieresenteret. Det har til nå blitt gjennomført to slike kurs, ett i 
2012 og ett i 2014. Alle nanostudentene, fra førsteårs bachelor til sisteårs master, blir invitert til 
kurset. Dette har vært to vellykkete kurs og studentene har gitt gode tilbakemeldinger på begge 
kursene og oppfordret oss til å fortsette med disse. Selv om det er en bredt sammensatt gruppe, er 
kurset lagt opp på en god måte sånn at alle kan kjenne seg igjen i jobbsøkersituasjonen og får 
generelle råd til jobbsøking. I tillegg har studenter som nærmer seg endt utdanning særlig nytte av 
den faglige tilnærmingen med spesifikk fokus på hvordan man skal presentere seg og sin fagkunnskap 
i et arbeidsmarked hvor få eller ingen spør etter egen utdanning. Når vi gjennomfører kurset 
annethvert år vil alle masterstudenter kunne få delta på slike kurs i løpet av studiet og få både 
generell og fagspesifikk nytte av dette tilbudet. Studieadministrasjonen setter stor pris på det gode 
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samarbeidet med Karrieresenteret og ønsker å fortsette med dette tilbudet til nanostudentene for å 
hjelpe dem til en best mulig overgang til arbeidslivet. 

De ferdige kandidatene har i stor grad fått jobb etter endt masterutdanning. Høsten 2014 har fem av 
kandidatene fått stipendiatstilling til doktorgrad i nanovitenskap ved UiB. Dette er positivt siden en 
av målsetningene for oppstart av et utdanningstilbud i nanoteknologi- og vitenskap var intern 
rekruttering til fagfeltet ved egen institusjon 7. I tillegg har flere av kandidatene fått jobb i eksterne 
bedrifter; Statoil «Teach First», Schlumberger, Kongsberg Defence & Aerospace, Sintef. Det har tatt 
mellom 0 og 12 måneder å få første jobb etter endt masterstudium i nanovitenskap. 

Vi er glad for at så mange av de ferdige masterkandidatene har fått seg jobb etter endt studium. Vi 
må likevel være proaktiv på de arenaene vi har felles med arbeidslivet og fremme kompetansen til 
våre masterkandidater. På den måten kan vi bidra til å innarbeide en bevissthet rundt 
nanoteknologers verdifulle kompetanse i arbeidslivet. 

2.5 Faglig forutsetning for å starte på Masterstudiet i nanovitenskap og oppnåelse 
av læringsutbytte for studiet 

2.5.1 Faglige forutsetninger for å starte på Masterstudiet i nanovitenskap 
Alle ferdige masterkandidater i nanovitenskap er rekruttert fra eget bachelorprogram i 
nanoteknologi. Bachelorstudiet har obligatoriske emner innen en rekke naturvitenskaper og bare fire 
helt valgfrie emner. Det kan derfor være en utfordring for studentene å se hele studieløpet under ett 
og navigere i studieplanen på en optimal måte for en best mulig faglig overgang til et masterstudium 
innen en gitt fagretning.  I høstens spørreundersøkelser ble både kandidater og veiledere spurt om 
studentenes faglige forutsetninger for å starte på et masterstudium, for veiledere spesifisert til deres 
egen fagretning.  

Kandidatene erfarte stort sett at de hadde gode nok forkunnskaper for et masterstudium. Det 
samme har veilederne erfart til nå. De kandidatene som ikke mener at de hadde god nok faglig 
forutsetning begrunnet det med at de ikke hadde hatt stort nok fokus på betydningen av strategisk 
bruk av valgemner gjennom bachelorstudiet. Dette kan vi lære av og være proaktiv i forhold til i 
studieveiledningen ved å lage bedre nettsider med informasjon om emnevalg og også informere 
studentene på programmøtene om betydningen av et slikt fokus. Vi har nå fått verdifulle erfaringer 
de ferdige kandidatene som må bringes videre til dagens studenter. Den tverrfaglige kunnskapen 
kombinert med faglig spissing gjennom strategisk bruk av valgemner er av stor betydning for en god 
start på masterstudiet. En kandidat sa det slik: «Skulle jeg gått hele løpet en gang til, hadde jeg 
fokusert mer på hva jeg ville og hvor jeg skulle, og taktisk valgt fag utifra dette». En god betraktning å 
bringe videre til dagens studenter. 

Programsensor for studieprogrammene i nanoVT stadfester også at Bachelorstudiet i nanoteknologi 
gir nødvendig faglig forutsetning for videre masterstudium i nanovitenskap. «Studieprogrammet 
BScNano er bygget opp rundt en bred realfaglig emneportefølje, som inkluderer fysikk, kjemi, 
molekylærbiologi og matematikk. Denne bakgrunn gir et solid grunnlag for videre masterstudier 
innen naturvitenskap generelt og for masterstudiet i nanovitenskap ved UiB spesielt».8 

2.5.1 Oppnåelse av læringsutbytte for studiet 
Hovedmålsettingen med egenevalueringen er å få informasjon om og reflektere over i hvilken grad 
masterstudentene oppnår læringsutbyttet og målsetningen med studiet, slik det er beskrevet i 
avsnitt 1.3 Mål og innhold og 1.4 Læringsutbytte. Det er kandidatene og veiledere som kan gi svar på 
det gjennom sine erfaringer med gjennomføring av studiet. Veilederne er samstemmig i at 
kandidatene oppnår læringsutbyttet og læringsmålene basert på emnene i studieplanen og 
                                                           
7 «Towards Nanotechnology». A Strategy for Nanoscience at the University of Bergen 2005 – 2010. 
8 Programsensors årsrapport for 2014 for Bachelorprogrammet i nanoteknologi.  
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gjennomføring av forskningsprosjektet. Kandidatene har erfart det samme gjennom en opplevelse av 
å bli integrert i fagmiljøet, få jobbe med avansert laboratorieutstyr, bli stilt krav til, fellesskap med 
medstudenter og gjennom obligatoriske og valgfrie emner i studieplanen.  

Dette bekreftes også gjennom de gode resultatene til alle som er ferdig med Masterstudiet i 
nanovitenskap til nå. 

Studieadministrasjonen er veldig tilfreds med at kandidatene har hatt suksess i gjennomføringen av 
masterstudiet sitt. Det viser også at vi har meget dyktige fagmiljøer som veileder studentene 
gjennom studiet på en god måte. 

Kapittel 3 – Oppsummering og forslag til forbedrende tiltak 

3.1 Programstyreleders oppsummering 

Programstyret for nanoteknologi og nanovitenskap har i løpet av høsten 2014, og i henhold til 
studiekvalitetssikringssystemet ved UiB, foretatt en egenevaluering av sitt masterstudieprogram i 
nanovitenskap. I den forbindelse ble det foretatt en kandidat- og veilederundersøkelse blant 
uteksaminerte masterstudenter samt deres veiledere. Av totalt 12 uteksaminerte kandidater fikk vi 
inn svar fra hele 9 tidligere studenter. I tillegg fikk vi inn svar fra 9 av 11 aktuelle veiledere. Til tross 
for den gode responsen, så er det klart at vi har et tildels begrenset statistisk grunnlag å trekke 
konklusjoner fra. Likevel var denne undersøkelsen veldig nyttig og har gitt oss et ganske klart bilde på 
situasjonen. 

Programstyrets medlemmer har også aktivt tatt del i evalueringsprosessen, og flere interessante 
forslag og innspill har blitt diskutert i forbindelse med programstyremøtene. I tillegg så har vår nye 
programsensor, Jostein Grepstad (NTNU), kommet med mange konstruktive ideer og forslag omkring 
våre studieprogram generelt. 

Basert på besvarelsene fra undersøkelsene så er det en helt klar enighet blant både kandidater og 
veiledere at kandidatene faktisk oppnår det forventede læringsutbyttet i tråd med 
læringsutbyttebeskrivelsen i løpet av studieforløpet. Det blir også påpekt fra veiledernes side at 
studentene generelt er veldig flinke. Dette gjenspeiles også i de oppnådde resultatene til 
kandidatene, som generelt er meget gode. Veilederne opplever også masterstudentenes faglige 
forkunnskaper som tilstrekkelige for å gjennomføre masterstudiene i de aktuelle forskningsgruppene. 
Fra studentenes side kom det også frem at de opplevde sine forkunnskaper fra BSc-studiet som 
tilfredsstillende. Med tanke på at studieprogrammet i nanoteknologi- og vitenskap er av høy 
tverrfaglig karakter, og med de utfordringer dette kan medføre, så er det meget gledelig å konstatere 
at emneporteføljen i bachelorprogrammet tilsynelatende stort sett dekker det faglige behovet.  

Når det gjelder de obligatoriske emnene i mastergraden, dvs. KJEM220, NANO300, NANO310 og 
BMED325 (kun obligatorisk for studenter med masterprosjekt i nanomedisin/-toksikologi), så ble det 
påpekt at de fleste emnene var mer eller mindre relevante og at de alle har bidratt til det totale 
læringsutbyttet. Det var ingen klar tendens i besvarelse, hverken fra studenter eller veiledere, som 
tyder på at noen av emnene burde tas ut eller erstattes med andre. Ved siste programstyremøte ble 
det derimot foreslått at KJEM220 og BMED325 med fordel kunne gjøres valgfrie i masterstudiet i 
nanovitenskap. Begrunnelsen var at disse emnene ikke er tilstrekkelig relevante for alle 
masterstudieretningene. Det har i tillegg blitt påpekt, både gjennom undersøkelsen, i programstyret, 
samt fra programsensor, at studieprogrammene i nanoteknologi og nanovitenskap generelt mangler 
et innslag av kvantemekanikk i emneporteføljen. Dette er i dag en høyst aktuell sak som er under 
utredning i programstyret. 
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Det kom også frem av undersøkelsen at de fleste studentene tilsynelatende var fornøyd med sitt valg 
av masterstudie i nanovitenskap, og at de fant studiet både interessant og spennende. De er også 
generelt meget fornøyd med hvordan de har blitt mottatt i forskningsgruppene og understreker 
betydningen av å få seg en fast leseplass. Det kom også klart frem at de opplever seg som godt 
mottatt og respektert i arbeidslivet. De fleste av kandidatene (dvs. 7 av 9) havnet i relevante jobber 
innen svært kort tid etter mastergraden; enten innenfor universitetssystemet som PhDs, som lærer i 
offentlig sektor eller i høyteknologiske bedrifter. 

