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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 27. mai 2015 kl. 1015-1200 

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 20. MARS 2015          

 

Sak 15/7  
Vedtakssak (Saksnr. 2015/5831)  

OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE FOR DIGITAL EKSAMEN 

 

SAK 15/8  
Diskusjonssak (Saksnr. 2015/1534)  

HØRINGSSAK: ETIKK I UTDANNINGEN 

VEDLEGG:  

- Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved UiB 2009-2012  

- Svar fra MN-fakultetet på høring om etikk i utdanningen  

- Oversikt over relevante emner og infomøter  

 

SAK 15/9  
Diskusjonssak (Saksnr. 2009/12377)  

STYRKING AV TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM 

VEDLEGG:  

- Rapport: Tverrfaglige utfordringer  

- Tverrfaglige utfordringer, Studiestyresak i 2010  

- Tiltaksliste, AU-prosjekt våren 2015  

 

SAK 15/10  
Vedtakssak (Saksnr. 2015/2755)  

TEKSTER TIL PROGRAMBESKRIVELSER I STUDIEPLANER, VITNEMÅL OG 

DIPLOMA SUPPLEMENT 

VEDLEGG:  

- Geofysisk institutt: Meteorologi og oseanografi, energi  

- Institutt for biologi: Alle program  

- Institutt for fysikk og teknologi: Fysikk, PTEK  

- Institutt for geovitenskap: Alle program, MAMN-GEOV-BIOKJ  

- Institutt for informatikk: Alle program, IMØ  

- Kjemisk institutt: Kjemi, NanoVT  

https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f8/Referat_20mars2015.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/55/Sak_15_7_Oppnevning_av_arbeidsgruppe_for_digital_vurdering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/80/Sak_15_8_H%C3%B8ringssak_Etikk_i_utdanningen.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/65/Handlingsplan-akademisk-redelighet-april-2009.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c3/Svar_fra_MN-fak_-_h%C3%B8ring_om_etikk_i_utdanningen.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/fa/Oversikt_over_emner_som_inneholder_etikk_sitering_etc.xlsx
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6f/Sak_15_9_Styrking_av_tverrfaglige_program.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3f/Rapport_tverrfaglighet.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e7/Studiestyresak_Arbeidsgruppe_tverrfaglige_program_og_brukeremneundervisning.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f1/Tiltakslister_studie.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/30/Sak_15_10_programtekster_til_vitnem%C3%A5l.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/30/Sak_15_10_programtekster_til_vitnem%C3%A5l.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/VaskFYSIKK.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/81/VaskPTEK.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f5/VaskGEOuten_geobio.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7a/MAMN-GEOV_GVBIOKJ.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f7/VaskINF.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/93/VaskKJEM.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/92/VaskNANO.pdf
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- Matematisk institutt: Alle program, Integrert lektor  

- Molekylærbiologisk institutt: Alle program  

 

SAK 15/11  
Vedtakssak (Saksnr. 2015/1367)  

MINSTEKRAV FOR OPPTAK TIL PPU I DE ENKELTE REALFAGENE 

 

SAK 15/12  
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)  

PROGRAMEVALUERING FOR BACHELOR- OG MASTERPROGRAM I KJEMI 

VEDLEGG:  

- Egenevaluering av utdanningsprogram - Rapport fra Kjemisk institutt  

 

SAK 15/13  

EVENTUELT  

ORIENTERINGSSAKER  

1. Masteropptak høst 2015: Søkertall  

2. Søkertall til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)  

3. Nye avtaler for samarbeid med skoler for en ny 3-årsperiode.  

4. Søkertall april 2015 - notat  

5. SO-opptak: Tall og trender. Planer fremover. Harald Walderhaug presenterer  

6. Anbefalinger fra AU-prosjektet. Oddfrid Førland presenterer  

7. Emneevaluering og kvalitetsbase. Muntlig orientering  

8. Litteraturlister til undervisningen. RU observerer. Muntlig orientering  

9. Orientering fra SFU bioCEED. Status og planer. Muntlig orientering  

10. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering  

 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie 

sekretær 

MN/INSO 

Bergen, 20.5.15 

https://wiki.uib.no/matnat/images/b/ba/Matematikk_program.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d5/Lektorprogram_i_naturvitskap_og_matematikk.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3f/VaskMOL.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Sak_15_11_Minstekrav_PPU-opptak.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/30/Sak_15_12_Programevaluering_kjemi.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b4/Egenevaluering_kjemi_2015_m_vedlegg.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2c/S%C3%B8kertall_oversikt_H15.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/38/S%C3%B8kertall_PPU.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/72/O-sak_Realfagssamarbeid_med_skoler.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4e/S%C3%B8kertall_april_15_.pdf
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Referat fra møte i Studiestyret  

Fredag 20. mars 2015 kl. 1015-1200 
Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon) 

Tilstede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Øyvind Fiksen (Institutt for biologi), Morten 
Førre (IFT, nanovitenskap), Jan Petter Hansen (Institutt for fysikk og teknologi), Eli Neshavn 
Høie (studiesjef), Henrik Kalisch (Matematisk institutt), Marie E. Lien (studentrepresentant), 
Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Fredrik Manne (Institutt for informatikk), Ulysses 
Ninnemann (Institutt for geovitenskap), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Harald Walderhaug 
(prodekan) 

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

II  PROTOKOLL FRA MØTE 1. DESEMBER 2014 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 

 

SAK 15/1 
FULLMAKT TIL Å OPPNEVNE PROGRAMSENSORER 
(Saksnr. 13/4763) 

VEDTAK: 
Studiestyret vedtok at prodekan for utdanning får fullmakt til å oppnevne programsensorer 
etter forslag og nominasjon fra instituttene. Studiestyret blir orientert om oppnevninger. 
 
 
SAK 15/2 
PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN 
(Saksnr. 14/1420) 

Morten Førre orienterte om evalueringen av masterprogrammet i nanovitenskap.  
Fredrik Manne orienterte om evalueringen av bachelorprogrammene i datateknologi og i 
datavitenskap.  
 
VEDTAK: 
Evalueringsrapportene fra bachelorprogram i datateknologi, bachelorprogram i 
datavitenskap og masterprogram i nanovitenskap tas til etterretning. Rapportene legges ut i 
studiekvalitetsbasen. Studiestyret berømmer begge miljøene for godt gjennomarbeidede 
rapporter. 
 
Studiestyret vedtok den oppdaterte planen for programevaluering.  
 
  

http://www.uib.no/nb/matnat/83352/m%C3%B8te-1-desember-2014
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e1/Sak_15_1_Fullmakt_programsensoroppnevning.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/fb/Sak_15_2_Programevalueringer_og_oppdatering_av_planen.pdf
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SAK 15/3 
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2015.  
PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM  

(Saksnr.14/8858) 

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.  

 

SAK 15/4 
UTDANNINGSMELDING 2014 OG PLANER 2015 

(Saksnr. 15/1086) 

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. 

 

SAK 15/5 
DIGITAL EKSAMEN - TILFØYELSE TIL EMNEBESKRIVELSER PÅ EMNER MED SKRIFTLIG 
SKOLEEKSAMEN 

(Saksnr. 14/8858) 

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. 
 

SAK 15/6 
EVENTUELT 

Ingen saker 

 

III  ORIENTERINGER      

Prodekan og studiesjef orienterte. 
 

1. Oppnevning av programsensor for lektorprogrammet  
2. Seminar om lektorutdanning. Muntlig orientering  

https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f5/Sak_15_3_Sm%C3%A5_studieplanendringer_for_h%C3%B8st_15.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f5/Sak_15_3_Sm%C3%A5_studieplanendringer_for_h%C3%B8st_15.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f1/Sak_15_4_Utdanningsmelding_2014.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6c/Sak_15_5_Digital_eksamen_-_tilf%C3%B8yelse_til_emnebeskrivelser.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6c/Sak_15_5_Digital_eksamen_-_tilf%C3%B8yelse_til_emnebeskrivelser.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/ca/Programsensor_lektorprogram.pdf


STUDIESTYRET – MØTE 20. MARS 2015 

Universitetet i Bergen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

 - 3 - 

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  

 
Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
sekretær  

MN/INSO/ELIHØ 
Bergen, 25.03.15 

https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1e/Studentaksjon_vurderingsformer.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/4/48/Vurderingsformsak_fra_2012.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/11/Oppdaterte_tabeller_-_vurderingsformer_med_oblig_.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/11/Oppdaterte_tabeller_-_vurderingsformer_med_oblig_.pdf
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Studiestyresak: 15/7  Saksnr.: 2015/5831 

Møte: 27. mai 2015   

 

 
Oppnevning av arbeidsgruppe for digital vurdering 
 
 

I det administrative utviklingsprosjektet (AU-prosjektet) ved MN-fakultetet er et av de 
foreslåtte tiltakene fra arbeidsgruppen for studie og forskerutdanning å opprette en 
arbeidsgruppe for digital vurdering. Hensikten er å øke kunnskap om og bruk av digital 
vurdering, samt legge grunnlag for utvikling av faglig gode måter å undervise og vurdere i en 
digital setting. 
 
Mandat 
På Solstrandsamlingen 16.-17. februar 2015 der alle administrativt ansatte var samlet i 
forbindelse med AU-prosjektet ble tiltaket arbeidet videre med, og det ble foreslått følgende 
mandat: 
 
Innledning 
Vurderingsformen for et emne henger naturlig tett sammen med undervisningsformene til 
emnet. Arbeidsgruppens mandat gjenspeiler dette og gis et mandat hvor studentens 
gjennomføring av et emne ved bruk av digitale og «analoge» løsninger i undervisningen sees 
under ett. Studentens gjennomføring er en prosess hvor målet er at de skal motiveres til å 
jobbe jevnt gjennom semesteret og hvor undervisnings- og vurderingsformer skal ha som 
målsetning at studenten tilegner seg den ønskete kunnskapen, får testet seg selv i 
gjennomføringsfasen på en hensiktsmessig måte og blir vurdert til slutt på en tilsvarende god 
måte. 
 
Arbeidsgruppen skal: 

 Kartlegge bruken av digitale undervisnings- og vurderingsformer innen MN-fag i verden 
omkring oss per i dag 

o Lokalt på MN-fakultetet. 
o Ved andre universiteter og høyskoler nasjonalt og i internasjonal nærhet. 
o I moderne videregående skoler, som for eksempel Nordahl Grieg. 

 Kartlegge ønske om fremtidig bruk av og behov i forbindelse med bruk av digital 

undervisning og vurdering ved MN-fakultetet. 
 Vurdere i hvilken grad eksamensreglementet setter begrensinger i innføring av nye digitale 

vurderingsformer og identifisere konfliktområder og muligheten for å tilpasse 
eksamensreglementet til et elektronisk vurderingssystem. 

 Foreslå mekanismer for spredning av beste praksis på området til fagmiljøer som enda ikke har 
tatt digitalisert undervisning og vurdering i bruk. 

 Foreslå fagtilpassete mekanismer for innføring av digital undervisning og vurdering i lokale 
fagmiljøer. 

 Vurdere hvilke økonomiske or ressursmessige konsekvenser en omlegging til digital 
undervisning og vurdering vil medføre. 
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I tillegg til dette er det ønskelig at gruppen fortsetter som en ressursgruppe etter at en 
rapport er utarbeidet. 
 

Den oppnevnte gruppen vil bli bedt om å vurdere om mandatet skal utvides eller 
konkretiseres. 
 
Bakgrunn 
UiB har valgt systemet Inspera assessment til bruk ved digital vurdering. Dette systemet tilbyr i dag 
flere oppgavetyper, blant annet flervalgsoppgaver, langsvar, skrive programmeringskode osv. Se mer 
informasjon på: http://www.inspera.no/?siteNodeId=1322664  
 
I tillegg til disse oppgavetypene er det ved fakultetet behov for å kunne ha digitale vurderinger som 
innbefatter f.eks. programmering, kjøre kode, tegne figurer, skrive formler (matematisk/kjemisk), kjøre 
numeriske analyser etc. Det er ønskelig å ha vurderingsformer som nærmer seg en reell 
arbeidssituasjon, og som kan teste det forventede læringsutbyttet på emnet.  
 

Vår 2015 skal 6 emner1 ved fakultetet ha digital eksamen i systemet Inspera assessment. 
Emnene benytter ulike oppgavetyper som langsvar, flervalg, programmering osv. Tidligere 
semestre har det vært arrangert digital vurdering i bl.a. INF100 og INF109 ved fakultetet. 
INF109 har høst 14 og inneværende semester digital vurdering i et system som for flere år 
siden ble utviklet av UiB. Dette systemet skal ikke videreføres, men det viser at det er behov 
for flere former for digital vurdering enn det som eksisterer i Inspera assessment i dag. 
 
Forslag til medlemmer i arbeidsgruppen 
 
Fakultetet har sendt forespørsel til to vitenskapelig ansatte, men det er ikke endelig avklart 
om disse vil være med i arbeidsgruppen. I tillegg til disse ønsker vi forslag fra Studiestyret til 
flere aktuelle medlemmer. Gruppen bør ha representanter med ulike behov og krav til digital 
vurdering og undervisning. 
 
Personene i listen under foreslås som medlemmer i arbeidsgruppen: 
 
Magnus Svendsen Nerheim. Førstekonsulent studie og formidling, Institutt for biologi 
 
Sverre Grødem. Student ved Molekylærbiologisk institutt 
 
Birthe Gjerdevik. Seniorkonsulent, studieseksjonen MN-fakultetsadministrasjonen 
Fakultetsadministrasjonen har sekretariatsfunksjon.  
 
Prodekan utnevner en leder av gruppen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 MOL100, GEOV101, BIO216, INF101, INF142 og INF236.  

http://www.inspera.no/?siteNodeId=1322664
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Forslag til vedtak 
Studiestyret vedtok å oppnevne de foreslåtte medlemmene i arbeidsgruppen for digital 
undervisning og eksamen ved MN-fakultetet. Prodekan får fullmakt til endelig oppnevning av 
de resterende medlemmene. 
 
Arbeidsgruppen skal selv vurdere om mandatet skal utvides eller konkretiseres. 
 
Frist for å levere rapporten er 1. november. 
 
 
 
Bergen 21. mai 2015 
MN/BIG 
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Studiestyresak: 15/8  Saksnr.: 2015/1534 

Møte: 27. mai 2015   

 

 
Høringssak: Etikk i utdanningen 
 
 
Etter et vedtak i Utdanningsutvalget (UU-sak 3/15: Etikk i utdanning) ble fakultetene bedt om å 
redegjøre for sin oppfølging av Universitetet i Bergen sin Handlingsplan for arbeidet med akademisk 
redelighet i utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012. Handlingsplanen inneholder en rekke 
tiltak for å øke bevissthet om akademiske normer og redelighet i utdanningen, og for å styrke 
saksbehandlingen rundt reaktive tiltak.  
 
Fakultetet fikk tilbakemeldinger fra alle institutt om hvilke emner som inneholder undervisning i etikk 
og redelig bruk av informasjon, og hvordan temaet blir tatt opp på informasjonsmøter på ulike 
utdanningsnivå. Instituttene meldte også tilbake hvor mye systemet Ephorus blir brukt til plagiatsjekk. 
Oversikt over emner og infomøter ved instituttene er vedlagt saken.  
 
Hovedinntrykket fra høringen er at det er lite systematisert hvilke og hvor mange emner instituttene 
har som inneholder undervisning i etikk og redelig bruk av informasjon. Det ser videre ut som at 
informasjon om etikk og redelighet er mer ivaretatt i møter og samlinger på masternivå. Det er også 
lite bruk av Ephorus til plagiatsjekk. Svarbrevet fra fakultetet til Utdanningsutvalget er vedlagt saken. 
 
Diskusjon 
På bakgrunn av de vedlagte dokumentene ønsker vi at Studiestyret diskuterer følgende 
problemstillinger: 
 
Etisk bevissthet og redelighet 
 

- Bør det være et minstekrav til emner og undervisning som omhandler forskningsetikk, 

vitenskapsetikk og kritisk og redelig bruk av informasjon på program på bachelor- og 

masternivå? 

- Bør alle program ved fakultetet ha et punkt i læringsutbyttet på programnivå som omhandler 

etisk bevissthet? På programmene ved Institutt for fysikk og teknologi for eksempel inneholder 

læringsutbyttebeskrivelsene følgende punkt under generell kompetanse: «Kandidaten 

demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og 

pålitelegheit.» 

 

Bruk av Ephorus  

Ephorus er et tekstgjenkjenningsprogram som baserer seg på elektronisk innlevering av oppgaver. 
Programmet søker gjennom de innsendte oppgavene og sammenlikner dem med tekster på internett 
samt tidligere innleverte tekster. Ved funn av tekstlikhet vil vedkommende som lastet opp oppgaven 
bli varslet per e-post. Resultatene må gjennomgås og det vil være opp til fagmiljøet å vurdere om det 
er grunn til å mistenke studenten for plagiat eller ikke. Ephorus støtter alle vanlige dokumenttyper 
som Word, pdf, odt osv.  
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- Bør alle masteroppgaver automatisk sendes til sjekk i Ephorus ved innlevering, uten at det 

foreligger mistanke om plagiat i forkant?  

- Bør innleveringer og/eller obligatoriske oppgaver sendes til plagiatsjekk i Ephorus? 

 
Oppretting av fuskekomité ved fakultetet 
 
Fakultetet gir i dag råd til saksbehandling dersom det er mistanke om plagiat på et emne ved 
et institutt, og institutt og fakultet følger retningslinjene i håndboken «ABC ved mistanke om 
fusk». Fakultetet ønsker å opprette en fuskekomité som instituttene kan rådføre seg med ved 
mistanke om fusk, eller i forberedelsen av saker som skal sendes til fakultetet. Komitéen vil ha 
prodekan, studiesjef og saksbehandler på fakultetet som medlemmer. Saksbehandlingen vil fortsatt 
foregå på instituttnivå. Formålet er å bidra til oversikt og lik praksis på fakultetet. 
 
 
 
 
Bergen 21. mai 2015 
MN/BIG 
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Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i 
utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012 

 
Godkjent av Universitetsstyret i møte 30.4.2009 

 
 

De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er  
åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon. 

 
 

 
 
 
 
Innhold  Innledning  
  Handlingsplanens grunnleggende verdier  
  Handlingsplanens fokus 
  Tiltak 1. Proaktive tiltak: Utdanning i etiske verdier og holdninger 
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Innledning  
 
Det har blitt satt søkelys på uredelighet i utdanning og forskning gjennom flere alvorlige saker 
i media de senere årene. Det hevdes, og ikke med urette, at uredelighet i utdanning har økt 
bl.a. på grunn av introduksjonen av nye vurderingsformer og nye teknologiske muligheter. 
Studentenes arbeidssituasjon har endret seg vesentlig både som resultat av kvalitetsreformen 
og den teknologisk utvikling.  
 
I Universitetet i Bergens ”Strategisk plan for 2005-2010” står det at UiB  
 

skal tilby utdanning på høyt nivå og av høy kvalitet i fagdisipliner og 
profesjonsstudier, slik at studiene setter kunnskap, utøvende ferdigheter og 
personlig utvikling i fokus. Utdanningen skal bygge på kritisk refleksjon for å 
gjøre studentene fortrolige med etiske, vitenskapsteoretiske, metodiske og 
praktiske problemstillinger.   

 
I lys av dette har universitetet utredet saksfeltet etikk og redelighet i utdanningene, og dette 
arbeidet har resultert i foreliggende Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i 
utdanningen ved Universitetet i Bergen (2009-2012). 
 
Med denne handlingsplanen ønsker Universitetet i Bergen å slå fast at bevissthet om 
akademiske normer og redelighet er en del av fundamentet for all akademisk virksomhet og 
en av forutsetningene for god studiekvalitet og et godt institusjonelt omdømme. Det er viktig 
for studiekvaliteten ved Universitetet i Bergen at studenter er kjent med etiske 
problemstillinger og de grunnleggende verdier i akademisk arbeid, og dyktiggjøres i god 
vitenskaplig praksis og akademisk redelighet.  
 
Universitetet i Bergen sin grunnholdning er at vi har full tillit til studentene, og at vi ønsker å 
utruste dem med den informasjon og det verktøy som er nødvendig for at de ikke uforskyldt 
kommer opp i faglige situasjoner hvor det kan stilles spørsmål om etisk standard og 
akademisk redelighet. 
 
Handlingsplanens intensjon er et ønske om å forebygge akademisk uredelighet, og å 
imøtekomme et økende problem på en proaktiv måte. Samtidig må det være en selvsagt 
forutsetting at Universitetet i Bergen tydelig gir til kjenne at fusk, plagiat og andre 
redelighetsbrudd ikke vil bli tolerert, verken av studenter eller ansatte. De reaktive 
prosedyrene skal derfor gjennom regelverk og relevante informasjonskanaler være både lett 
tilgjengelige og synlige for alle.   
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Handlingsplanens grunnleggende verdier  
 
Det er ønskelig og nødvendig for Universitetet å ha en tydelig og enhetlig profil når det 
gjelder etikk og redelighet i utdanningen, og det er viktig at institusjonen har en konkret og 
gjennomtenkt plan for dette arbeidet. Fokus skal være på proaktive og forebyggende tiltak så 
vel som på reaktive tiltak. For å styrke, synliggjøre og formidle universitetets profil er det 
nødvendig med klare grunnleggende verdier for universitetet, tydelige institusjonelle regler 
og retningslinjer, mer kunnskap om etikk og etisk bevisstgjøring, holdningsskapende og 
formidlende arbeid samt sanksjoner i henhold til lovverket. Dette er et arbeid som må 
omfatte hele institusjonen og alle gradsnivå. 
 
Universitetets grunnpilar skal være:  

”De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, 
etterprøvbarhet, vitenskaplig redelighet og kritisk diskusjon.”  