Veilederne ble også spurt om sin erfaring med bruk av sensormappen i forbindelse med vurderingen 
av masteroppgaver. Kun fire av veilederne hadde slik erfaring. Svarene var tildels sprikende; noen var 
fornøyd mens andre var mindre fornøyde. Fra mitt ståsted som leder av programstyret, så 
forekommer det meg særdeles merkelig at universitetet sentralt overlater ansvaret for den endelige 
utformingen av sensormappen, samt dens rolle i vurderingene, til de enkelte programstyrene for de 
forskjellige studieprogrammene. Ikke overraskende har dette ført til at studieprogrammene i f.eks. 
fysikk, kjemi og nanovitenskap i praksis bruker forskjellige sensormapper i sine vurderinger. Jeg 
mener at dette generelt er særdeles uheldig, og det blir spesielt utfordrende for oss som har et 
tverrfaglig studieprogram. Som programstyreleder finner jeg derfor at sensormappeordningen i sin 
nåværende form er umoden. Dersom Universitetet i Bergen har som mål å bruke en slik ordning, så 
bør det utformes en enhetlig mappe sentralt som kan anvendes innenfor alle fagretninger ved 
universitetet. Etter min mening kan det ikke være det enkelte programstyre sitt ansvar å utforme sin 
særegne sensormappe. I tillegg så må det ligge klare retningslinjer til grunn for hvordan mappene 
skal brukes i sensureringen. Inntil en slik sentralt fundamentert mappe foreligger, så vil jeg som 
programstyreleder anbefale at masterstudieprogrammet i nanovitenskap ikke lenger bruker 
sensormappen til bedømmingen av sine masteroppgaver.  

Masterstudiet i nanovitenskap har totalt 10 studieplasser. Erfaringsmessig så har det vist seg at de 
fleste masterstudentene rekrutteres fra vårt eget bachelorstudieprogram i nanoteknologi som har 
totalt 20 studieplasser. Det faktiske antall opptatte masterstudenter til studiet har vist en positiv 
utvikling med en gradvis økning fra fire opptatte studenter i 2010/11 studieåret til hele 10 kandidater 
i 2014/15. Det vil således være et mål for programstyret å søke å holde dette tallet konstant i 
fremtiden. 

Som oppsummering så er det en glede for meg som programstyreleder å konstatere at vi 
tilsynelatende har et velsmurt og godt fungerende masterstudieprogram. Jeg vil i den forbindelse gi 
en spesiell honnør til tidligere (samt nåværende) programstyremedlemmer for den jobben som har 
vært gjort. Jeg vil også trekke frem vår administrative koordinator Hege Ommedal som har gjort en 
fremragende og særdeles viktig jobb for studieprogrammet over mange år. Dette ble også gjenspeilt i 
kandidatundersøkelsen, der alle kandidatene svarte at de var fornøyd med informasjonsutvekslingen 
med studieadministrasjonen.  

3.2 Programstyrets forslag til forbedrende tiltak  

Programstyret har diskutert egenevalueringsrapporten i lys av svarene fra kandidat- og 
veilederrapporten og kommet frem til en noen forslag til forbedrende tiltak. 

Programstyret ønsker å: 

• Iverksette de nye tiltakene for informasjon som er beskrevet i tabell 2 i løpet av 2015 og 
videreføre de tiltakene som allerede gjøres. 

• Vurdere innholdet i bachelorstudiet i nanoteknologi for å gi mer plass til kvantemekanikk tidlig i 
studiet, som er en viktig del av den faglige plattformen for et videre masterstudium. Dette 
arbeidet vil pågå i 2015. 

• Vurdere mer fleksibilitet i den fagspesifikke delen av studieplanen for å åpne for enda mer 
målrettete emner for det enkelte masterprosjektet. 



16 
 

• Støtte veiledningsarbeidet med å informere veiledere bedre om det faglige innholdet i de 
obligatoriske emnene i Masterstudiet i nanovitenskap. 

Etterord (sitat av masterkandidat i nanovitenskap) 
 «Det ble det naturlige valget etter at jeg bestemte meg for å ta en mastergrad i realfag. Jeg tok 
bachelorgraden i nanoteknologi ved UiB og synes studiet var interessant og spennende. "Det beste 
av realfagene i en pakke". Kjennskap til studiets ledere og medstudenter var også en faktor». 
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Appendix 1 
 
Tabell over søknadstall/fullført grad for Masterstudiet i nanovitenskap fra  
2009-2015 

ÅRSTALL TERMIN 

PRIMÆR- 

SØKERE TILBUD 

JA- 

SVAR MØTT 

FULLFØRT 

GRAD 

 

2009 HØST 1 0 0 0  

2010 VÅR 1 1 0 0  

2010 HØST 8 8 4 4 4 

2011 VÅR 2 0 0 0  

2011 HØST 12 6 5 4 4 

2012 VÅR 2 2 2 2 1 

2012 HØST 11 7 4 3 3 

2013 VÅR 1 0 0 0  

2013 HØST 11 7 6 5  

2014 Vår 0 0 0 0  

2014 HØST 9 8 6 7  

2015 VÅR 3 3 3 3  

 
  



 

ii 
 

Appendix 2 

Spørsmålene til kandidatundersøkelse for Masterstudiet i nanovitenskap høst 2014 

Kjære ferdige masterkandidater i nanovitenskap 

Vi skal gjøre en egenevaluering av Masterstudiet i nanovitenskap (MScNano) for første gang høsten 2014. 
Evalueringen er en del av studiekvalitetsarbeidet ved UiB[1]. 

Vi inviterer alle ferdige masterkandidater i nanovitenskap ved UiB til å gi sine personlige kommentarer til 
ulike tema knyttet til MScNano. Vi vet at dere sitter på mye verdifull kunnskap om studiet, ja kanskje dere 
er de som vet mest om hva det vil si å være masterstudent i nanovitenskap. Vi trenger all den kunnskapen 
vi kan få om vårt studium og vi trenger alles ærlige tilbakemeldinger. 

Formålet med undersøkelsen er å avdekke sider ved studiet hvor vi kan forbedre oss, men også det som er 
bra. Vi vil bruke de opplysningene vi får inn i et systematisk arbeid det neste året for å heve kvaliteten i 
MScNano ytterligere. 
 

Dette er ikke en anonym undersøkelse. Les mer om det i det tilsendte informasjonsskrivet vi sendte ut på e-
post i forkant av undesøkelsen, 16. september 2014. 

Alle dine svar er viktige for å arbeide for å styrke Masterstudiet i nanovitenskap studiet ytterligere. 
 
Alle spørsmål i undersøkelsen må besvares. Det er forventet at det tar ca. 30 minutter å svare på 
undersøkelsen. 

Svarfristen er 3. oktober 2014. 

På forhånd tusen takk for ditt bidrag!   

[1] Kap. 13. 2: http://www.uib.no/studiekvalitet/77937/handbok-kvalitetssikring-av-universitetsstudia 

 

Om læringsbyttet og emnekombinasjonen 

Læringsutbyttebeskrivelse for Masterstudiet i nanovitenskap: Etter å ha fullført masterstudiet i nanovitskap 
skal kandidaten kunne arbeide sjølvstendig med ei vitskapleg forskingsoppgåve innan nanovitskap. Dette 
inkluderer kompetanse til å setje seg inn i og analysere ei fagleg problemstilling ut frå relevant litteratur, å 
formulere ei vitskapleg hypotese og finne fram til og bruke metodar som er eigna til å avkrefte hypotesa, å 
vurdere kritisk eksisterande forklaringsmodellar og vitskaplege resultat og tolke resultata i høve til 
problemstillinga, samt å presentere forskingstemaet i ein vidare nanoteknologisk, naturfagleg, 
samfunnsmessig og etisk samanheng.   

Kandidaten vil ha omfattande kunnskap innan si spesialisering som kvalifiserer til sjølvstendig arbeid vidare 
innan dette forskingsfeltet, både i arbeidslivet og i vidare forskarutdanning. Vidare skal ho kunne sette seg 
inn i nye bruksområde og arbeide og kommunisere på tvers av disiplinar. 

Spm 1: I hvilken grad har du oppnådd det totale læringsutbyttet samlet sett gjennom forskningsprosjektet og 
den totale emnepakke i studieplanen. Vennligst beskriv i tekstboksen under. 

Spm 2: Hvordan har de obligatoriske emnene bidratt til ditt totale læringsutbytte?  
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Spm 3: Hvor godt var valgemnene tilpasset ditt forskningsprosjekt og hvordan har valgemnene gitt deg den 
faglige plattformen du har trengt for å kunne gjennomføre forskningsprosjektet ditt? 

Spm 4: Hva ville du valgt annerledes i emnekombinasjonen, dersom du kunne optimalisere studieplanen for 
ditt masterstudium ytterligere? 

Om læringsmiljøet 

Spm 5a.: Læringsmiljøet rundt masterstudiet kan også spille en viktig rolle i hvordan man lykkes med 
masterstudiet. Læringsmiljøet omfatter mye i omgivelsene som, lesesalsplass, forholdet til andre studenter på 
nanostudiet og andre disiplinstudenter på instituttet, teknisk personell, instrumenter, laboratoriefasiliteter osv. 
Hvordan har læringsmiljøet bidratt til din gjennomføring av MScNano og oppnåelse av læringsutbyttet? 

Spm 5b.: Hvis du skal trekke frem tre elementer i ditt læringsmiljø som var av særlig betydning for 
gjennomføringen av masterstudiet, hva vil du fremheve da? 
 1) 

  2) 

  3) 

Om valg av masterstudium etter endt bachelorgrad 

Spm 6: Vennligst beskriv med egne ord hvorfor du valgte å gå videre til MScNano ved UiB etter endt 
bachelorstudium. 
Om informasjon før og underveis i studiet 

Spm 7: Hva husker du best av informasjonen om MScNano gjennom bachelorstudiet? 

Spm 8: Hva kunne du tenke deg mer informasjon om under bachelorstudiet når det gjelder masterstudiet? 

Spm 9: Hva kunne du tenke deg mer informasjon om underveis i masterstudiet? 

Spm 10: Hvordan synes du at informasjonen fra studieveileder var i løpet av masterstudiet? 

Andre kommentarer 

Spm 11: Dersom du har kommentarer til ditt valg av masterstudium eller om informasjon som ikke er dekket 
inn i spørsmålene over, er du velkommen til å skrive dem her. 

Faglige forkunnskaper for Masterstudiet i nanovitenskap 

Spm 12: Hvordan synes du at dine faglige forkunnskaper fra bachelorstudiet ga deg de nødvendige faglige 
forutsetningene for et videre masterstudium i nanovitenskap? 

Jobb etter masterstudiet 

Informasjon: Vi ønsker å bruke bedriftsnavn (ikke personer knyttet til bedrift) som eksempler til kommende 
studenter for å vise aktuelle arbeidsgivere etter endt masterstudium. Dersom du ikke ønsker at det gjelder din 
bedrift, krysser du av for «konfidensielt». 
  Spm 13: Har du fått deg jobb etter endt masterstudium? 

  Ja 

  Nei 
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  Konfidensielt 

Spm 14: Du har svar JA på spm 13. Hvor fikk du din første jobb, hva gikk arbeidsoppgavene ut på og hvordan 
var nanoutdanningen din relevant for jobben? 

Spm 15: Du har svart JA på spm 13. Hvor lang tid tok det fra endt mastereksamen til du fikk din første jobb? 