 
Målsettingene for handlingsplanen vil være 

• å vise en tydelig og enhetlig profil på dette området, med klare og grunnleggende 
verdier for akademisk virksomhet ved UiB, 

• å ha fokus på forebyggende og proaktive tiltak, med mer kunnskap om etikk, etisk 
bevisstgjøring og opplæring i akademisk redelighet, 

• å bidra til at studentene utdannes i akademisk etikk og redelighet for å dyktiggjøre 
dem som studenter, akademikere og senere yrkesutøvere, 

• synliggjøre hva som regnes som redelighetsbrudd og hvilke sanksjoner som da kan 
påregnes, 

• klargjøre felles prosedyrer for håndtering av mistanke om fusk, plagiering eller 
redelighetsbrudd, 

• å forankre dette arbeidet i tydelige institusjonelle regler og retningslinjer. 
 
 
 
Handlingsplanens proaktive tiltak 
 
Universitetet i Bergen ønsker å legge størst vekt på det proaktive arbeidet når det gjelder etikk og 
redelighet, selv om det også er nødvendig med reaktive tiltak. Målet skal være at studentene skal 
utdannes i akademisk etikk og redelighet for å dyktiggjøre dem som studenter, akademikere og senere 
yrkesutøvere. Tilegnelse av akademiske normer og verdier foreslås inkorporert som ønsket 
læringsutbytte i alle studier og på alle nivå.  
 
Universitetet ser at det er viktig på den ene siden med en viss samordning, samtidig som man 
på den andre siden ikke kveler lokalt initiativ og velfungerende ordninger gjennom nye, 
sentrale strukturer og pålegg. Det foreslås derfor at fakultetene spesifiserer overordnede 
minimumskrav som fagmiljøene må forholde seg til. Samtidig må universitetet sentralt kunne 
bistå fagmiljøer som ønsker det.  
 
Det er viktig å understreke at fagmiljøene selv har det primære ansvaret for å integrere etikk i 
utdanningen, og forholdene må legges godt til rette for at oppgavene kan løses på best mulig 
vis. 
 
Hovedtyngden av de proaktive tiltakene må foregå innenfor de enkelte fagmiljøene og 
studieprogrammene. Det må stilles høyere krav til kunnskap og bevissthet om normer i 
forskningen jo nærmere studentene kommer fullføringen av en mastergrad og 
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forskerutdanning. Samtidig må det settes klare krav til vesentlige normer som sannferdighet, 
unngå plagiat, normer for sitering osv. også på lavere gradsnivå. Disse kravene må være 
tydelige og de bør kommuniseres og formidles på en systematisk måte. 
 
Handlingsplanens reaktive tiltak 
Universitetet mener at den viktigste måten å motarbeide akademisk uredelighet på, er gjennom 
proaktive tiltak, m.a.o. gjennom å formidle, etterleve og kreve at studentene etterlever de 
akademiske redelighetsnormene.  
 
Likevel er det nødvendig at Universitetet styrker og videreutvikler de reaktive tiltakene. UiB 
har i liten grad regler som direkte nevner fusk og uredelighet, og det er i dag uklare grenser for 
hva som regnes som akademisk uredelighet og dette varierer ofte mellom fagmiljø og individ. 
Dette vil det bli tatt tak i, og konkrete reguleringer av eksamensreglementet vil bli foretatt, 
samtidig som bestemmelser om reaksjoner på brudd på slike regler vil bli tatt inn i 
studieplanene.  
 
Videre har UiB til nå hatt lite informasjon og veiledning tilgjengelig for faglærere og sensorer 
som får mistanke om fusk og annen uredelighet. Det er viktig å styrke disse sidene av arbeidet, 
og innføre et regelverk med kjente prosedyrer. Alle som deltar i eksamensarbeid må derfor få 
klare prosedyrer som skal gjelde der mistanke om fusk, plagiat eller redelighetsbrudd 
foreligger, inkludert tilbakemeldingsrutiner til kandidaten(e). Slike saksbehandlingsrutiner må 
inn i universitetets sentrale reglement.  
 
Det er også behov for videre utreding av flere sider ved fusk, plagiat og andre 
redelighetsbrudd. Handlingsplanen tar derfor til orde for at Utdanningsutvalget får ansvaret for 
at grensen mellom fusk og annen uredelighet utredes nærmere. Tanken er å oppnå en felles 
oppfatning og forståelse i fagmiljøene av dette problemet, eventuelt om en slik felles 
forståelse kan gi grunnlag for nedfelling i universitetets regelverk. Samtidig er det ønskelig at 
en i handlingsplanens virkeperiode gjør en gjennomgang og vurdering av Den sentrale 
klagenemndas rolle og mandat.   
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TILTAK 
 
1. Proaktive tiltak: Utdanning i etiske verdier og holdninger 
 

1. 1 Proaktive tiltak: Etiske verdier og holdninger 
 Tiltak Ansvar Tidsrom Kommentar 
1.1.1 Spesifisering av krav til etisk bevissthet i utdanning: 

Det skal utarbeides en veiledning for arbeidet med å formulere 
læringsmål/utbytte for etisk bevissthet. 

UB, SVT, ev. PUP 2009 Dersom støttetjenestene har 
ressurser kan disse bistå 
fagmiljøene ved behov 
utover veiledningen 
 

1.1.2 Oppfølging av etikk i student-lærer-relasjonen: 
Utdanningsutvalget reviderer gjeldende Etiske regler for student-veileder-
forholdet ved UiB. Reglene utvides til student-veileder/lærer-forhold generelt og 
ikke bare omfatte seksuelle trakassering. 

UU, arbeidsgruppe UU oppnevner en 
arbeidsgruppe våren 
2009 og denne leverer 
sitt forslag innen 
utgangen av 2009 
 

UU oppnevner en 
arbeidsgruppe som 
utarbeider forslag til 
reviderte etiske regler 

1.1.3 Tiltak rettet mot ansatte: 
• Det bør opprettes permanente, frittstående emner i 

forskningsetikk/vitenskapsetikk og informasjonskompetanse (kritisk og 
redelig bruk av informasjon). Kurstilbudet må også ha kapasitet til å kunne 
tilby kursplasser til andre enn kun nyansatte. 

•  

PUP, SVT, UB I løpet av 2009  

1.1.4 Tiltak rettet mot ansatte: 
• Program for universitetspedagogikk, i samarbeid med 

Utdanningsavdelingen, utreder muligheten og behov for opplæring av 
stipendiater med undervisningsplikt, for eksempel et kort introduksjonskurs 
(1-2 dager) i pedagogikk, UiBs etiske verdier og normer samt hvordan 
forebygge og avdekke uredelighet i utdanningen 

• . 

PUP, UA Utarbeides i løpet av 
2009 

 

1.1.5 Informasjon og formidling: 
• Informasjon til studentene må utvikles og oppdateres i tak med innføring av 

nye krav/rutiner. Dette gjelder både informasjon i brosjyrer, etc og på web. 
• Informasjon til ansatte må utvikles og oppdateres i tak med innføring av nye 

krav/rutiner. Dette gjelder både informasjon i brosjyrer, etc og på web. 
• All relevant informasjon bør være tilgjengelig på norsk og engelsk. 
• Websiden uib.no/etikkiutdanning utvikles til å bli en sentral portal for all 

informasjon relatert til etikk og redelighet i utdanningene 
• Informasjon om Redelighetsutvalget og dette utvalgets nettside vil også bli 

gitt en særlig oppmerksomhet. 

UA, fakultetene Kontinuerlig  
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1.1.6 Tiltak ved studentopptak: 
• Alle studenter som kommer til UiB (enten ved førstesemester eller på annet 

nivå/ved annen ordning) skal motta skriftlig og muntlig konsis informasjon 
om UiBs grunnpilar for etikk i utdanning og hva den innebærer, samt om 
konsekvensene ved uredelighet. 

• Alle som tilbys studieplass ved UiB eller på annen måte skal benytte seg av 
UiBs studietilbud, avkreves skriftlig bekreftelse på at de er kjent med og 
aksepterer UiBs etiske regler som del av den skriftlige aksepten av 
studieplassen. 

UA Utarbeides av UA 
sammen med 
studielederne, og 
forslag til tiltak legges 
frem for UU høsten 
2009. Ev. tiltak settes i 
verk våren 2010. 

UA må se på om dette 
praktisk lar seg gjøre eller 
om det er andre tiltak som 
ville oppnå tilsvarende 
effekt, for eksempel ved 
bruk av Utdanningsplanen. 

1.1.7 Spesielle tiltak og informasjon under studiet rettet mot studenter på 
korttidsopphold/ utvekslingsprogrammer og internasjonale gradsstudenter 

UA, UB og fakultetene Arbeidsgruppe 
oppnevnes høsten 2009 
og ev. tiltak utarbeides i 
løpet av våren 2010 

Ev. slike tiltak og behov for 
informasjon utarbeides av 
nevnte enheter. UA leder 
arbeidet 

 
Forkortelser: PUP – Program for universitetspedagogikk; SVT – Senter for vitskapsteori; UA – Utdanningsavdelingen; UB Universitetsbibilioteket; UU - Utdanningsutvalget 
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1.2 Proaktive tiltak rettet mot de forskjellige utdanningsnivå 

 Førstesemester Bachelor Master Phd 

1.2.1 Tiltak 

Alle studieprogram skal spesifisere ønsket læringsmål/utbytte for etisk bevissthet i studieplanen for programmet. 
Dette kan spesifiseres som kunnskaper, ferdigheter og innsikter. Der det er ønskelig eller naturlig kan man 
innenfor de enkelte emner også inkludere læringsutbytte for etisk bevissthet og/eller profesjonsetikk i 
emnebeskrivelsene. 

 

 Ansvar Fakultetene og programstyrene  
 Tidsrom Innen 2010  

1.2.2 Tiltak Utvikling av et samlet tilbud i etikkundervisningen, fra det første møtet med akademia, via bachelor- og 
masternivå og over i forsker- eller profesjons/yrkesrollen. 

 

 Ansvar Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,* Utdanningsutvalget  
 Tidsrom Innen 2010  

1.2.3 Tiltak 

Det utvikles et kort kurs (1-2 
dager) i etikk, akademiske 
normer og verdier, og kritisk/ 
redelig bruk av informasjon for 
nyankomne studenter ved UiB 
som ikke følger 
seminarmodellen av ex. phil. 

Det innføres et minimumskrav om 
undervisning i forskningsetikk og 
vitenskapsetikk utover det som gis 
på førstesemesteret. 

Det innføres et minimumskrav om 
undervisning i forskningsetikk, 
vitenskapsetikk og kritisk og redelig 
bruk av informasjon utover det som 
gis på lavere grad. 

Handlingsplanutvalget for 
doktorgradsutdanningen tar hånd 
om hvordan etikk og redelighet kan 
ivaretas i forskerutdanningen. 

 Ansvar 
 

Institutt for filosofi og første-
semesterstudier, UB, SVT, UA, 
Råd for førstesemesterstudier 

Fakultetene setter minimumskrav 
som følges opp av programstyrer og 
lærerne 

Fakultetene setter minimumskrav 
som følges opp av programstyrer og 
lærerne 

Handlingsplanutvalget 

 Tidsrom 
Utarbeides i innen våren 2009., 
ev. tiltak settes i verk våren 
2010 

Innen 2010 Innen 2010 Innen 2010 

1.2.4 Tiltak 

 I samband med bacheloroppgaven 
eller lignende skal det gis 
undervisning og trening i akademiske 
redelighetsnormer. Undervisningen 
bør gis av fagmiljøene selv, eller i 
samarbeid med 
Universitetsbiblioteket og Senter for 
vitenskapsteori. 

Forskningsetiske aspekter ved 
arbeidet med masteroppgave eller 
lignende skal vies oppmerksomhet av 
student og veileder gjennom kollektiv 
og/eller individuell veiledning og 
diskusjon, og det bør inngå som 
vurderingskriterium at slike aspekter 
er gjort tilstrekkelig rede for. 

 

 Ansvar  Programstyrer, veiledere Programstyrer, veiledere  
 Tidsrom  Innen 2010 Innen 2010  
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Forkortelser: SVT – Senter for vitskapsteori; UA – Utdanningsavdelingen; UB Universitetsbibilioteket;  
 
* Prosjekt er igangsatt og støttet gjennom tildeling fra Program for evaluering og kvalitetsutvikling 
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Læringsmål/utbytte for etisk bevissthet: 
 
Arbeidsgruppens innstilling skisserer hvordan ønsket læringsmål/utbytte for etisk bevissthet kan beskrives som kunnskapene, ferdighetene og 
innsiktene: 

Kunnskaper 
- kjennskap til UiBs grunnpilar for etikk i utdanning: De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, 

etterprøvbarhet, vitenskapeligredelighet og kritisk diskusjon og kunnskap om begrunnelsen for disse (framfor alt akademiske verdier 
og normer) 

- kunnskap om og forståelse for betydningen til akademiske verdier, og hvilke implikasjoner de har for konkret handling  
- kunnskap om etisk begrunnelse og mer generelt om normativ argumentasjon og forståelse for verdipluralisme og dens betydning 
- kunnskap om og forståelse av årsaker til verdi- og interessekonflikter av relevans for utdanningen og senere yrkesutøvelse 

 
Ferdigheter og innsikter 
- tilegne seg og overholde UiBs etiske verdier og normer i konkret handling som student og deltaker i universitetsfellesskapet 
- evne til å reflektere over og kritisk diskutere etiske og andre normative spørsmål og begrunne handlinger, normer og verdier av 

relevans for utdanningen og senere yrkesutøvelse  
- evne til å se sammenhengen mellom egne og andres konkrete handlinger på den ene side, og verdier og normer på den andre side 
- evne til å identifisere og reflektere over verdi- og interessekonflikter av relevans for utdanningen og senere yrkesutøvelse, også i 

konkrete tilfeller  
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2. Reaktive tiltak: Akademisk redelighet 
 

2. Reaktive tiltak: Akademisk redelighet 
 Tiltak Ansvar Tidsrom Kommentar 

2.1.1 
 

Tiltak for å styrke saksbehandling ved fusk ved eksamen og i annet 
vurdert studentarbeid: 
Felles retningslinjer og prosedyrer der mistanke om fusk, plagiat eller 
redelighetsbrudd foreligger, inkludert tilbakemeldingsrutiner til kandidaten(e), 
skal utarbeides.   

Sentraladministrasjonen, 
fakultetene og instituttene. 
 

Sentrale retningslinjer 
skal utarbeides i løpet 
av 2009. 

 

2.1.2 Tiltak for å styrke saksbehandling ved fusk ved eksamen og i annet 
vurdert studentarbeid: 
Fakultetene skal informeres og informere tilstrekkelig om disse retningslinjene 
samt rutiner for saksbehandling ved fusk og annen akademisk uredelighet. Det 
skal bygges opp et profesjonelt apparat for å avlaste faglærerne og instituttene 
med de innledende reaksjonene og eventuelt den forberedende 
saksbehandlingen i fall ”fuskesak”. 

Sentraladministrasjonen 
og fakultetene. 

Kontinuerlig  

2.1.3 Tiltak for å styrke saksbehandling ved fusk ved eksamen og i annet 
vurdert studentarbeid: 
Det skal utarbeides enkle veiledere for fagmiljøene som beskriver prosedyre fra 
man avdekker mistanke til saken oversendes fra fagmiljøet til fakultetet. Det 
utarbeides standardskjema som faglærere og andre kan fylle ut i slike tilfeller.  

UA og fakultetene i 
samarbeid 

Høsten 2009  

2.1.4 Tiltak for å styrke UiBs felles oppfatning av hva som er fusk og annen 
uredelighet: 
Utdanningsutvalget nedsetter en arbeidsgruppe med representanter fra alle 
fakultet, Kollegiesekretariatet, klagenemda, studentene, Utdanningsavdelingen 
og Forskningsavdelingen. Utvalget skal bl.a. se på grensen mellom fusk og 
annen uredelighet, spørsmålet om krav til selvstendighet, behov for revisjon av 
UiBs regelverk og mulighet for sanksjoner på nivå før den blir gjort til gjenstand 
for behandling i klagenemnda.   

Utdanningsutvalget og 
arbeidsgruppen 

Utredningen leveres 
høsten 2009 

 

2.1.5 Tiltak for å styrke UiBs felles oppfatning av hva som er fusk og annen 
uredelighet og sanksjonsmuligheter for regelbrudd: 
Det gjøres en gjennomgang og vurdering av Den sentrale klagenemndas rolle 
og mandat, samt forslag til endringer. 

Sentraladministrasjonen Høsten 2009   

2.1.6 Tiltak for å avdekke uredelighet ved eksamen og i annet vurdert 
studentarbeid: 
Tekstgjenkjenningstjenestene videreutvikles og tilbys for bruk over hele UiB. 
Innstillingen fra gruppen som har vurdert bruk av Ephorus legges til grunn i det 
videre arbeidet. 

UA (eier), fakultetene og 
fagmiljøene 

Kontinuerlig  

 
Forkortelser: UA – Utdanningsavdelingen 
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Studieadministrativ avdeling

Svar fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: UU-sak 3/15: 
Etikk i utdanning, videre oppfølging

Vi viser til vedtak i UU-sak 3/15, og brev fra Studieadministrativ avdeling 26. mars 2015 der 
fakultetene bes om å redegjøre for sin oppfølging av Universitetet i Bergen sin handlingsplan 
for akademisk redelighet. 

1.1 Proaktive tiltak: Etiske verdier og holdninger

Alle nye bachelorstudenter som tar ex.phil i første semester deltar på et kurs i regi av 
Bibliotek for realfag som inneholder blant annet etikk, sitering og litteratursøk. I tillegg til dette 
tar fakultetet opp teamet plagiat, fusk og tillatte hjelpemidler på et informasjonsmøte for alle 
nye studenter i oktober. Informasjonsmøtet er et forberedelsesmøte til informasjonsuken PÅ 
VEI.

På de fleste institutt tas tema som plagiat og sitering opp på møter som arrangeres for 
masterstudentene, og det inngår som en del i obligatoriske kurs eller emner på 
masterstudiet. Ved Institutt for geovitenskap blir etikk tatt opp på både masterseminar, 
siteringskurs i samarbeid med biblioteket og som en del av veiledningen i arbeidet med 
masteroppgaven. På bachelornivå tar enkelte institutt dette opp som tema på programmøter, 
og Kjemisk institutt diskuterer temaet på emnene som har lab og innlevering av øvelser.

Studenter på utvekslingsprogrammer og internasjonale gradsstudenter får tilbud om å ta kurs 
i sitering og etikk ved Bibliotek for realfag, men dette er ikke et obligatorisk kurs. Fakultetet 
opplever det som utfordrende at kurset ikke er obligatorisk, da vi ikke kan kreve at alle skal ta 
det. 

For å styrke arbeidet med etikk og fusk arrangerte fakultetet i juni 2014 et fagseminar for 
administrativt ansatte ved MN-fakultetet om fusk og plagiat. Seminaret omhandlet både hva 
fusk er, hvilke saker som kan anses og fusk og hvordan det bør følges opp. Per Gunnar 
Hillesøy fra Kollegiesekretariatet holdt presentasjon, og det ble diskutert mulige rutiner for 
arbeidet. Ansatte ved andre fakultet var invitert og til stede på seminaret. I tillegg til dette er 
brosjyren ABC ved mistanke om fusk distribuert ut til instituttene ved fakultetet. 

Referanse Dato

2015/1534-BIG 29.04.2015



side 2 av 2

1.2 Proaktive tiltak rettet mot de forskjellige utdanningsnivå
Instituttene har i varierende grad spesifisert etisk bevissthet i studieplanen for programmene. 
Ved Institutt for fysikk er etikk et gjennomgående tema i utdannelsen, og i de nye 
læringsutbyttebeskrivelser til programmene er følgende punkt inkludert under generell 
kompetanse: «Kandidaten demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som 
openheit, presisjon og pålitelegheit.» Fakultetet vil i arbeidet med læringsutbytte og nye 
vitnemål vurdere om dette skal tas med på alle program.

Flere institutt har emner som inkluderer etisk bevissthet som en del av læringsutbyttet, men 
flere har også emner som tar opp denne type tema uten at det spesifiseres i læringsutbyttet.

På mange emner er det naturlig å inkludere undervisning om plagiering og kildehenvisning
fordi det leveres skriftlige rapporter. 

Flere av emnene som inneholder bacheloprosjekt/bacheloroppgave har undervisning i 
akademisk skriving, bruk av kilder og sitering. Blant annet emnet MAT292 Prosjektarbeid i 
matematikk som har undervisning i matematisk skriving der det informeres om kildebruk, og
et to timers bibliotekkurs.

Fakultetet ser at det ved instituttene er en rekke gode tilbud med emner som inkluderer 
undervisning i forskningsetikk og vitenskapsetikk, men at disse er lite systematisert. 
Fakultetet vil basert på denne saken ha en videre oppfølging på dette i fakultetets 
Studiestyre. 

Når det gjelder læringsutbytte på ph.d. viser vi til det felles læringsutbyttet for ph.d.-
utdanningen.

2. Reaktive tiltak: Akademisk redelighet

Fakultetet gir i dag råd til saksbehandling dersom det er mistanke om plagiat på et emne ved 
et institutt, og institutt og fakultet følger retningslinjene i håndboken «ABC ved mistanke om 
fusk». Fakultetet har videre planer om å opprette en fuskekomité. Dette skal være en komité 
som instituttene kan rådføre seg med ved mistanke om fusk, eller i forberedelsen av saker 
som skal sendes til fakultetet. Saksbehandlingen vil fortsatt foregå på instituttnivå. Formålet 
er å bidra til oversikt og lik praksis på fakultetet. 

Flere av instituttene bruker Ephorus i forbindelse med innleveringer på emner, men det 
benyttes ikke systematisk på alle innleveringer. Programmet benyttes mer sporadisk og ved 
mistanke/behov. Dette har også sammenheng med at mange rapporter og oppgaver ikke 
kan leveres elektronisk, for eksempel labrapporter i kjemi og innleveringsoppgaver i 
matematikk. Faglærere og gruppeledere vil likevel ha en bevissthet om plagiat når 
innleveringer vurderes. Fakultetet har ikke satt egne krav for bruk av Ephorus, men vil følge 
saken videre opp i Studiestyret.