Nano i omgivelsene 

Spm 16: Vi vet at det ikke er allmenn kunnskap rundt nanovitenskapelig forskning og utdanning i samfunnet 
rundt oss. Derfor ønsker vi å få høre litt om dine erfaringer som nanoteknolog i omgivelsene dine. Hvordan blir 
din kompetanse mottatt i ditt nærmiljø og hvordan opplever du at du blir respektert som fagperson med en 
nanovitenskapelig utdanning? 

Spm 17: Vi ønsker å kunne få bruke relevante sitater fra svarene dine i vårt videre kvalitetsarbeid, både i 
evalueringsrapporten og i andre sammenhenger. Alle sitater vil være anonymisert og kan ikke spores tilbake til 
enkeltpersoner. 

  Ja, jeg gir tillatelse til å sitere fra mine svar anonymisert. 

  Nei, jeg gir ikke tillatelse til å sitere fra mine svar. 

Tusen takk for at du tok deg tid til å besvare undersøkelsen. Dine svar er nå lagret og vil bli brukt i det 
videre arbeidet med å gjøre Masterstudiet i nanovitenskap enda bedre. 
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Appendix 3 

Spørsmålene til veilederundersøkelsen for Masterstudiet i nanovitenskap høst 14 

Masterstudiet i nanovitenskap (MScNano) skal evalueres høsten 2014 i tråd med 
kvalitetssikringsprogrammet til UiB [1]. Det er første gang studieprogrammet totalevalueres og i den 
forbindelse ønsker vi å få tilbakemeldinger fra hovedveiledere for masterprosjekter i nanovitenskap 
om ulike tema knyttet til studieprogrammet. 

Formålet med undersøkelsen er å avdekke sider ved studiet hvor vi kan forbedre oss, men også å 
påpeke det som er bra. Vi vil bruke de opplysningene vi får inn i et systematisk arbeid det neste året 
for å heve kvaliteten i MScNano ytterligere. 

Alle dine svar er viktige og derfor vil vi be deg om å svare på alle spørsmålene. 

Dette er ikke en anonym undersøkelse. Les mer om det i den tilsendte informasjonen på e-post 16. 
september. 

Det er forventet at det tar ca. 30 minutter å svare på undersøkelsen. 

Svarfrist er 3. oktober 2014. 

På forhånd, tusen takk for ditt bidrag!   

Tema 1: Obligatoriske emner i studieplanen, faglige forkunnskaper og læringsutbyttebeskrivelse  

Spm 1.1: Hvordan synes du at de obligatoriske emnene KJEM220, NANO300, NANO310, BMED325 
(for studenter med masterprosjekt i nanobiomedisin/-toksikologi) støtter en mastergrad i 
nanovitenskap innenfor ditt fagfelt? Gi en kort begrunnelse i tekstboksen under. 

Spm 1.2: Hvordan opplever du masterstudentenes faglige forkunnskaper fra bachelorstudiet som 

tilstrekkelige, evt. utilstrekkelige for å gjennomføre en mastergrad i nanovitenskap hos deg på en 
tilfredsstillende måte? 

Spm 1.3: Har en eller flere av dine masterkandidater i nanovitenskap avlagt mastereksamen? 

 Ja 

 Nei 

Spm 1.4: Du har svart JA på spm 1.3. Gi en kort beskrivelse av hvordan du opplever at ferdige 
masterkandidater totalt sett, basert på emner i studieplanen og på forskningsprosjektet har oppnådd 
læringsutbytte i lys av den forelagte læringsutbyttebeskrivelsen. 

Læringsutbyttebeskrivelse for MScNano 

Etter å ha fullført masterstudiet i nanovitskap skal kandidaten kunne arbeide sjølvstendig med ei 
vitskapleg forskingsoppgåve innan nanovitskap. Dette inkluderer kompetanse til å setje seg inn i 
og analysere ei fagleg problemstilling ut frå relevant litteratur, å formulere ei vitskapleg hypotese 
og finne fram til og bruke metodar som er eigna til å avkrefte hypotesa, å vurdere kritisk 
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eksisterande forklaringsmodellar og vitskaplege resultat og tolke resultata i høve til 
problemstillinga, samt å presentere forskingstemaet i ein vidare nanoteknologisk, naturfagleg, 
samfunnsmessig og etisk samanheng. 

Kandidaten vil ha omfattande kunnskap innan si spesialisering som kvalifiserer til sjølvstendig 
arbeid vidare innan dette forskingsfeltet, både i arbeidslivet og i vidare forskarutdanning. Vidare 
skal ho kunne sette seg inn i nye bruksområde og arbeide og kommunisere på tvers av disiplinar. 

Spm 2.1: Har du erfaring med bruk av sensormappen for bedømming av masteroppgaver i 
nanovitenskap? 

 JA 

 NEI 

Spm 2.2: Du har svart JA på spm 2.1. Hvor nyttig synes du at sensormappen var for vurdering av 
masteroppgaven? 

 Meget nyttig. 

 Mindre nyttig. 

 Ikke nyttig 

Spm 2.3: Du har svart JA på spm 2.1. Vi ønsker å forbedre sensorordningen/sensormappen til våren 
2015. Vennligst gi en kort beskrivelse av dine forslag til forbedringer i mappen/sensorordningen. 

Tema 3: Rekruttering til Masterstudiet i nanovitenskap 

Vi har et mastermøte for bachelorstudenter i nanoteknologi i vårsemesteret (medio mars) hvor vi 
inviterer alle veiledere eller noen fra forskergruppen til å komme og presentere masterprosjekter 
i nanovitenskap. 

Møtet holdes normalt om ettermiddagen kl. 16.15 – 18.00 med fagpresentasjoner og pizza. 

Spm 3.1: Har du eller noen andre fra forskergruppen deltatt med presentasjon på mastermøte for 

nanovitenskap? 

 JA. 

 NEI. 
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Spm 3.2: Du har svart JA på spm 3.1. Hvor mye synes du at et slikt møte bidrar til rekruttering av nye 

masterstudenter til dine masterprosjekter? Beskriv kort i tekstboksen under. 

Spm 3.3: Du har svart JA på spm 3.1. Har du forslag til forbedringer til møtet for å gjøre det enda mer 

hensiktsmessig for deg å delta for rekruttering av masterstudenter til dine masterprosjekter? Gi 
gjerne en kort beskrivelse i tekstboksen under. 

Spm 3.4: Du har svart NEI på spm 3.1: Hva er grunnen til at du ikke har gitt presentasjon på 
mastermøtet for nanovitenskap (det er mulig å krysse av flere alternativer)? 

 Har ikke fått invitasjon (Dersom du ønsker invitasjon, vennligst send en e-post til 

studieveileder@nano.uib.no). 

 Ikke av interesse for meg/min forskergruppe å delta. 

 Det passer dårlig etter kl. 16. 

 Annet  ________________________________________ 

Tema 4: Informasjon fra studieprogrammet underveis i veiledningsperioden 

Studieinformasjonen går i hovedsak til studentene, som må være aktive overfor sine veiledere 
hvis de trenger faglig assistanse i administrative saker som veiledningsavtale, prosjektbeskrivelse 
og semesterrapportering i tredje og fjerde semester. All informasjon fra studieprogrammet er 
publisert i fillageret i Mi side for Masterprogram i nanovitenskap. 

Informasjonen til veiledere omfatter et brev fra Programstyret med informasjon om godkjenning 
av masterprosjektet, veiledningskomite og innleveringsdato for masteroppgaven. 
Studieadministrasjonen er også i kontakt med veiledere om studieplanendringer og i 
avslutningsfasen med informasjon om mastergradseksamen. 

Spm 4.1: Får du den informasjonen du trenger fra studieadministrasjonen underveis i 

veiledningsperioden? 

 JA. 

 NEI. 

Spm 4.2: Du har svart NEI på spm 4.1. Hva savner du av informasjon? Vennligst gi en kort beskrivelse 
i tekstboksen under.  
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Tema 5: Jobb etter masterstudiet i nanovitenskap 

Spm 5.1: Vi ønsker å kartlegge hvor masterkandidatene får sin første jobb etter endt masterstudium i 

nanovitenskap. Det er viktig kunnskap for rekruttering og veiledning av studentene. Dersom du er 
kjent med hvor din(e) tidligere masterstudent(er) i nanovitenskap har fått jobb etter studiet, ber vi 

om navnet på studenten(e), navnet på bedriften og også stillingsbetegnelse, hvis det er kjent. 

Tema 6: Frie kommentarer - Dersom du har kommentarer til Masterstudiet i nanovitenskap som ikke 
er dekket i spørsmålene over, er du velkommen til å gi dine tilbakemeldinger i tekstboksen under. 

Dine svar er nå lagret. Vi vil bruke alle bidrag i arbeidet med å gjøre Masterstudiet i nanovitenskap 
enda bedre. 

Takk for hjelpen! 
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Plan for programevalueringer ved MatNat 2014-2017 

Evalueringsrapporter leveres fakultetet/studiestyret innen 1. mars året etter gjennomført evaluering, i forbindelse med fristen for studieplanendringer. 

 2014 2015 2016 2017 

 Frist for rapport: 1.3.2015 Frist for rapport: 1.3.2016 Frist for rapport: 1.3.2017 Frist for rapport: 1.3.2018 

Geofysisk institutt 
BA Meteorologi og oseanografi 
MA Meteorologi og oseanografi 
MA Energi 

Evaluering av  
MA energi per kull som blir 
ferdig 
Ny frist: 27. mai 2015 

Evaluering av  
MA energi per kull som blir 
ferdig 

Evaluering av  
BA Meteorologi og 
oseanografi  
MA studieretning 
meteorologi 

Evaluering av  
MA alle studieretninger 
(utenom meteorologi) 
 

Institutt for biologi 
BA Biologi 
BA Berekraftig havbruk 
BA Miljø- og ressursfag 
MA Biologi 
MA Fiskehelse 

Intern evaluering av 
BA Biologi 
BA Berekraftig havbruk  
Ny frist: 1. juni 2015 
 
 

Intern evaluering av nye 
studieretninger i MA Biologi 
 
Ekstern evaluering av  
BA Miljø- og ressursfag 
 
MA Fiskehelse 
Ny frist: 1. mars 2016 

  

Institutt for fysikk og teknologi 
BA Fysikk 
BA Petroleum- og prosesstekn. 
MA Fysikk 
MA Petroleumsteknologi 
MA Prosessteknologi 

  Evaluering av  
BA Fysikk  
BA Petroleum- og 
prosessteknologi 

Evaluering av  
MA Fysikk 
MA Petroleumsteknologi 
MA Prosessteknologi 

Institutt for geovitenskap 
BA Geovitenskap 
MA Geovitenskap 
 

 Intern evaluering av 
BA Geovitenskap 
MA Geovitenskap med 
etterfølgende ekstern 
evaluering  
Ny frist: 1. mars 2016 

  

Institutt for informatikk 
BA Datavitenskap 
BA Datateknologi 
BA Informatikk-matematikk-