Vennlig hilsen

Eli Neshavn Høie

studiesjef Birthe Gjerdevik

seniorkonsulent
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Tverrfaglig utdanning – forslag til tiltak for å styrke tverrfaglige 
studieprogram 
 
 
De siste 6-7 årene har fakultetet hatt et ekstra fokus på tverrfaglige studieprogram som går på tvers av 
våre institutter.  I tillegg er vi involvert i en rekke tverrfakultære program. De tverrfaglige 
programmene er særlig utfordrende og stiller andre krav til organisering og administrasjon enn de 
ordinære disiplinprogrammene. Særlig har dette blitt synlig i forhold til kostnader og 
belønningsmekanismer, men også i forhold til forankring, synliggjøring og studentenes tilhørighet. 
 
I 2009 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe (Arbeidsgruppe for tverrfaglighet og 
brukeremneundervisning, (Goksøyr-utvalget) som skulle se på de utfordringene som de tverrfaglige 
programmene møter på.  Rapporten pekte på en rekke utfordringer, og mange av de foreslåtte 
tiltakene ble implementert som oppfølging av rapporten, blant annet avtaleinngåelse mellom de 
instituttene som var involvert i tverrfaglige program sammen. Det ble også gjennomført en rekke 
administrative tiltak etter ferdigstillelse av rapporten.  En del av utfordringene som ble pekt på kunne 
ikke løses på en enkel måte, men har vært diskutert en rekke ganger i årene etterpå og er fremdeles 
utfordrende å løse. 
 
I forbindelse med det administrative utviklingsprosjektet, ble det opprette en arbeidsgruppe for 
studie- og forskerutdanning som skulle kartlegge ulike områder der det er behov for oppfølging. 
Tverrfaglighet var igjen et av områdene som kom opp i tiltakslisten som ble utarbeidet av 
arbeidsgruppen. Rapporten fra 2010 (Goksøyr-rapporten) har vært brukt som bakgrunnsinformasjon, 
og tiltakene som ble foreslått den gangen har blitt løftet fram på nytt og supplert med nye tiltak som 
kan styrke de tverrfaglige programmene (tiltakslisten i sin helhet er vedlagt).  
 
Tiltakene som er foreslått er av litt ulik karakter, og Studiestyret har i fellesskap med 
studieadministrasjonene fått i oppdrag å følge opp følgende tiltak:  
 

- Styrking av programstyrets rolle og mandat 
o Mandatet for programstyret må bli tydeligere og det må kommuniseres klart til 

programstyremedlemmene (mandatet er vedlagt). 
o Programstyreleder må vise et tydelig lederskap, og være synlig overfor 

programstyremedlemmene og administrativ koordinator. 
o Saker som behandles i Studiestyret bør alltid ha et punkt som heter «Konsekvens for de 

tverrfaglige studieprogrammene» 
o Studieprogrammet må forankres og anerkjennes på vertinstituttet, og 

ansvarfordelingen mellom vertsinstitutt og Programstyret tydeliggjøres.  Alle 
tverrfaglige studieprogram bør ha en skriftlig avtale (jmf. Goksøyrutvalget) der alle 
institutt som er involvert/bidrar med emner forplikter seg. Eksisterende avtale må 
oppdateres. 

- Styrking av programmets forankring på vertsinstituttet 
 

- Opprettelse av kommunikasjonskanaler og erfaringsdeling mellom de ulike tverrfaglige 
programmene. 
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Tiltakene kan ikke løses alene hverken fra studieadministrasjon eller vitenskapelig tilsatte, og det er 
derfor ønskelig å lage en plan for hvordan vi kan arbeide videre med problemstillingene i fellesskap for 
å kunne styrke tverrfaglige studieprogram både faglig og administrativt.  
 
 
Studiestyret bes å diskutere hvordan de foreslåtte tiltakene kan iverksettes for å styrke fakultetets 
tverrfaglige studieprogram faglig og administrativt med bakgrunn i de foreslåtte tiltakene. 
 
 
 
Bergen 22. mai 2015  
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Arbeidsgruppen leverer med dette sine forslag for å møte de tverrfaglige utfordringene på 

fakultetet til fakultetsstyret.

Bergen, 26.mai 2010

Anders Goksøyr, Institutt for biologi, leder

Jan Petter Hansen, Institutt for fysikk og teknologi

Terje Finnekås, Institutt for fysikk og teknologi

Oddfrid T. Kårstad Førland, Institutt for biologi

Trond Steihaug, Institutt for informatikk

Knut Børve, Kjemisk institutt

Morten Jakobsen, Institutt for geovitenskap

Kristin Kalvik , Geofysisk institutt

Helge Ketil Dahle, Matematisk institutt

Seniorkonsulent Kristine Engan-Skei, fakultetsadministrasjonen, har vært gruppens sekretær
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Kap 1 Arbeidsgruppens sammensetning og mandat

Fakultetsstyret nedsatte i møtet den 14.oktober 2009 en arbeidsgruppe for tverrfaglige 
studieprogram og brukeremneundervising. 

Professor Anders Goksøyr ble oppnevnt som leder for arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning:
o Anders Goksøyr (BIO, instituttleder), leder
o Jan Petter Hansen (IFT, instituttleder)
o Terje Finnekås (IFT, seniorkonsulent)
o Oddfrid T. Kårstad Førland (BIO, seniorkonsulent)
o Trond Steihaug (II, professor)
o Knut Børve (KI, professor)
o Morten Jakobsen (GEO, førsteamanuensis)
o Kristin Kalvik (GFI, førstekonsulent)
o Helge Ketil Dahle (MI, instituttleder)

Seniorkonsulent Kristine Engan-Skei, fakultetsadministrasjonen, ble oppnevnt som gruppens 
sekretær.

Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat1:

Mandat til arbeidsgruppen er å utarbeide retningslinjer og mekanismer for 
tverrfaglige studieprogrammer og brukeremneundervisningen ved fakultetet slik at:

a) det kan utvikles og opprettholdes gode og forskningsbaserte tverrfaglige 
utdanningstilbud som bidrar til faglig utvikling ved fakultetet

b) det er en rimelig og rettferdig fordeling av kostnader, ressurser og inntekter fra 
utdanningstilbudene

c) det er god balanse mellom ressursbruk i de disiplinorienterte og tverrfaglige 
programmene

Gruppen har hatt 5 møter og noe meningsutveksling pr e- post. Fakultetsdirektøren og 
studiesjefen på fakultetet har deltatt på flere av møtene.
Gruppen har avgrenset diskusjonen til hovedpunktene i mandatet og noen av spørsmålene og 
utfordringer til gruppen (underpunkter i mandatet). På det tredje møtet bestemte 
arbeidsgruppen seg for å be programstyrene for de tverrfaglige programmene på MN-
fakultetet, samt to av de tverrfaglige programmene som SV-fakultetet administrerer, om å 
foreta en SWOT-analyse for programmet, samt svare på en del angitte spørsmål2.

                                                
1 Saksforelegg med fullstendig mandat http://www.uib.no/filearchive/2009-86-mn.pdf
2 Svarbrev fra programstyrene er vedlegg 2 i rapporten



5

Kap 2   Beskrivelse av dagens situasjon

MN-fakultetets studietilbud omfatter disiplinutdanninger, tverrfaglige program og profesjons-  
utdanninger, med hovedvekt på studieprogram som følger fagdisiplinene. Det er et særtrekk 
ved studieprogrammene at det er stort gjenbruk av emner også mellom disiplinutdanningene. 
Det er videre et viktig kvalitetselement i fakultetets studietilbud at fagmiljøene har ansvar for 
undervising i emner som ligger til fagområdet, selv i de tilfeller hvor emnene ikke inngår i 
instituttets egen disiplinutdanning. 

Alle utdanningsprogram på MN-fakultetet oppfordrer studentene til å skaffe seg en bred 
faglig profil, men de tverrfaglige programmene går ofte lenger i å kreve og tilby tverrfaglig 
innsikt og utvikling. God tverrfaglighet er ofte med på å drive vitenskapen fremover, og er en 
sentral faktor i et livskraftig universitetsmiljø. Samtidig er det viktig å huske på at god 
tverrfaglighet bygger på god faglighet, og at gode tverrfaglige miljø må bygge på sterke 
fagmiljø med kvalitet i fokus både i forskning og utdanning. De tverrfaglige programmene gir 
en spesiell kompetanse som et moderne arbeidsmarked etterspør, og utdanner attraktive 
kandidater.

Underfinansiering 

Det er en generell oppfatning at MNT-fagene over lengre tid har vært underfinansiert. Et 
undervisningsregnskap beregnet for 2007 3 viser at fakultetet bruker mer tid på 
undervisningsoppgaver enn det stillingsmassen er dimensjonert for. I brev til 
universitetsledelsen fra fakultetet heter det:

Som det fremgår av anslaget, er det et gap på 13,4 fulle undervisningsårsverk mellom 
det estimerte behovet for tidsressurser til utdanningsaktiviteten på alle nivå (fra BA til 
PhD) og de faktisk tilgjengelige tidsressursene ved fakultetet. 

Når fakultetet likevel klarer å opprettholde den høye undervisningsaktiviteten pekes det i 
brevet på store eksterne veiledningsressurser på master- og PhD-nivå ved universitetets 
samarbeidspartnere (Unifob, NIFES, HI, Nansensenteret m.fl). Videre er det mange 
vitenskapelig ansatte som bruker mer tid på undervisning enn 46 % av stillingen.

Den pressede økonomiske situasjonen har over tid blant annet gitt utslag i nedbygging av 
kostnadskrevende undervisning. I fakultetets utdanningsmelding fra 20084 heter det:

Undervisningen i realfag og teknologi er i sin natur i stor grad felt-, laboratorie- og
simuleringsbasert… Felt- og laboratorieundervisning er imidlertid svært 
kostnadskrevende, det er behov for både mindre avansert vitenskapelig utstyr og 
forbruksmateriell, samt et kontinuerlig behov for vedlikehold av undervisningsutstyr 
som for eksempel luper og mikroskoper.

De store reduksjonene i fakultetets utstyrsbevilgning de siste ti-tolv årene har ført til 
at undervisningen er blitt skadelidende pga begrenset fornyelse av undervisningsutstyr. 

                                                
3 Tid til forsking og undervisning - videre oppfølging (svarbrev til Universitetsledelsen, datert 26.05.2008)
4 https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Utdanningsmeldinger_og_utdanningsstrategi
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Fakultetets økonomiske situasjon i 2007 og 2008 har dessuten ikke gitt grunnlag for å 
kompensere for reduksjonen i den eksperimentelle, felt- og simuleringsbaserte 
undervisningen som er omtalt i de foregående utdanningsmeldingene.

Nedbyggingen av den praktiske undervisningen gir uheldige pedagogiske konsekvenser for 
utdanningen, og kandidater som ikke besitter ønskelige ferdigheter etter endt utdanning. At 
laboratorieundervisningen kuttes i enkelt emne er i seg selv ikke et problem dersom 
opplæring i ferdighetene ivaretas på programmet som en helhet.

Som et eksempel har laboratorieundervisningen i begynneremnene kjemi blitt redusert som 
følger: I 2005 ble de 5 laboratorieøvelsene på emnet KJEM100 Kjemi i naturen fjernet. I 2007 
ble laboratoriekomponent (2 uker med småøvelser i kombinasjon) på KJEM 130 Organisk 
kjemi fjernet. Ved omleggingen av emnene i 2003 skulle det nye emnet KJEM 131 Organisk 
syntese og analyse opprinnelig ha en utvidet laboratoriedel sammenlignet med K103 Organisk 
kjemi I, men det har gradvis blitt redusert tilbake til det samme omfanget som på K103.

Utfordring for de tverrfaglige programmene

Ideen til de tverrfaglige studieprogrammene ved fakultetet har, med unntak av 
Lærerutdanningene, oppstått i et tverrfaglig forskningsmiljø. De tverrfaglige studie-
programmene kan forsterke det tverrfaglige forskningsmiljøet og derigjennom bidra til videre 
utvikling av MNT-fagene. Oppstarten av et nytt program er ofte preget av ildsjeler med sterkt 
engasjement og entusiasme for fagområdet. 

Da bachelorprogrammet i nanoteknologi ble opprettet i 2007 fulgte det med strategiske 
oppstartsmidler for 3 år. Overgangen til videre ordinær drift har ført til økonomiske 
utfordringer for programmet, og det er instituttet med det administrative eierskapet som har 
fått den største økonomiske belastningen for programmet (som utgifter til programsensor og 
utstyr på fellesemner). Det er en tilsvarende situasjonen for de andre instituttene som 
administrerer tverrfaglige program. 

I en presset økonomisk situasjon kan de tverrfaglige programmene bli en salderingspost. Det 
kan være vanskelig å få partnerinstituttene med på en satsning for en videreutvikling av 
programmet. Flere av de administrative koordinatorene (studiekonsulentene) opplever å bli 
tildelt et stort ansvar for å få studieløpet til å fungere, men at de har liten innflytelse på 
avgjørelsene som angår ressurser.

Bachelorprogrammet i petroleums- og prosessteknologi er i en særstilling blant de 
tverrfaglige programmene ved fakultetet. Programmet har lang fartstid og store kull; det ble 
opprettet i 2003 og er et av programmene med høyest opptakstall på fakultetet (2009: 60 
studenter, 2008: 54 studenter). Programmet møter nå på utfordringer som det er sannsynlig at 
andre program vil møte på et senere tidspunkt. Med store kull har det blitt en utfordring å få 
til et godt undervisningstilbud, som inkluderer felt- og laboratorieundervisning, i 
(bruker)emnene som inngår i programmet. 
Den største utfordringen for programmet er manglende veilederkapasitet på 
masterprogrammet.  Svært mange av dagens masterstudenter veiledes av ansatte på 
CIPR/Uni-petroleum, men det foreligger ingen langsiktig avtale som regulerer forholdet. Med 
dagens ansattsituasjon vil ikke masterprogrammet ha mulighet til å møte en økt etterspørsel 
etter studieplasser på master fra egne bachelorstudenter.
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Brukeremneundervisningen

Begrepet ”brukeremne” ble brukt i beskrivelsen av mandatet til gruppen. Arbeidsgruppen 
definerer et brukeremne slik:

Et emne regnes som et brukeremne
1) når det inngår i et studieprogram hvor eier av studieprogrammet ikke er det samme 

som instituttet som gir undervisning i emnet. 
2) når det inngår i et tverrfaglig studieprogram.
3) når målgruppen for emnet ikke er studenter tilknyttet disiplinprogrammer på 

instituttet.

Eksempler
1) Emnet kan i tillegg til å være et brukeremne på et eller flere program også være et ordinært 

emne i et program som eies av instituttet. For eksempel er MAT121 Lineær algebra et 
brukeremne for bachelorprogrammet i fysikk, og bachelorprogrammet i meteorologi og 
oseanografi. Emnet er også å betrakte som et ordinært emne siden det inngår i 
bachelorprogrammet i matematiske fag. 
I en streng definisjon vil det kun være obligatoriske emner som er brukeremner, men 
anbefalte valgemner og emner på ”velg blant”-lister kan også ansees som brukeremner. I 
en vid definisjon er MAT121 Lineær algebra et brukeremne for bachelorprogrammet i 
kjemi hvor emnet står i ”velg blant”-listen over basisfag som skal inngå i graden.

2) KJEM110 Kjemi og energi er et brukeremne for bachelorprogrammet i nanoteknologi, på 
lik linje med det NANO100 Perspektiver i nanovitenskap og -teknologi som er spesielt 
opprettet for programmet.

3) INF109 Dataprogrammering for naturvitenskap eies av institutt for informatikk, men har 
ikke informatikkstudenter som målgruppe. I undervisningsopptaket vil 
informatikkstudenter som søker opptak bli rangert nederst, mens plasstildelingen ellers 
foregår etter antall studiepoeng.

Gjenbruk av emner mellom studieprogrammene er et kvalitetstegn. Det er likevel ikke alltid 
hensiktsmessig å gjenbruke emner, det vil stadig oppstå behov og ønske om nye emner. For et 
institutt i en presset økonomisk og ressursmessig situasjon er det utfordrende å balansere 
mellom behov på egne program (flere spesialiserte emner) og ønsker om nye brukeremner, 
eller økning i kapasitet på eksisterende emner, fra andre program. 

Studieadministrasjonen er et viktig kontaktpunkt for studenter, undervisere og de involverte 
instituttene og får dermed en god oversikt over både behov, ønsker og problemstillinger. Det 
krever kreativitet, erfaring og faglig innsikt å legge opp gode studieløp for de mange 
studentene som ikke følger den normerte planen.

Det er også en kjensgjerning at det er krevende å undervise en heterogen studentgruppe, som 
har ulike faglige forutsetninger og interesse for emnet. 
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Kap 3 De tverrfaglige programmene på MN-fakultetet

I fakultetets utdanningsstrategi for 2006-2010 ble det fastslått at de tverrfaglige programmene 
ved fakultetet skal gjenspeile særskilte interdisiplinære forskningsaktiviteter og satsings-
områder ved UiB.5 Videre i strategien heter det at: 

Kvaliteten i de disiplinære og interdisiplinære utdanningene skal først og fremst 
fremmes gjennom instituttenes og fagmiljøenes evne til faglig fornyelse og til samtidig å 
opprettholde en høy vitenskapelig relevans og kvalitet i sin forskningsaktivitet. 

Også i UiB sin Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia6 fremgår det av punktet om 
oppretting og nedlegging av studietilbud (pkt 12) at alle studieprogram skal være knytt til et 
aktivt forskningsmiljø:

12.1 Nye studieprogram
Alle studieprogram skal vere forskingsbasert. Studieprogram som fakulteta planlegg å opprette, 
må vere tilknytt eit fagmiljø som kan syne til eit aktivt forskingsmiljø eller kunstnarisk 
utviklingsmiljø innan heile eller delar av studieprogrammet sitt fagfelt.

Tverrfaglige program

Arbeidsgruppen har bedt programstyrene for de tverrfaglige studieprogrammene om å gjøre 
en SWOT-analyse for eget program, samt om å komme med innspill og erfaringer knyttet til 
opprettelse og drift av programmene 7 . Vi mottok svar fra samtlige program hvor det 
administrative eierskapet er på institutt på MN-fakultetet, samt fra IKT og Kognitiv vitenskap 
(hvor informatikk er partner/bidragsyter). Når det gjelder masterprogrammet i farmasi er det 
foreløpig organisert som et eget senter på UiB og arbeidsgruppen valgte i ikke inkludere 
programmet i denne sammenhengen.

Følgende forkortelser vi bli brukt i teksten for de tverrfaglige programmene 
Forkortelse Ansv. institutt Programnavn
IMØ II Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi
MIRE BIO Bachelorprogram i miljø- og ressursfag
NANO KJ Bachelorprogram i nanoteknologi
LÆRER MI  Integrert adjunktutdanning i matematikk og naturfag

 Integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller 
matematikk

PTEK IFT Bachelorprogram i petroleums- og prosessteknologi

IKT INFOMEDIA, SV Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
KOGVIT INFOMEDIA, SV Bachelorprogram i kognitiv vitenskap

Det understrekes at de tverrfaglige programmene ved fakultetet er ulike, både med tanke på 
størrelse, oppstartsinitiativ og lengde på studieløpet.

                                                
5 Realfagsutdanning mot 2010, Utdanningsstrategi 2006-2010, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.    
6 Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia
   http://www.uib.no/ua/dokumenter/studiekvalitet/kval-sikring_2010_NOR.pdf
7 Brevet til programstyrene og svarene er vedlegg 2 til rapporten
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SWOT-analyse

Arbeidsgruppen har mottatt SWOT-analyser fra programstyrene i de tverrfaglige 
programmene. Med utgangspunkt i de innspillene, samt gjennom diskusjon ser gruppen 
følgende felles punkter for de tverrfaglige programmene på MN-fakultetet:

Styrker (interne faktorer)
- Det er mulig med høy gjenbruk av emner i et tverrfaglig program. Det er både  
   ressursbesparende og gir en kvalitetssikring av emneundervisningen.
- Programmene gir både stor bredde og en retning på studiet.
- Programmene er mer dynamiske og kan transformeres.

Svakheter (interne faktorer)
- Avhengighet av enkeltpersoner (pionerene).
- Mangler forpliktende avtaler med instituttene.
- Gjenbruk av emner gir mindre mulighet for spissing av pensum.
- Mangler systemer for planlegging av timeplan og eksamen på tvers av fakultetene.
- Programmene er sårbare for endringer i emnetilbudet.

Trusler (eksterne faktorer)
- Det er lave basisbevilgninger til eksperimentelle fag.
- Studentene på programmet mangler tilhørighet til et institutt/fagmiljø.
- Det er for lite undervisningsressurser.
- Konkurranse fra industrien om de vitenskapelig ansatte.

Muligheter (ekstern faktorer)
- Tverrfaglige program bidrar til faglig fornying.
- Nye program er positivt for total rekruttering til realfag.
- Det er gode arbeidsmuligheter for kandidatene.
- Utvide samarbeidet eksternt (partnerskoleordning/ høgskoler).
- Realfagssatsning kan gi mer ressurser 

Særtrekk i SWOT-analysene
Gjennom SWOT- analysene av programmene fremkommer det tydelig at de tverrfaglige 
programmene ved fakultetet har sine særtrekk. 

- Lærerutdanningen står i særstillingen siden den ble opprettet på bestilling fra 
departementet og ikke med et utspring i et fagdidaktisk fagmiljø på instituttene. 

- Studieprogrammene med emner på tvers av fakultetene (LÆRER, MIRE, IMØ, IKT og 
KOGVIT) møter ekstra utfordringer med hensyn til timeplanlegging og 
eksamensavvikling. Dette rammer spesielt studenter som ikke følger anbefalt studieløp 
(f.eks vil stryk på en eksamen gi store konsekvenser for videre studieløp). 

- MIRE og IMØ er bachelorprogram som ikke etterfølges av et eget masterprogram innen
det tverrfaglige fagfeltet og har derfor en svakere tilknyting til tverrfaglig 
forskningsaktivitet. Programstyret i IMØ kommenterer at masterstudentene lett mister sin 
egenart og blir som vanlige masterkandidater innen den valgte disiplinen.