Intern evaluering av 
BA Datavitenskap 
BA Datateknologi - levert 

Programevaluering av  
BA Informatikk-matematikk-
økonomi  
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økonomi 
MA Informatikk 
MA Programutvikling 

Intern evaluering av  
MA Informatikk 
MA Programutvikling 

Kjemisk institutt 
BA Kjemi 
BA Nanoteknologi 
MA Kjemi 
MA Nanovitenskap 

BA Kjemi 
MA Kjemi 
Ny frist: 27. mai 2015  
 
MA Nanovitenskap - levert 

Evaluering av  
BA Nanoteknologi 

  

Matematisk institutt 
BA Matematikk 
BA Matematikk for teknologi 
BA Statistikk 
MA Aktuar 
MA Anvendt og beregnings-
orientert matematikk 
MA Matematikk 
MA Statistikk 
Erfaringsbasert master i 
undervisning 

 Intern evaluering av 
Erfaringsbasert master i 
undervisning 

Intern evaluering  
BA Matematikk 
BA Matematikk for teknologi 
BA Statistikk 
MA Aktuar 
MA Anvendt og beregnings-
orientert matematikk 
MA Matematikk 
MA Statistikk 

 

Lærerutdanning 
Lektor med matematikk 

 Intern evaluering av 
Lektor med matematikk 

  

Molekylærbiologisk institutt 
BA Molekylærbiologi 
MA Molekylærbiologi 

 Intern evaluering av 
BA Molekylærbiologi 
MA Molekylærbiologi 

  

 

MA Kvalitet i analytisk lab (EMQAL): Programmet følger EUs strenge rapporteringskrav og er evaluert av en internasjonal ekspertkomité i forbindelse med 

søknad om ny finansieringsperiode (2013-2018). 

MA Basins and Lithosphere: Institutt for geovitenskap skal undersøke hvorvidt konsortiet har planer for en programevaluering og følge opp saken. 
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Studiestyresak:  15/3 
 Saksnr.: 14/8858 

Møte: 20. mars 2015                 

 

 

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2015.  

PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM 

 
 
Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 26. januar 2015 til alle institutt og minnet om den 
faste fristen 1. mars for innsending av små studieplanendringer for emner som undervises 
kommende høstsemester.  
 
Fakultetet har mottatt studieplanendringer fra samtlige institutt, bortsett fra Molekylærbiologisk 
institutt som ikke har noen endringer. 
 
For å sikre informasjonsflyt ble det til fristen 1. mars også bedt om en orientering om 
pågående revisjon av studieprogram og planer om større endringer i emneporteføljen.  

 

 

Små studieplanendringer 
 
De små studieplanendringene er justeringer av emnebeskrivelser og undervisningstilbudet 
høst 2015. I tillegg kan instituttene foreslå enkelte større studieplanendringer når de er en 
konsekvens av studieplanendringer som ble vedtatt i høst, ved fristen 1.oktober. Større 
endringer som kommer studentene til gode kan også vurderes i forbindelser med små 
studieplanendringer. 
 
Det er flere små endringer i læringsutbytte, vurderingsform osv. I saksforelegget er det trukket 
frem enkelte av de innsendte forslagene. 
 

 

1. Små endringer på emner 

 
Kjemisk institutt  
Kjemisk institutt foreslår å endre undervisningssemester på emnet KJEM306 fra «Vår» til 
«Vår, emnet går ikkje dersom studenttalet er lavt». 
 
Sekretærens kommentar:  
For å gi studentene forutsigbarhet bør ikke endringer og begrensninger i 
undervisningssemester meldes inn til små studieplanendringer. Instituttet kan melde denne 
endringen inn til store studieplanendringer 1. oktober.  

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Fakultetet ønsker å tilføye på alle emner med skriftlig skoleeksamen at eksamen kan bli 
digital. Se egen sak, saksnr: 15/5 
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2. Oppfølging etter studieplanendringer vedtatt høst 14 

Institutt for geovitenskap 
I studieplanendringene høst 14 ble det vedtatt at MAT160 tas ut som spesialiseringsemne for 
retning geofysikk, matematisk fordypning fordi studentene manglet nødvendige forkunnskaper 
for emnet. Endringen ville tre i kraft fra og med kull 2014. Institutt for geovitenskap ønsker å 
justere dette til også å inkludere kull 2013. Bakgrunnen for dette er at studieplanen er lik for 
de to kullene, og at problematikken og argumentasjonen gjelder for begge kull. Dersom en 
student allerede har fullført MAT160 kan emnet inngå i graden som valgfrie studiepoeng, eller 
spesialisering dersom studenten ber om dette.  

 

3.  Oppretting av videreutdanningsemner - EVU 

Matematisk institutt 
Matematisk institutt oppretter emnene MAT621 og MAT622 som videreutdanningsemner i 
matematikk fra høst 15. UiB søkte høst 14 om å få med disse emnene i den nasjonale 
videreutdanningsordningen til Utdanningsdirektoratet (Udir). Emnene ble ikke inkludert der, og 
instituttet ønsker der for å tilby dem som betalingskurs i stedet. 
 

 

4. Endring av fargekoder 

GEOF105: Emnet skifter fra gul til grønn fargekode.  
 
INF122: Emnet skal ha gul fargekode, akkurat som emnet det erstatter (INF121).  
 
MAT221: Emnet skifter fra gul til blå fargekode.  
Ønsket kommer opprinnelig fra lærerutdanningen, og fargeskiftet er nødvendig for at 
timeplanen skal gå opp. Institutt for informatikk, som også har MAT221 som obligatorisk i 
noen program, er enige i endringen.  
 

PTEK212: Emnet skifter fra gul til grønn fargekodet fra våren 2016. 
 

 

5. Endringer i undervisningstilbudet høst 2015 

Geofysisk institutt 
Det er tidligere meldt inn oppstart for GEOF 352 Avansert atmosfæredynamikk og GEOF339 
Avansert dynamisk oseanografi høst 2015. Oppstart er utsatt til høst 2016 da det ikke vil være 
studenter som trenger emnene før dette semesteret. 

 

Institutt for informatikk 
Endringer i oppstart av enkelte nye og reviderte emner i forhold til det som ble meldt inn høst 
2014. 
 
INF285 skal undervises for første gang høst 2016. Emnet var egentlig satt opp til høst 2015, 
men det er ikke behov for det. 
 
INF250 skal undervises om våren, første gang vår 2016. (Det ble oppgitt feil semester ved 
forrige studieplanendring). 
 
INF122 skal undervises for første gang høst 2016, og går for siste gang som INF121 høst 
2015. 
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INF226 blir regelmessig og åpent for flere studenter først til høsten 2017, da emnet blir aktuelt 
for studentene på de nye bachelorprogrammene. 
Ved forrige studieplanendring ble det opplyst at INF280 og INF282 vil bli lagt ned når de nye 
emnene starter opp. Institutt for informatikk presiserer at INF280 ikke skal undervises mer, og 
derfor legges ned fra høsten 2015.  
 
Sekretærens kommentar: 
Fakultetet minner om at det skal arrangeres vurdering i emner minst to semestre etter at 
emnet er nedlagt, da alle studenter har rett til vurdering 3 ganger i et emne. 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
MNF400 Kunnskapsformidling vil ikke undervises høst 15. Grunnen til dette er at 
underviser i emnet ikke lenger er tilsatt ved fakultetet, noe det i en periode har vært usikkerhet 
knyttet til. Det foreslås derfor en pause i emnet høsten 2015 for å vurdere hvorvidt emnet 
fremdeles skal være en del av fakultetet sin emneportefølje, omarbeides eller eventuelt 
legges ned. Emnet har vært et tilbud til fakultetets doktorgradskandidater og har vært brukt for 
å oppfylle kravet om formidling i opplæringsdelen. Fakultetet er imidlertid svært fleksibel i 
forhold til å godkjenne dette kravet, og det bør derfor ikke by på problemer for noen av våre 
kandidater å fylle kravet med andre aktiviteter. 

 

 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

1. Studiestyret tar til etterretning forslagene til små endringer i emnebeskrivelser og 
studieplaner som programstyrene har fremmet.  

2. Studiestyret utsetter vedtaket om endring i undervisningssemester på KJEM306 til 
store studieplanendringer.  

 

 

 

 

Orientering til Studiestyret: Planer for, og ønsker om større 

endringer i studieprogram 
 
For å sikre informasjonsflyt mellom instituttene og Studiestyret er det til fristen 1. mars bedt 
om at studiestyret orienteres om pågående revisjon av studieprogram og planer om større 
endringer i emneporteføljen. Behov for nye emner i fagmiljø utenfor eget institutt kan også 
fremmes. 

 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det vil muligens ved store studieplanendringer bli meldt inn at emnet MNF400 
Kunnskapsformidling legges ned fra og med høst 16. 
 
Det foregår en utredning i forhold til eventuell oppretting av 5-årige integrerte sivilingeniørløp 
innen undervannsteknologi, medisinsk teknologi og energi. Studieprogrammene vil tidligst bli 
meldt inn til store studieplanendringer høst 15.  
 

Institutt for biologi 
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Det vil i løpet av høsten 2015/våren 2016 høyst sannsynligvis komme endringer i 
studieprogrammene Profesjonsstudium i fiskehelse og Bachelorprogram i Miljø- og 
ressursfag. Endringene i profesjonsstudiet i fiskehelse vil sannsynligvis ikke påvirke andre 
programmer. 

 

Institutt for informatikk 
INF111 legges ned fra vår 2016. Emnet er fra høsten 2015 ikke lenger obligatorisk i 
studieprogrammene ved Institutt for informatikk. Instituttet vil melde dette inn ved de store 
studieplanendringene 1.oktober 2015.   
 
Sekretærens kommentar:  
Bachelorprogrammet i IKT ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet benytter INF111 som et 
spesialiseringsemne i graden. Endringen må være avklart med programstyret på 
bachelorprogrammet i IKT før det meldes inn til de store studieplanendringene. 
 
 

Bergen 18.03.15, MN/BIG 
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Kjemisk institutt

Matematisk institutt

Institutt for informatikk

Institutt for fysikk og teknologi

Institutt for biologi

Geofysisk institutt

Institutt for geovitenskap

Molekylærbiologisk institutt

Mindre studieplanendringer for høsten 2015

Den 1. mars er den faste fristen for å melde inn mindre studieplanendringer for emner som
undervises neste semester (høst 2015).

Langsiktige planer
Studiestyret ber om at instituttet/programstyrene gir en kortfattet orientering om planer for 
endringer i programmene. Dette er et tiltak for å sikre informasjonsflyt mellom instituttene og
til medlemmene av Studiestyret, siden endringer i emneporteføljen nesten alltid vil få 
ringvirkninger for flere andre program.

Studiestyret har ikke myndighet eller midler til å vedta hvilke emner som i neste runde skal
opprettes, men kan komme med anbefalinger ut fra et helhetssyn på studietilbudet ved
fakultetet.

Ressurser
Mer informasjon om studieplaner fins på wikisiden:
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner

Reglement: https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer

Endringer i undervisningstilbudet høsten 2014
Studiestyret ønsker å bli informert om endringer i undervisningstilbudet høsten 2014, der 
tilbudet avviker fra den vedtatte planen.

Referanse Dato

2014/8858-BIG 26.01.2015
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Dette gjelder emner som ikke undervises regelmessig, ved for eksempel endring i syklusen
fra partall til oddetalls år, eller hvis emnet avlyses ved mangel på lærekrefter e.l.

Det er begrensninger i muligheten til slike endringer. Dersom det er studenter som i
henhold til studieplanen skal følge undervisning i emnet, er instituttene forpliktet til å tilby
studentene undervisning og eksamen i emnet.

Undervisning i uregelmessig emner
Vedlagt er liste over emner som i FS er oppført som uregelmessige. Fakultetet ber om 
tilbakemelding på om disse skal undervises høst 2015, slik at undervisningsenhet kan 
opprettes i FS.

Vennlig hilsen

Eli Neshavn Høie
studiesjef 

Birthe Gjerdevik

seniorkonsulent



BIO232 Systematisk zoologi
BIO262 Nordens natur
BIO308 Tidlig livshistorie 
BIO315 Utvalgte mikrob emne
BIO318 Akt. geobio
BIO337 Fiskeatferd
BIO377 Fiskesykdom-prak II
BIO382 Akvatisk matprod
GEOF343 vind.gen overfl.bølg
GEOF344 strå.pros. met.klima
GEOV341 Termokronologi og te
INF207 Sos. nettverksteori
INF210 Datamaskinteori
INF219 Informatikkprosjekt 
INF225 Programomsetting
INF272 Ikke-lineær optimer.
INF328 Program.språkelement
INF329 Programutvik.teknol.
INF347 Vdg emne i krypoto
INF348 Vdg emne i datasikke
INF349 vdg emne i inf.kode 
INF379 Emner i optimering
INF389 Bioinformatikk
KJEM203 Petroleumskjemi
KJEM322 Teoretisk spektrosk.
KJEM334 Synt.og retrosynt.
MAT214 Kompleks analyse
MAT225 Tallteori
MAT227 Kombinatorikk 
MAT229 Algebraisk geomet. I
MAT236 Fourieranalyse
MAT244 Algebraisk topologi
MAT256 Plasmadynamikk
MAT265 Parameter & inverse 
MAT311 Gen. funkjsonalan.
MAT320 Innføring i knipper 
MAT322 Algebraisk geomet.II
MAT323 Representasjonsteori
MAT330 utvalgte anvendt mat
MAT331 Utvalg emner analyse
MAT342 Differensialgeometri
MAT343 Utvalgte em topologi
MAT344 Kohomologi
MAT361 Hyperbolsk diff.lign
MNF170-F Risikob HMS-styring
PHYS301 Gen.relativitetsteor
PHYS350 Romplasmafysikk
PHYS352 Emner i ionosfærefy.
PHYS372 Ikkelineær akustikk
PTEK232 Naturgasshydrat
PTEK312 Emner i petr.teknol
STAT221 Sannsynlighetsreg.
STAT250 Monte Carlo stat
STAT310 Multivari. stat. an.
STATRISK Stat.k risikostyr.
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UTDANNINGSMELDING 2014 OG PLANER 2015 

 

 

Universitetsdirektøren ber i brev av 4. desember 2014 om å utarbeide utdanningsmelding, 

forskerutdanningsmelding og forskningsmelding for 2014 og planer for 2015 med frist 1. april 

2015.  

Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 

sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 

Malen for meldingene er vedlagt saken. De tre meldingene fra hvert fakultet skal ikke utgjøre 

mer enn seks sider samlet, noe som innebærer at hver av meldingene vil måtte bli av svært 

begrenset, overordnet og strategisk karakter. Fakultetene skal, sammen med 

utdanningsmeldingen, legge frem forslag til oppretting og nedlegging av studieprogram og 

studieretninger. Det skal også meldes inn forslag til intern allokering av studieplasser 

(opptaksrammer). 

Fakultetet har i brev av 22. januar bedt instituttene om å utarbeide sine utdanningsmeldinger, 
uten å sette spesielle begrensninger i sideantallet på meldingene. Instituttene står også fritt når 
det gjelder utforming av utdanningsmeldingen, og de bør beskrive spesielle utfordringer eller 
innspill ut over de oppsatte spørsmål og tema i malen. Fristen for tilbakemelding fra instituttene 
er 6. mars. Fakultetet tar sikte på å behandle sine tre meldinger i fakultetsstyret 26. mars.  

Fakultetet skal i utdanningsmeldingen også omtale hvilke saker som prioriteres i 2015. I det 
vedlagte utkastet til utdanningsmeldingen er det skissert en liste over satsingsområder. 
Studiestyret bes om innspill og kommentarer. 

 

Forslag til prioriteringer 2015 

Fakultetet vil i 2015 jobbe spesielt med følgende saksfelt:  
 

- Teknologiske utdanninger / sivilingeniør 

- Digital eksamen og undervisning 

- Styrking av lærerutdanning og fagdidaktisk miljø 

- Rekruttering til bachelor 

- Nasjonalt nettverk for frafallsarbeid 

- Studentsosiale arenaer 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2014 for å øke 
den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for 
studentene.  

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2014 og prioriteringer for 2015 med 
de endringer som fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å foreta redaksjonelle 
endringer. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av 
godkjenning i fakultetsstyret. 

 

Bergen 18.03.15, MN/inso 
 

 

Vedlegg:  

- Utkast til utdanningsmeldingen 2014 – planer 2015 

- Utdanningsmelding 2014 fra instituttene - Sammendrag med spesielle trekk, planer og tiltak  

- Brev fra fakultetet om meldingene 2014 

- Bestilling fra universitetsdirektøren  

- Utdanningsmeldinger fra instituttene 

 

https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a7/Meldinger_2014_bestilling_fra_UiB.pdf
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Oppfølging av prioriteringer i utdanningsmeldingen for 2013 og planer og prioriteringer for 2015 

1. Teknologirelatert utdanning: Petroleumsteknologi, nanoteknologi og datateknologi fortsetter å 
være blant fakultetets mest populære studieprogram. 74 % av studentene som begynte på 
masterprogrammet i energi har ingeniørbakgrunn fra en høgskole. Av disse er 88 % fra Høgskolen i 
Bergen. Se også under «Planer for utvikling av studietilbudet …» om 5-årige sivilingeniørstudier. 

2. Styrking av lærerutdanning og fagdidaktisk miljø: Lærerutdanningen er en av de viktigste 
satsinger innenfor utdanningsfeltet ved fakultetet. Lektorutdanningen er inne i en positiv utvikling, 
noe som manifesterer seg ved økte søkertall, redusert frafall og god trivsel blant studentene. 
Programmet hadde i 2014 størst prosentvis økning i antall førsteprioritetssøkere av alle 
lektorprogram i realfag nasjonalt og kom godt ut i årets Studiebarometer sammenlignet med andre 
lektorprogram. I 2015 regner man med 14-15 uteksaminerte kandidater.  

Fakultetet har jobbet med å styrke det fagdidaktiske miljøet og det er tilsatt en stipendiat i 
fagdidaktikk på Matematisk institutt. Det blir lyst ut en stipendiatstilling til med tilsetting i september 
2015. Dette er første fase i en opptrapping og ytterligere styrking av det fagdidaktiske miljøet.  

Gjennom realfagspartnerskapet samarbeider vi tett med våre partnerskoler. Samarbeidet er viktig for 
å sikre høy kvalitet på lærerutdanningen, i tillegg til at arbeidet får betydning for EVU-arbeidet ved 
fakultetet. Avtalene med skolene blir nå revidert og fornyet. Samarbeidet oppleves som veldig 
konstruktivt fra begge parter. 

3. Planlegging av masterseremoni og alumnusdager:  

Masterseremoni: Fakultetet arrangerte i juni 2014 for første gang en seremoni som markerte 
avslutning av mastergrad. Kandidater som leverte sin masteroppgave i løpet av studieåret 2013/2014 
ble invitert til arrangementet. Seremonien ble tatt veldig positivt imot av studentene, som selv har 
bidratt og var viktige støttespillere. For 2015 er det planlagt å videreføre seremonien i 
høstsemesteret for dem som avslutter mastergraden i studieåret 2014/2015.  

Alumnusdagene: Antall påmeldte til arrangementet i mai var ikke stort, men særlig 
fellesarrangementet på Realfagbygget på fredagen fungerte bra og de fremmøtte satte stor pris på 
tiltaket. Evalueringen viste noen svakheter i planleggingen og organiseringen, blant annet burde 
informasjon og brosjyrer komme mye tidligere. Fakultetet har opprettet en arbeidsgruppe bestående 
av vitenskapelig ansatte som følger opp høstens arrangement. 

4. Rekruttering og frafall: Oppdelingen av bachelorprogrammet i matematiske fag i tre 
bachelorprogram og et integrert masterprogram har ført til en dobling av søker- og opptakstallene. 
Et økt antall studenter gir positive ringvirkninger ved et styrket læringsmiljø og bedre sosialt miljø 
blant studentene. Institutt for informatikk har fulgt Matematisk institutt sitt eksempel og delt opp 
sine to bachelorprogram til fire program fra opptak høsten 2015. Det gjenstår å se om det gir samme 
positive effekt på søkertallene. 

Som et viktig tiltak fra fakultetets handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter ble det i 
mars 2014 organisert en fagdag rettet mot realfagselever i videregående skole. Alle institutter bidro 
med seminarer og aktiviteter. Med 633 påmeldte elever var fagdagen en suksess.  

I 2014 ble det på initiativ fra fakultetet etablert et nasjonalt nettverk for frafallsarbeid. Det var god 
oppslutning på den innledende nasjonale konferansen i Bergen. Fakultetet har også påtatt seg en 
koordinerings- og oppfølgingsrolle i det videre arbeidet. Det er opprettet et interimsstyre med 
medlemmer fra ulike institusjoner. 

Fakultetet er vertskap for den europeiske konferansen European First Year Experience (EFYE) i juni 
2015, som også har fokus på problemstillinger rundt frafall og studentenes trivsel. 

5. Etter- og videreutdanning EVU: Se siste avsnitt i meldingen. 

6. Opplæring av stab, digitale læremidler: Vi har avventet utviklingen og signaler fra DigUiB. Det 
meldes imidlertid økende interesse fra de emneansvarlige. Digital eksamen er for eksempel et av 
temaene i det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet. 
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Prioriteringer i 2015:  

- Teknologiske utdanninger / sivilingeniør - Rekruttering til bachelor 
- Styrking av lærerutdanning og fagdidaktisk miljø - Nasjonalt nettverk for frafallsarbeid 
- Digital eksamen og undervisning - Studentsosiale arenaer 

 

Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om i 2014 
Studentutvalg og –organisasjoner: Vi har nå veldig aktive studentutvalg som har regelmessige møter 
og arrangerer mange ulike sosiale aktiviteter. Fakultetet støtter opp under denne aktiviteten.  