- Det er svært få søkere til LÆRER, og små kull også på MIRE og IMØ. 
- Både NANO og LÆRER fremholdes det at det er spesielt dyktige og engasjerte studenter 

på programmet.
- På PTEK har søkertallene holdt seg høye siden oppstarten i 2003 og studentkullene er 

også store. På PTEK ble det høsten 2009 tatt opp svært mange studenter og det er allerede 
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nå for lav kapasitet på masterprogrammet i forhold til interessen fra kvalifiserte studenter. 
Det er også en bekymring at studiekvaliteten kan forringes ved opptak av så store 
studentkull (når det fører til at undervisningen i emnene må endres).

Programstyrenes egne vurderinger

Arbeidsgruppen fikk fyldige innspill fra programstyrene for de tverrfaglige programmene. 
Momentene under og deler av kapitel 4 er basert på innspillene.

o Programstyrene påpeker at det er viktig at tverrfaglig program oppstår ut fra samarbeid i 
fagmiljøene, slik at det er en god forankring i instituttene. Lærerutdanningene ved 
fakultetet er et unntak fra dette siden de er opprettet etter føringer utenfra. Ved 
opprettelsen av lektor- og adjunktprogrammet fulgte det med øremerkede stillinger til 
fagdidaktikk i sentrale fag. 

o Et tverrfaglig program må bygge på eksisterende emner, som også benyttes i andre 
program. Flere av programstyrene mener at det er vesentlig å opprette noen nye emner 
som ivaretar det tverrfaglige fagområdets egenart og er med på å sikre at læringsmålet for 
programmet oppfylles. 

o Flere av programstyrene påpeker at manglende instituttilhørighet er et problem for 
studentene på programmet. Det er en utfordring for programstyrene og fakultetet å legge 
tilrette for at studentenes identitet knyttet til programmet opprettholdes i semestre hvor 
studentene følger ordinære brukeremner.

o Viktige momenter ved opprettelse av nye studieprogram er å finne ut om det nye 
programmet møter et samfunnsbehov, og hvorvidt det vil bidra til økt samlet rekruttering 
til MNTfagene på UiB eller om det vil hente storparten av studentene fra allerede 
eksisterende program.

Kap 4 Tverrfaglig undervisning og økonomi
Fra mandatet til arbeidsgruppen:
- utarbeide retningslinjer og mekanismer for tverrfaglige studieprogrammer og 
brukeremneundervisningen ved fakultetet slik at
b) det er en rimelig og rettferdig fordeling av kostnader, ressurser og inntekter fra 
utdanningstilbudene

Gruppen har diskutert ulike modeller for hvordan organiseringen av tverrfaglig undervisning 
kan gjennomføres på tvers av instituttene. Hensikten med modellene er å få synliggjort og 
verdsatt undervisningen ved instituttene. De to modellene som ble diskutert i arbeidsgruppen 
er beskrevet nedenfor.

1) Forpliktende avtaler – tildeling av midler fra fakultetet som i dag
Midlene fordeles ut til instituttet gjennom rammetildeling fra fakultetet etter samme 
modell som i dag. Økonomiske forhold som gjelder drift av tverrfaglige studieprogram
spesifiseres i en avtale8 som signeres av partnerinstituttene. 

                                                
8 Se vedlegg 1 til rapporten
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2) Fordeling av midler fra fakultetet – fakultetet fordeler etter innsats
Fakultetet holder tilbake midler sentralt før rammetildelingen til instituttene. Disse 
midlene blir så delt ut til instituttene som er involvert i tverrfaglig undervisning etter 
hvilken innsats som legges i det tverrfaglige samarbeidet fra de ulike instituttene.

Ingen av løsningene gir mer penger til fordeling, men skisserer ulike muligheter for samarbeid 
som er knyttet opp til tverrfaglig undervisning.
De midlene som instituttene mottar for undervisning kommer hovedsakelig gjennom 
grunnbevilgning samt noen midler basert på produksjon av studiepoeng.

Universitetsstyret vedtok en endret fordeling av resultatmidler fra og med 2010 knyttet til 
utdanning, ved at utdanningskomponentens midler fordeles med 65 % til fakultetene og 35 % 
til sentrale fellestiltak (tideligere fordeling var 50/50). Dette gjør at fakultetet blir mer utsatt 
for svingninger i produksjonen og resultatmidlene vil derfor kunne variere fra år til år. 

Den totale resultatfordelingen til fakultetet for 2010 er 19,2 millioner kroner. 
Belønningsmidlene dekker både utdanning, forskerutdanning og forskning. I overkant av 8
millioner tildeles instituttene som resultatmidler knyttet til utdanning på lavere og høyere 
nivå. I forhold til punkt 2) i forslaget over, vil det totalt være lite midler som er knyttet opp 
mot den tverrfaglige undervisningen, og det vil derfor være vanskelig å gi gode insentiver på 
grunnlag av resultatmidler knyttet til denne undervisningen, med dagens budsjettmodell.

Arbeidsgruppen ser på alternativ 1) som det mest aktuelle løsningen ut i fra dagens 
budsjettmodell med rammetildeling til instituttene.

Arbeidsgruppen vil be fakultetet vurdere omlegging til en budsjettmodell som sterkere 
synliggjør undervisningskomponentens kostnader og de faktiske kostnadene ved emnene.
Arbeidsgruppen mener det vil fungere som et insitament for å satse på undervisning, for å 
skaffe mer ressurser til instituttet og at det vil da bli mer attraktivt å tilby brukeremner som 
ikke inngår i eget disiplinprogram.

Formelle avtaler

Det er viktig at det inngås en formel avtale mellom partnere (aktuelle institutt og fakultet) ved 
opprettelse av tverrfaglige studieprogram. 

- Avtalen må fastsette instituttenes faglige, økonomiske og administrative ansvar både 
tilknyttet drift av selve studieprogrammet og drift av spesialopprettede emner. 

- Avtalen må angi en tidsperiode som partene forplikter seg til å delta i programmet og en 
økonomisk bindende oppsigelsestid. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til Avtale ved opprettelse av tverrfaglige 
bachelorprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 9. Denne avtalen bør tas i 
bruk for eksisterende program og også ved opprettelse av nye program.

                                                
9 Se vedlegg 1 
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Formalisert kommunikasjon

Som tidligere nevnt blir de fleste tverrfaglige program dratt i gang av ildsjeler. For å hindre at 
de drivende enkeltpersonene skal gå lei, samt for å sikre overgang til ordinær drift er det 
viktig med skriftlige avtaler og klare planer for å ivareta god kommunikasjon. 

I tilbakemeldingene til arbeidsgruppen påpeker de fleste av programstyrene at det bør være en 
plan for formalisert kommunikasjon mellom de deltagende instituttene. I den daglige driften 
er et tett samarbeid mellom studiekonsulenten på det tverrfaglige programmet og 
studieadministrasjonen på partnerinstituttene essensielt. F.eks. må studiekonsulenten på det 
tverrfaglige programmet ta et særlig ansvar for å holde seg selv og programstyret orientert om 
forslag til studieplanendringer på partnerinstituttene. Instituttene har videre en 
informasjonsplikt overfor de tverrfaglige programmene når det gjelder planer om større 
endringer i emnetilbudet.  

Alle studieprogram trenger et profesjonelt programstyre, med medlemmer som har interesse 
for fagområdet og utvikling av undervisningstilbudet og programmet. Under følger noen 
forslag til hvordan det tverrfaglige programstyret og de deltagende instituttene kan sikre 
informasjonsflyten. Å gi medlemmene av programstyret ansvar for informasjonsflyt mellom 
sitt institutt og programstyret, vil i de flest tilfeller bli en for skjør konstruksjon. 
Arbeidsgruppen anbefaler derfor følgende:
- Referat fra programstyremøter bør sendes til de deltagende instituttene (via ephorte). 
- Det er en fordel om medlemmer i tverrfaglige studieprogram deltar i programstyremøter 

på de disiplinære programmene når studieplanendringer for instituttet diskuteres.
- Studiekonsulenten på det tverrfaglige studieprogrammet kan delta på programstyremøter 

på de disiplinære programmene når studieplanendringer for instituttet diskuteres.
- For å være i forkant av ressurskonflikter og for å diskutere planer for å videreutvikle 

programmet (for eksempel ved å opprette nye emner) anbefales det å holde jevnlige 
dialogmøter mellom programstyrelederne og instituttledere fra de deltagende instituttene. 

Avvikling av et program

Studieprogramporteføljen er ikke statisk og nye program vil bli opprettet og gamle lagt ned. 
Arbeidsgruppen mener at et studieprogrammet bør avvikles dersom situasjonen i et eller flere 
av punktene under oppstår:

- Det er manglende rekruttering til studiet.
- Det er et utilfredsstillende økonomisk grunnlag for videre drift.
- Det er en utilfredsstillende faglig forankring for videre drift.
- Det er manglende undervisningsressurser til programdefinerende spesialemner.
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Kap 5 Brukeremneundervisningen

Styrket fellesskap

I mandatet til arbeidsgruppen er det pekt på at i alle program på MN-fakultetet er det utstrakt 
bruk av brukeremner og at denne diversiteten har lange tradisjoner og utgjør et viktig 
kvalitetselement i fakultetets studietilbud. For å sikre og styrke det totale studietilbudet på 
fakultetet er det viktig med dialog rundt revisjon av studieplanene (endringer i program og 
emner). Dette er vesentlig for alle programmene ved fakultetet; uavhengig om det er 
disiplinprogram, profesjonsprogram eller tverrfaglige program.

Kostnader ved økt studenttall på et emne

Planer om revisjon av et studieprogram må diskuteres tidlig med de berørte instituttene. Det er 
viktig at eierinstituttet godkjenner en plan om å gjøre et emne obligatorisk i et studieprogram, 
siden økning i studenttall på emnet har en kostnadsside. Hva kostnaden blir ved økning i 
studenttallet vil variere med undervisningsformen på emnet. 
- På et teoretisk emne med for eksempel forelesninger, gruppeunderundervisning og 

innleveringsoppgaver er kostnaden med flere studenter på emnet svært beskjeden (så 
lenge totalantallet ikke overstiger romkapasiteten i vårt største auditorium). 

- På et emne med praktisk undervisning, som laboratorie/felt/tokt/simulering, vil 
kostnadene være langt større om studenttallet økes. Videre er det slik at hvis antall 
studenter passerer en terskelverdi vil det ikke lengre være nok plass på et gitt 
laboratorium, en datasal, på en båt/buss etc. 

Hvis studenttallet skal økes utover en terskelgrense bør enten undervisningen legges om eller 
nye laboratorier/datasaler bygges. Vedlegg 3 til rapporten viser utviklingen i antall studenter 
på utvalgte brukeremner.

Arbeidsgruppen vil be fakultetet vurdere kostnadsutviklingen som har skjedd innen 
brukeremneundervisningen siden basisåret som ligger til grunn for instituttenes 
rammetildelinger.

Konsekvensanalyse ved økt studenttall (opptak til studier)

I en øking i opptakstall på bachelorprogrammene, slik det ble gjort høsten 2009, fører til en 
økning i antall studenter på alle emnene i programmet. Det er viktig å ha et godt verktøy for 
analyse av en slik øking, siden økte kull vises på studenttallene på emnene i ulike semester. 
For eksempel vil et stort studentkull på petroleums- og prosessteknologi høsten 2009 berøre 
emne PHYS114 Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk våren 2011. Det er 
viktig at Institutt for fysikk og teknologi, som eier av PHYS114, tar høyde for den 
kommende økningen i studenttallet på emnet og planlegger for det i undervisningen. 