I 2013 ble det arrangert et seminar for og med studenttillitsvalgte med støtte fra PEK-midler. Dette 
tiltaket er videreført og er blitt en del av vår ordinære aktivitet. Studentene får midler for årlige 
seminarer som de arrangerer i samarbeid med fakultetet.  

Studentavis MatNatPrat hadde oppstart våren 2014. Fakultetet dekker økonomien. 

Læringsmiljø og bygg: Vi har fremdeles store utfordringer med bygningsmassen i forhold til å kunne 
ha et godt læringsmiljø for studentene. Det er et stort behov for oppgradering av undervisningsrom, 
laboratorier og kurssaler. Fakultetet har god dialog med studentene og de får tilgang til en del 
undervisningsrom utenom undervisningen.  

Senter for fremragende utdanning (SFU): Fakultetet har et mål om å søke et nytt SFU i neste runde.  

Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2014  
Det er meget positivt med økende studenttall på bachelor- og masterprogram, og på inn- og 
utvekslingsstudenter, men vi ser at det krever at vi setter av mer administrative og faglige ressurser 
for å kunne følge opp økningen på en god måte. Økt studentmasse legger også stort press på 
undervisnings-arealer. Det er vanskelig å finne egnete rom til ulike faglige og sosiale aktiviteter for 
studentene. 

Studieprogramevalueringer - Gjennomføring i 2014 og planer for 2015  
En evalueringsrapport fra 2014 fra bachelorprogram i molekylærbiologi og en programsensorrapport 
fra bachelorprogram i fysikk er lagt inn i studiekvalitetsbasen. 
Våren 2014 ble det vedtatt en evalueringsplan for alle studieprogram ved fakultetet etter en 
kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer de siste fem årene. 
Tidsplanen for programevalueringen strekker seg fra 2014 til 2017. I 2015 skal evalueringene for 
bachelorprogrammene ved Institutt for informatikk og Kjemisk institutt ferdigstilles. De fleste andre 
programmene har innleveringsfrist for programevalueringen 1. mars 2016. 

Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/nedlegginger av studieprogram, vurdering av 
robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2016 
Fakultetet planlegger å utvide utdanningsporteføljen ved å etablere tre sivilingeniørprogram, og 
ønsker å be KD om 60 nye fullfinansierte femårige studieplasser. Dette er i tråd med en utvikling mot 
et mer teknologiorientert fakultet, og vil synliggjøre vår kompetanse og aktivitet på 
teknologiområdet. Vi vil møte samfunnets behov for utdanning på nye fagområder ved å bruke vår 
kompetanse i samarbeid med andre regionale aktører innen utdanning og næringsliv. Planene 
medfører imidlertid også et behov for å bygge opp ny kompetanse ved fakultetet, noe som kun vil 
være realiserbart ved tilførsel av nye fullfinansierte studieplasser. Høsten 2014 og våren 2015 har 
fakultetet utredet opprettelse av 5-årige integrerte sivilingeniørløp.  Rapporten er ikke sluttført, men 
vi ønsker å melde inn mulig opprettelse av tre 5-årige integrerte løp innen henholdsvis 
undervannsteknologi, energi og medisinsk teknologi. 

Fakultetet hadde høsten 2014 en gjennomgang av robustheten i de ulike studieprogrammene i 
forbindelse med KDs krav/utredning om minstestørrelse på 20 studenter per studieprogram. I den 
forbindelse ble det utarbeidet to notater fra fakultetet. Statusen for fakultetets studieprogram er 
fremdeles den samme, se vedlegg (ePhorte-sak 14/4989, Styresak 93-14). 
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Fordeling av studieplasser for 2015 er den samme som i 2014, med unntak av informatikk-
programmene, hvor studieplassene ble fordelt på de nye programmene. Se tabellene i appendiks. 

Aktivitet i etter- og videreutdanning - Status i 2014 og planer for 2015 
Fakultetet har en stor kontaktflate mot skoleverket gjennom Skolelaboratoriet i realfag. I tillegg til 
etter- og videreutdanning av lærere, driver Skolelaboratoriet flere nasjonale prosjekter. De største er 
Miljølære.no, Kartiskolen.no og Forskningskampanjen.no. Videreutdanningen i naturfag er 
intensivert ved at kursene er blitt en del av Utdanningsdirektoratets satsing Kompetanse for kvalitet.  

Skolelaboratoriet tilbyr også etterutdanning, dvs. korte kurs uten studiepoeng. I tillegg til 
tradisjonelle dagskurs på UiB, har vi i 2014 hatt to store kursrekker: «Nøkler til naturfag» finansiert av 
Utdanningsdirektoratet og gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Bergen, og «Naturfag i boks», 
finansiert av sentrale UiB-midler.  

Matematisk institutt har to videreutdanningstilbud i matematikk for lærere på 30 studiepoeng hver, 
som er innenfor den nasjonale ordningen «Kompetanse for kvalitet». Instituttet planlegger å søke om 
videreføring av tilbudet i neste treårsperiode. Matematisk institutt har også ansvar for det toårige 
videreutdanningstilbudet «Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk». Til 
høsten 2015 tilbyr instituttet to betalingsemner, GeoGebra for lærere på 15 studiepoeng hver. I 
tillegg til alle disse tilbudene kan lærere søke om opptak til enkeltemner ved fakultetet. 

Institutt for fysikk og teknologi tilbyr to ulike kurs innen risikoanalyse og risikobasert HMS-styring i 
samarbeid med Det Norske Veritas (DNV GL). 
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APPENDIX 
 
Tabell 1: Opptaksrammer for bachelorprogrammene for studieåret 2016/17 
Kode  Program  Ramme 2016/17 

BAMN-BINF Bachelorprogram i bioinformatikk 10 

BAMN-BIO  Bachelorprogram i biologi  85 

BAMN-DSIK Bachelorprogram i datasikkerhet 15 

BAMN-DTEK  Bachelorprogram i datateknologi  40 

BAMN-DVIT  Bachelorprogram i datavitenskap  10 

BAMN-PHYS  Bachelorprogram i fysikk  45 

BAMN-GVGEOF  Bachelorprogram i geovitenskap, retning geofysikk  20 

BAMN-GVGEOL  Bachelorprogram i geovitenskap, retning geologi  75 

BAMN-HAV  Bachelorprogram i bærekraftig havbruk 15 

BATF-IMØ  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi  15 

BAMN-KJEM  Bachelorprogram i kjemi  40 

BAMN-MAT Bachelorprogram i matematikk 10 

BAMN-MATEK Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 15 

BAMN-GEOF  Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi  30 

BATF-MMIRE  Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig  15 

BATF-SMIRE  Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig  9 

BAMN-MOL  Bachelorprogram i molekylærbiologi  40 

BAMN-NANO  Bachelorprogram i nanoteknologi  20 

BAMN-PTEK  Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi  60 

BAMN-STATS Bachelorprogram i statistikk 10 

MAMN-LÆRE  Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk  30 

MAMN-AKTUA Integrert master i aktuarfag 10* 

MAMN-FISK  Profesjonsstudium i fiskehelse  10 

ÅRMN  Årsstudium i naturvitenskapelige fag  75 

Totalt MatNat  704 

Utenfor ramme:   

VID-MAUMAT Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk 10 

* Plassene fordeles på et femårig løp. Dette tallet vil derfor bli endret i utlysningen, men ikke i 
totalrammen for Matematisk institutt.  
 
Tabell 2: Opptaksramme for masterprogrammene for studieåret 2016/17 
Tall for enkelte studieprogram og studieretninger er ikke oppgitt. Instituttene ser på den samlete 
veilederkapasiteten på instituttet og den spesifikke utdanningsbakgrunnen til søkerne når de 
vurderer fordeling av masterplassene innad på instituttet.  
 
Institutt  Studieplasser 2016/17 

Institutt for biologi  55 

Geofysisk institutt  17 

Institutt fysikk og teknologi  60 

Institutt for geovitenskap  53 

Institutt for informatikk  25 

Kjemisk institutt  35 

Matematisk institutt  30 

Molekylærbiologisk institutt 22 

Totalt MatNat  297 
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Studieadministrativ avdeling

Svar fra MN-fakultetet vedrørende KDs krav om minstestørrelse på 
studieprogram

Viser til brev fra SA av 06.06.14, hvor fakultetene blir bedt om å vurdere berettigelsen av 
små studieprogram i lys av Kunnskapsdepartementets signaler om at et årlig studenttall på 
20 som hovedregel bør være et minstemål.

Vi oppfatter at departementets intensjon med å sette en slik grense i første rekke er å sikre 
at fagmiljøet hvor en utdanning tilbys er tilstrekkelig stort og robust til at utdanningskvaliteten 
kan ivaretas på en god måte, samt å sikre fornuftig bruk av ressurser og stimulere til økt 
samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Slik det også har blitt belyst i tidligere 
saksforelegg til utdanningsutvalget (sak 22/14) og universitetsstyret (sak 54/14), kan det 
stilles spørsmål ved om størrelsen på et studieprogram alene er en god målestokk for når 
tiltak bør settes i verk. Vi ønsker å knytte ytterligere noen generelle kommentarer til dette 
etter gjennomgangen av de berørte enkeltprogrammene på Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet gitt under.

Gjennomgang av enkeltprogrammer 

Innledningsvis vil vi peke på at det har vært umulig å få til en detaljert diskusjon i de 
relevante fagmiljøene rundt hvert enkelt studieprogram, grunnet en høringsfrist som 
sammenfaller med de to undervisningsfrie sommermånedene hvor store deler av fakultetets 
faste stab er borte grunnet feltarbeid, vitenskapelige konferanser og ferieavvikling. Det 
nedenstående er derfor basert på vurderinger gjort i dekanatet og fakultetets 
studieadministrasjon. 

Totalt er 22 av MNs studieprogram ført opp på listen over små program som ble utarbeidet til 
universitetsstyrets behandling (sak 54/14). Disse fordeler seg på to treårige 
bachelorprogram, ett femårig profesjonsstudium, 17 toårige masterprogram, og to 
fellesgarder (masterprogram gitt i samarbeid med utenlandske universiteter). Under følger 
vår vurdering av programmene i hver kategori.

Referanse Dato

2014/4989-ELIHØ 22.08.2014
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Masterprogram

Fem av masterprogrammene på listen (biologi, fiskeribiologi og forvaltning, havbruksbiologi, 
marinbiologi og marin ernæring) er nå slått sammen under et felles masterprogram i biologi, 
og synliggjøres nå som ulike studieretninger i dette programmet. Samlet sett møtte 42 nye 
studenter til disse retningene i 2013, og det nye masterprogrammet i biologi får derfor en 
størrelse godt over KDs minstekrav.

Ni av de gjenværende masterprogrammene har til felles at de utgjør en del av et større totalt 
utdanningstilbud ved et institutt, og derved inngår i et større faglig hele. Eksempelvis tilbys 
masterprogrammene i prosessteknologi, petroleumsteknologi og fysikk alle av Institutt for 
fysikk og teknologi, med et samlet opptak høsten 2013 på 43 studenter. Vi har før 
argumentert med at opptaket til et gitt studieprogram er et dårligere mål på soliditeten og 
sårbarheten til et fagmiljø enn det totale studentopptaket på et institutt. Programmene på 
listen vil således lett kunne møte KDs «minstekrav» ved en omorganisering fra selvstendige 
studieprogram til studieretninger under et større «paraplyprogram», på samme måte som 
ved Institutt for biologi. Vi ser imidlertid ingen generell gevinst ved en slik omlegging, og 
mener at faglige- heller enn strukturelle hensyn bør ha avgjørende vekt for en slik 
omstrukturering. 

Det gjenstår da tre ordinære masterprogram på listen, som her omtales spesielt. Først av 
disse er det tverrfaglige masterprogrammet i energi, som administreres fra Geofysisk 
institutt. Dette programmet ble første gang tilbudt høsten 2012, og er således fremdeles i en 
oppstart- og oppbyggingsfase. Det årlige opptaket til programmet har vært jevnt økende, fra 
5 studenter i 2012, via 11 i 2013 til 23 studenter nå i høst. Vi mener at programmet har stor 
samfunnsrelevans, noe også den gledelige økningen i studenttallene reflekterer.  Vi regner 
med å kunne opprettholde et årlig opptak på nivå med 2014 også i fremtiden.

Opptak til masterprogrammet i meteorologi og oseanografi har fluktuert noe de siste årene, 
men ligger i gjennomsnitt på rundt 20 studenter. Dette disiplinprogrammet er 
hjemmehørende på Geofysisk institutt, som står sentralt i UiBs satsing på klimaforskning 
gjennom Bjerknessamarbeidet og Senter for klimadynamikk. I lys av at klima er et av UiBs 
strategiske satsingsområder, og at instituttet også representerer ett av våre internasjonalt 
sterkeste forskningsmiljø, mener vi at dette er et viktig program å opprettholde både i 
nasjonal og lokal kontekst.

Opptaket til masterprogrammet i molekylærbiologi, som er disiplinprogrammet knyttet til 
instituttet av samme navn, ligget på i underkant av 20 studenter. Dette er noe lavere enn 
ønsket. Instituttet har meget god søkning til sin bachelorutdanning, men molekylærbiologi har 
høy relevans også for medisinske fag, og mange av disse bachelorstudentene velger å gå 
videre til masterutdanning ved MOF. Institutt for molekylærbiologi arbeider målrettet for at en 
større andel av bachelorstudentene skal bli værende på instituttet også på 
masterprogrammet.  

Bachelorprogram

To av fakultetets bachelorprogrammer, bærekraftig havbruk og informatikk-matematikk-
økonomi står oppført på listen med et opptak på i underkant av 20 studenter høsten 2013. 
Igjen utgjør disse bachelorprogrammene en del av et større programtilbud på henholdsvis 
Institutt for biologi og Institutt for informatikk. Begge disse instituttene har et totalt årlig opptak 
på rundt 100 bachelorstudenter.
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Femårig profesjonsstudium

Profesjonsstudiet i fiskehelse har en opptaksramme på 10 studenter, og faller derfor godt 
under departementets grense. Dette studiet dekker imidlertid et klart samfunnsbehov og har 
god søkning.  Den lave opptaksrammen er satt ut fra høye kostnader pr studieplass relatert 
til laboratorie- og feltkurs, samt krav til praksisplasser. Vi har bedt departementet om å få 
utvide antall studieplasser til 25 studenter, men dette betinger tilførsel av nye fullfinansierte 
studieplasser, noe vi også har fått støtte fra UiB sentralt til å be departementet om. 

Fellesgrader

Fakultetet deltar i dag i to internasjonale fellesgrader; felles nordisk masterprogram i marine 
økosystemer og klima, og ”master’s programme in geoscience of basins and lithosphere”. 
Disse har et årlig opptak langt under grensen på 20 studenter, og det synes heller ikke 
realistisk at de i fremtiden vil nå et slikt tall. Slike programmer er administrativt tunge å drive, 
og to andre fellesprogrammer ved fakultetet er nylig lagt ned. Vi har tidligere oppfattet at UiB 
sentralt har vært en pådriver for opprettelsen av slike samarbeidsprogrammer, men ser 
gjerne at det diskuteres sentralt om fellesgrader bør opprettholdes på tross av lave 
studenttall.

Generelle betraktninger

Vi hilser en debatt rundt dimensjonering, ressursbruk, kvalitet og nasjonalt samarbeid om 
utdanningsprogram velkommen. Studieprogrammenes størrelse er bare en av faktorene som 
har betydning i denne sammenheng.

Realfagutdanning er i sin natur tverrfaglig. Grunnleggende kurs i fag som matematikk, kjemi 
og fysikk inngår ikke bare i disiplinprogrammene selv, men gjenbrukes som nødvendige 
støttefag på bred basis i alle fakultetets studieprogrammer. Det å legge ned et studieprogram 
frigjør derfor ikke nødvendigvis mye ressurser, og omvendt trenger ikke opprettelse av et nytt 
tverrfaglig program å ”koste” mye dersom eksisterende faglige tilbud kan kombineres på en 
ny måte.

Vi tilstreber generelt sett å ha et studieprogramtilbud som både er samfunnsrelevant, utnytter 
fakultetets faglige ressurser på en best mulig måte, og bidrar at vi fyller opp alle våre 
studieplasser med kvalifiserte søkere.  Så lenge det underliggende fagmiljøet og det totale 
antall studenter ved et institutt forblir stort nok, ser vi det ikke som problematisk at instituttet 
velger å synliggjøre sitt tilbud gjennom å opprette flere små studieprogram med tydelig 
samfunnsrelevans. At en slik tilnærming i noen tilfeller kan føre til kvalitetsheving heller enn 
kvalitetsforringelse er den nylig gjennomførte oppsplittingen av bachelorprogrammene på 
Matematisk institutt, som resulterte i en fordobling av antallet kvalifiserte søkere, et godt 
eksempel på. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at Institutt for informatikk nå ønsker å 
foreta en lignende oppdeling av sin bachelorutdanning for bedre å synliggjøre 
samfunnsrelevans og instituttets totale fagtilbud, og at dette vil kunne føre til opprettelse av 
nye programmer med færre enn 20 studieplasser.

Vennlig hilsen

Harald Walderhaug

Prodekan for utdanning Eli Neshavn Høie

Studiesjef
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Utdanningsmelding 2014 fra instituttene  

Sammendrag med spesielle trekk, planer og tiltak 

I forbindelse med meldingsarbeidet for 2014 ba fakultetet instituttene om å utarbeide sine 

utdanningsmeldinger med frist 6. mars. Instituttene kunne velge om de ville følge samme mal som 

fakultetet skulle bruke. Instituttene ble også bedt om å beskrive eventuelle spesielle utfordringer 

eller innspill ut over de oppsatte spørsmål i malen.  

Fakultetets utdanningsmelding skal ikke overskride 2 sider og det er derfor meget begrenset hvilke 

punkter fra instituttenes meldinger som kan tas med i fakultetets melding. I dette notatet vil vi derfor 

gi et kort sammendrag fra alle utdanningsmeldingene fra instituttene og trekke frem enkelte punkter 

som er verdt å merke seg. 

Programevalueringer og andre evalueringer som ble gjennomført og som er planlagt blir behandlet i 

egen sak (2014/1420). Informatikk får nye bachelorprogram og dermed en omfordeling av 

studieplasser. Det er ellers ingen institutter som har meldt ønske om endring av opptaksrammene. 

 

Geofysisk institutt 

- Stigende søkertall på masterprogram i energi. De første 3 masterstudenter er uteksaminert.  

- Studieretningene CO2-håndtering og Kjernekraft på energi er lagt ned pga svært få søkere. 

- Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi har blitt lagt om, med målet om å gi 

studentene bedre tilknytting til fagfeltet og programmet, og dermed redusere frafall og øke 

intern søkning til masterprogrammet. Masterprogrammet skal bli justert tilsvarende. 

- Instituttet er positiv til strengere opptakskrav til bachelorprogrammet. 

 

Institutt for biologi 

- Mye utviklingsarbeid innen undervisning og utdanning gjøres gjennom bioCEED 

- Programstyre har hatt særlig fokus på emneevaluering og emnerapporter, spesielt 

grunnemnene. Emneansvarlige presenterer og diskuterer rapportene i programstyret. 

- I 2015 skal BA i miljø- og ressursfag bli eksternt evaluert og MA i biologi internt evaluert. 

- bioCEED har gjennomført flere tiltak for lærerutvikling og kollegial kultur i undervisning og 

læring. Lærerne er tilordnet undervisningsgrupper (tematisk) og lærergrupper (emne) for å 

styrke samhandling, felles utvikling og læring, og sammenheng mellom emne og program. 

- Studentene har fire studentorganisasjoner på BIO og er også representert i bioCEED sin 

styringsgruppe. Studentene arrangerer årlig biologisk karrieredag. 

- Det er utfordringer knyttet til det fysiske læringsmiljø på Marineholmen. Det mangler frie 

studentarealer og leseplasser. 

- bioCEED jobber med et digitaliseringsprosjekt  

- BIO har startet opp praksisemner i biologi, kurs i feltundervisning og økt tilbud av 

forskningsprosjekt som del av utdanningen. 

 



 
 

Institutt for fysikk og teknologi 

 Fysikk 

- Ny studieplan for bachelor i fysikk for kullet høst 2014. 

- Instituttet bruker programmeringsspråket Python i noen kurs. Det er ønskelig å diskutere på 

fakultetsnivå om en burde ha en samordning av programmeringsverktøy. 

- Etter forslag av programsensor forsøker instituttet å opprette et lærerkollegium, et forum for 

diskusjon av aspekter ved undervisningen 

- Økt antall studenter på bachelorstudium, og økt antall studenter som velger fysikk som del 

av integrert lærerutdanning. 

- Instituttet har innført mentorordning der førsteårsstudenter kontaktes. 

- I hvert av grunnkursene er det nominert to tillitsvalgte studenter som kommuniserer med 

medstudenter og har møter med programstyret. 

 

 Petroleum- og prosessteknologi 

- Med 3 søkere per studieplass er bachelorprogrammet det mest populære ved fakultetet 

- Det jobbes hele tiden med å fremme studiekvalitet og forbedre læringsmiljøet. Studentene 

har et eget rom for å lese eller kollokvere, og studentorganisasjonene har eget kontor.  

- Mange av undervisningsrommene er derimot for små og foreldet. 

- To aktive programsensorer kommer med gode innspill 

- EVU-emnene krever mye arbeid og ressurser, og det vurderes fortløpende om emnene skal 

videreføres eller legges ned. 

 

Institutt for geovitenskap 

- I emner som tidligere har hatt kapasitetsproblemer er antall plasser blitt utvidet ved at deler 

av undervisningen dubleres. Det har redusert presset og det er mulig å tilby plass til flere 

studenter på en rekke emner. Kapasitetsbegrensninger oppstår nå på grunn av 

plassbegrensninger i undervisningslokaler. 

- En arbeidsgruppe har kartlagt innhold av ulike emner for å avdekke eventuelle overlapp og 

hull i undervisningen. Arbeidet videreføres i 2015. 

- EVU: Den første av en serie med fire moduler for lærere i vgs ble utlyst i 2014, men pga lav 

påmelding ble emnet ikke undervist. Det planlegges videre markedsføring i 2015. 

- Instituttet skal nå delta i den integrerte lærerutdanningen. Den nye stillingen i 

geofagdidaktikk skal ha ansvar for det. 

- Ekstra satsing på studentutveksling har gitt en dobling av utreisende studenter i 2014 

- Det ble startet opp mentorordning hvor en vitenskapelig ansatt har ansvar for 4 studenter. 

 

Institutt for informatikk 

- Kull høst 2014 skal følges opp med individuelle samtaler som et tiltak i fbm frafallsproblemet. 

- Fortsettelse av frafallsprosjektet er et fokusområde også i den kommende perioden. 

- Instituttet fortsetter satsing på digital eksamen, i samarbeid med DigUiB. 

- For å styrke læringsmiljøet, fortsetter instituttet å tilrettelegge for sosialisering på lesesalen 

og å iverksette tiltak rettet mot kvinnelige studenter (bl.a. kvinnenettverk, «jentejava»). 



 
 

- Tilbudet i IT-didaktikk er revidert. Instituttet håper på bedre søking til emnene. 

- Oppstart av to nye bachelorprogram i bioinformatikk og datasikkerhet prioriteres høyt. 

 

Kjemisk institutt 

 Kjemi 

- Bachelorstudiet i kjemi er godkjent som Eurobachelor® etter at de nødvendige endringene i 

programmet er gjennomført. Endringene gjelder f.o.m. våren 2016. På sikt planlegges det å 

søke om Euromaster®-Label. 

- Instituttet har trukket seg fra fellesgradsarbeidet i ASC-programmet. 

- Fellesgradsprogrammet EMQAL har fått innvilget fem nye år med Erasmus Mundus-

finansiering (2013-2018). Dette gir ressurs- og driftsmessige utfordringer. UiB er 

vertsinstitusjon for studieåret 2014/2015. 

- Stor økning i antall uteksaminerte masterkandidater. 

- Etterlyser samkjøring av praksis for tverrfaglige studieprogram ved hele UiB 

 NanoVT 

- Emne i kvantemekanikk innføres som obligatorisk i bachelorgraden 

- Masterbrunsj felles for masterstudenter og femtesemesterstudenter 

- Jobbsøkerkurs for nanoteknologer i regi av karrieresenteret. 

- Utfordrende å administrere et tverrfaglig program som i stor grad benytter emner som eies 

av andre institutter 

- Det påpekes at det er svært uheldig for tverrfaglige program at instituttene har ulike 

sensormapper for bedømming av masteroppgaver. 

 

Matematisk institutt 

- Oppretting av 3 nye bachelorprogram og et 5-årig integrert masterprogram med oppstart 

høsten 2014 har omtrent fordoblet søker- og opptakstallene. 

- Søkertallene til lektorutdanningen er også fordoblet. 

- Svært begrenset veiledningskapasitet til erfaringsbasert master. 

- Videreutdanningstilbud innenfor nasjonal ordning «Kompetanse for kvalitet» 

- Brukerkurs MAT102 har problemer med å finansiere nok gruppeledere 

- Fra høst 2015 to betalingskurs i GeoGebra 

- Store studenttall på grunnkursene krever dublering, store auditorier, flere gruppeledere 

- Flere initiativ for å effektivisere og optimere undervisningen med hjelp av digitale verktøy. 

- Mer videreutdanning har økt instituttets kompetanse i bruk av digitale hjelpemidler 

 

Molekylærbiologisk institutt 

- MA molekylærbiologi: Det ble iverksatt et prosjekt for å øke rekrutteringen av egne 

bachelorstudenter til masterprogrammet. Med målsetting om å styrke bachelorstudentenes 

faglige og sosiale tilhørighet, heve gjennomføringsgraden på bachelor og øke antall 

mastersøkere blant egne studenter. Utviklingen så langt er positiv. 



 
 

- Laboratorieøvelse for bachelorstudenter (Bachelor Training) etter mønsteret for skolebesøk 

som et motivasjonstiltak i andre semester. 

- Prøver å få til digital eksamen i MOL100 våren 2015, men det vanskelig å få DigUiB med. 

- Innledende samtaler med BIO og Institutt for biomedisin med tanke på 

undervisningssamarbeid for å bedre utnytte undervisningsressursene og for å unngå 

dublering av undervisning. 
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Digital eksamen - Tilføyelse til emnebeskrivelser på emner med skriftlig 

skoleeksamen 

 
 

Vår 2015 arrangerer MN-fakultetet 8 digitale eksamener i samarbeid med DigUiB. De fleste av 

disse emnene har oppført i emnebeskrivelsen at det skal være skriftlig eksamen. Ettersom det 

ikke står i emnebeskrivelsen at eksamen kan bli digital, må emnene i tillegg tilby studenter 

eksamen med penn og papir, dersom noen ønsker dette. 

 

Fakultetet ønsker å tilføye en standardsetning i emnebeskrivelsen på alle emner med skriftlig 

skoleeksamen. Eksempel: 

 

Vurderingsformer 

Skriftlig eksamen, 3 timer. Eksamen kan foregå digitalt (på datamaskin). Se mer 

informasjon på: nettside 

 

Det vil bli angitt en frist for når studentene på et emne skal informeres om det blir digital 

eksamen. 

 

Fakultetet ønsker å tilføye setningen av flere grunner: 

 
1) Gjøre studenter oppmerksom på at det er mulig at eksamen kan bli digital 

2) Unngå å lage eksamensoppgaver som kan brukes både digitalt og på papir 

3) Unngå administrasjon rundt lister over studenter som ikke ønsker denne typen eksamen  

 

Dersom eksamen arrangeres digitalt vil studenter med behov for tilrettelegging pga. 

funksjonsnedsettelse fortsatt kunne få innvilget eksamen på penn og papir. 

 

Setningen om digital eksamen legges til på alle emner med skriftlig skoleeksamen. Endringen 

vil bli utført administrativt på fakultetet. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret vedtok at alle emner med skriftlig skoleeksamen får tilføyd setningen Eksamen 

kan foregå digitalt (på datamaskin). Se mer informasjon på: nettside under overskriften 

Vurderingsformer i emnebeskrivelsen. 

 

 
 

Bergen 17.03.15, MN/BIG 
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Matematisk institutt
Telefon 55582838
Telefaks 55589672

post@math.uib.no
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Saksbehandler
Marianne Jensen
55582841
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nominering av programsensor for MNs lektorprogram for 2015- 18

Lærerutdanningsutvalget ønsker herved å nominere følgende programsensor for perioden 
2015 til 2018:  

Professor Trygve Johnsen

Institutt for matematikk og statistikk
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Universitetet i Tromsø 
N-9037 Tromsø

E-post: trygve.johnsen@uit.no

Telefon: 776 44031

Johnsen er forspurt, og har takket ja til oppdraget som programsensor.

Vennlig hilsen

Mette Andresen

Leder for utvalget Marianne Jensen

seniorkonsulent

Referanse Dato

2015/923-MAJE 20.01.2015



U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det matematisk-naturvitenskapelige 
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Matematisk institutt

Oppnevning av programsensor for MNs lektorprogram for 2015-18

Fakultetet har oppnevnt programsensor for lektorprogrammet i naturvitenskap og 
matematikk i samsvar med forslag fra lærerutdanningsutvalget (datert 20.1.2015):

 Professor Trygve Johnsen, Institutt for matematikk og statistikk, 
UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Oppnevnelsen gjelder for en fireårsperiode fra og med våren 2015 til og med høsten 2018.

Oppnevningsbrevet er sendt ut til programsensor. Instituttet/lærerutdanningsutvalget må selv 
sørge for at programsensor får tilsendt sensorveiledning/sensormappen supplert med 
dokumenter og informasjon som instituttet/lærerutdanningsutvalget skal bidra med. 

Oppgaver, retningslinjer og honorar for arbeidet som programsensor avtales direkte mellom 
programsensor og institutt i programsensoravtalen. 
http://www.uib.no/mnfa/studie/Kvalitetssikring/Programsensoravtale.rtf

Vennlig hilsen

Harald Walderhaug

prodekan Eli N. Høie

studiesjef

Referanse Dato

2015/923-INSO 10.02.2015



Misnøgd med bruken av skuleeksamen? 
Spør din forelesar om kvifor det er slik!

Har du lurt på kvifor UiB ikkje nyttar meir varierte 
undervisnings- og vurderingsformar?

Din forelesar har fått brev!



 

 

 
 
 

 
 

Studentparlamentet v/ Arbeidsutvalet  
Parkveien 1  
5007 Bergen 11.03.2015 
  
Fagansvarleg ved Universitetet i Bergen  
Universitetet i Bergen  
Postboks 7800  
5020 Bergen  
 
 

Kjære forelesar, 

 
Forelesinga har i alle tider vore den mest nytta undervisningsforma, slik er det også den dag i dag. Dette er ei undervisningsform 
som stammar frå ei tid då ein hadde få bøker og ein vitskapleg tilsett difor måtte «lese for» studentane. I dag er det ikkje mangel på 
bøker, men likevel nyttar ein same undervisningsmetode. Kvifor er det slik? 

 
Skuleeksamen med penn og papir har alltid vore norma i høgare utdanning. Det var logisk i den tid datamaskiner var noko for dei 
få. Studentar som i dag byrjar i høgare utdanning kjem derimot frå eit skulevesen der dei har nytta datamaskina både i 
undervisninga og på eksamen. Variasjon i vurderingane har blitt ein stadig større del av det norske skulevesenet. Når ein tek steget 
frå vidaregåande skule og inn i høgare utdanning så er det for det store fleirtalet eit steg frå variasjon til eksamen med penn og 
papir. Kvifor er det slik? 
 

Me ynskjer oss eit universitet med varierte undervisnings- og vurderingsformer og me treng difor hjelp frå deg. Det er nemleg dykk 
som forelesarar og emneansvarlege som avgjer korleis undervisninga og vurderingane skal vera lagt opp.  
 

Me ber deg om å tenka nøye gjennom korleis du legg opp din undervisning og kva vurderingsformer du nyttar. Er det samsvar 

mellom undervisninga og vurderinga i faget?  

 

 

Med venleg helsing 

Arbeidsutvalet  

Studentparlamentet ved UiB 
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