Med stor grad av gjenbruk av emner mellom programmene, kan en liten økning i studenttall 
spredt på flere program, likevel føre til en stor økning i studenttallet på enkelte brukeremner.  

Studiestrukturen med opptak til fastsatte studieprogram forplikter instituttene til å tilby et nok 
plasser på emnene som er obligatoriske i programmet. Før kvalitetsreformen (i 2003) ble alle 
studenter tatt opp til lavere grad på fakultetet og instituttene hadde ingen slike forpliktelser 
som styrte kapasiteten på emnene. 
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Kap 6 Studieplanendringer
Fra mandatet til arbeidsgruppen:

h) Identifisere en egnet mekanisme som sikrer at studieplanendringer i ett program 
kommuniseres til og avtales med de institutter som forestår brukeremneundervisningen.

Arbeidsgruppen foreslår at programstyrene ved fristen for studieplaneendringer 1.mars legger 
frem både ønsker om nye brukeremner og også planer for omlegging av egne studieprogram. 
Saken behandles som en orienteringssak i Studiestyret. Studiestyret kan da komme med 
anbefalinger om oppretting av emner/utvidelse av kapasitet på emnene overfor instituttene.

Fakultetet må unngå situasjoner der Studiestyret godkjenner studieplanendringer uten at 
instituttledelsen ved berørte institutt har godkjent forslaget. Arbeidsgruppen foreslår derfor at 
sammen med et forslag om nye obligatoriske brukeremner på et studieprogram må det følge 
med en godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet. Dersom godkjenningen mangler vil 
fakultetsadministrasjonen sende saken til programstyret som fremmet forslaget og 
behandlingen i Studiestyret utsettes.

Godkjenningsprosessen ved opprettelse av nye studieprogram

UiB vedtok i 2008 en ny godkjenningsprosess 10 for opprettelse av nye studieprogram. 
Godkjenningsprosessen starter med at et forslag om å opprette et nytt studieprogram, inkl en
konsekvensanalyse (se vedlegg til avtalen), legges fram for Studiestyret 1.mars. Den endelige 
godkjenningen av detaljert studieplan skjer i Studiestyret ved fristen for studieplanendringer
1.oktober. Dermed gir Studiestyret innspill/godkjenner i både fase I og II av 
godkjenningsprosessen.
Selve avtalen mellom partnerne i et tverrfaglig program skal signeres i Fase II av 
godkjenningsprosessen. 

Utvalgte datoer i godkjenningsprosessen av nye studieprogram ved UiB
Fase I
1.mars  Intensjon/forslag om opprettelse av nytt program, inkl skisse til studieplan og 

en konsekvensvurdering (se vedlegg til avtalen), sendes til Studiestyret ved 
fakultetet. Studiestyret gir tilbakemeldinger på forslaget.

15.april            Fakultetets utdanningsmelding sendes til Utdanningsavdelingen, inkl forslag  
                        om å opprette og nedlegge studieprogram
Junimøte         Forslag om opprettelse av nye studieprogram behandles i Universitetsstyret

Fase II 
August             - Avtalen for det tverrfaglige programmet settes opp og signeres av alle                      
                        partnerinstitutt/fakultet
                        -  Et programstyre for det nye programmet nedsettes
1.oktober        Endelig studieplan sendes til Studiestyret, som behandler og  godkjenner denne       
                        i påfølgende møte
1.desember     UiB sin innmeldingsfrist for studietilbud til Samordna opptak

                                                
10 Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia
   http://www.uib.no/ua/dokumenter/studiekvalitet/kval-sikring_2010_NOR.pdf
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Kap 7 Oppsummering

Arbeidsgruppen konkluderer:

- Tverrfaglige program har en viktig rolle i fakultetets studietilbud. Disse programmene 
gir en spesiell kompetanse som et moderne arbeidsmarked etterspør, og utdanner 
attraktive kandidater.

- Tverrfaglige studieprogrammer ved fakultetet har historisk etablert seg på ad-hoc vis, 
uten helhetlige konsekvensanalyser.  Som en følge av dette har resurssituasjonen blitt 
vanskelig.

- Det er et åpenbart misforhold mellom undervisningsressursene ved fakultetet og 
studietilbudet. Dette rammer både disiplinundervisningen og de tverrfaglige 
programmene, og det har rammet lab.- og feltundervisningen spesielt hardt.

Arbeidsgruppen anbefaler:

- Eksisterende program må foreta en egenevaluering og inngå forpliktende avtaler 
mellom partene. Fakultetet bør initiere prosessen og sette en tidsramme for arbeidet i 
dialog med administrasjonen på programmene.

  
- Nye tverrfaglige studieprogram må etableres basert på arbeidsgruppens forslag til 

avtalemodell. Eksisterende studieprogram må i fremtiden evalueres jevnlig med 
hensyn på å vurdere om kriterier for fortsatt drift er til stede. En kort evaluering 
inkluderes i det administrerende instituttets årlige utdanningsmelding.

- Undervisningskomponenten må synliggjøres bedre i fakultetets budsjettmodell

- Det må innføres en samordnet konsekvensanalyse for brukeremnene. 
Analyseverktøyet skal brukes ved forslag til endringer i studentopptaket og ved forslag 
til endringer studieløpet på program (studieplanendring for program).

- Arbeidsgruppen vil be fakultetet vurdere kostnadsutviklingen som har skjedd innen 
brukeremneundervisningen siden basisåret som ligger til grunn for instituttenes 
rammetildelinger.

- Fakultetet må foreta en tilpasning av studietilbudet til eksisterende ressurser: 
Ressursene må enten økes gjennom en strategisk satsning på realfagsundervisning fra 
UiB eller gjennom en nasjonal endring av tildelingsgrunnlaget. Hvis en ressursøkning 
ikke er mulig anbefaler gruppen at fakultetet tilpasser undervisningstilbudet til 
ressursene gjennom en nedskjæring som sikrer kvalitet i det tilbudet som blir stående. 



16

VEDLEGG TIL RAPPORTEN:

1. Utkast til Avtale om organisering av tverrfaglige studieprogram 
2. Svarbrev fra de tverrfaglige studieprogrammene
3. Oversikt over utviklingen på enkelte brukeremner ved fakultetet
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Studiestyresak:  04/11 Saksnr.: 2009/12377

Møte: 26. januar 2010

HØRINGSSAK: INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR TVERRFAGLIGE 
STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

BAKGRUNN:
Arbeidsgruppen for tverrfaglige studieprogram og brukeremneundervisning leverte sin rapport 
den 26. mai 2010. Innstillingen ble behandlet i fakultetsstyremøtet den 16. juni 2010.

Forslag og anbefalinger fra arbeidsgruppen som berører ressurser, økonomi og prioriteringer,
ble formidlet videre til fakultetets styringsgruppe for strategiprosessen. Fakultetsstyret anbefalte 
videre å implementere en del rent studieadministrative forhold uten strategibehandling.

Fakultetets studieseksjon utarbeidet deretter en liste med studieadministrative rutiner og forslag 
til evaluering av tverrfaglige program som kunne implementeres uten strategibehandling. 
Innstillingen fra arbeidsgruppen med de foreslåtte studieadministrative rutinene og tiltakene ble 
fremlagt på studiestyremøtet den 29. september 2010. I vedtaket sluttet studiestyret seg til de 
foreslåtte endringene. Det ble også vedtatt å sende innstillingen på høring til instituttene. 

Fakultetet sendte deretter arbeidsgruppens innstilling på høring og ba instituttene om å komme 
med synspunkt, innspill og endringsforslag til tiltakene i rapporten, og til den videre prosessen 
og implementering av de foreslåtte tiltakene. Høringsfristen var 25. november 2010.

INNSPILL TIL HØRINGSSAKEN:
Alle institutter som svarte på høringssaken, slutter seg til hovedkonklusjonene og anbefalingene
i rapporten fra arbeidsgruppen, og støtter forslagene til studieadministrative rutiner. Utover 
dette kom det flere merknader og innspill, spesiell til den problematiske ressurssituasjonen for 
tverrfaglige programmer, og den faglige identiteten og kvaliteten i de tverrfaglige 
programmene. Den faglige kvaliteten ønskes å styrke ved blant annet opprettelse av tilpassete 
teknologiorienterte brukeremner i matematikk og generelt et mer kritisk syn på gjenbruk av 
fellesemner.
Det følger et kort sammendrag av innspillene fra instituttene. Høringsbrevene er vedlagt saken.

Geofysisk institutt:
Generelt: Tverrfaglige programmer kan ta oppmerksomheten fra disiplinprogrammer og styre 
studentstrømmen i uønsket retning. 
Ressurser: Fordeling av ressurser er et viktig spørsmål i tverrfaglige programmer. Det bør 
arbeides videre med å legge til rette for at deltakende institutter både yter sin del av arbeidet 
med programmet og mottar sin del av de resultatbaserte overføringene.

Institutt for biologi:
Generelt: Angående kriterier for nedleggelse av programmer bør en i tillegg til å se på 
rekruttering også se på gjennomføringsgrad i programmet.
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Institutt for fysikk og teknologi, programstyrene innen petroleum- og prosessteknologi:
Ressurser: Studieprogram i petroleumsteknologi viser til grunnleggende problemer som 
gjelder undervisningsressurser for spesialkursene i petroleumsteknologi og 
veiledningskapasiteten på mastergrad. Programstyret påpeker at i den videre strategien ”må det 
være samsvar mellom mål og midler (ressurser) slik at studieprogrammet kan gjennomføres på 
en forsvarlig måte. Fakultetet må ta høyde for dette i strategiplanen.”

Brukeremner matematikk: Programstyret i prosessteknologi stiller spørsmålet om den 
teoretiske vinklingen av mange av de matematiske emner på bachelornivå er hensiktmessig for 
studenter på mer teknologiske bachelorprogram.  Det bør legges til rette for ett eller flere 
teknologirettete brukeremner i matematikk. Dette vil kreve at Matematisk institutt enten får 
tilført ekstra ressurser eller kan omdisponere undervisningsressurser.

Kjemisk institutt:
Ressurser: Instituttet ønsker en bedre synliggjøring av den totale undervisningsaktivitet ved 
hjelp av tekniske løsninger for korrekt rapportering av undervisningsaktivitet og 
masterveiledning. Instituttet støtter derfor arbeidsgruppens anbefaling om at 
undervisningskomponenten må synliggjøres bedre i fakultetets budsjettmodell.

Programstyret for nanoteknologi og –vitenskap:
Ressurser: Etablering av gode mekanismer for tverrfaglige studieprogrammer er avhengig av 
forutsigbarhet rundt økonomiske og personellmessige ressurser. Programstyret foreslår derfor at 
det vurderes å innføre øremerket basisfinansiering av tverrfaglige studieprogrammer.
Brukeremner matematikk: I tillegg ønsker programstyret at fakultetet vurderer opprettelsen 
av ett eller flere teknologiorienterte brukeremner i matematikk.

Senter for vitenskapsteori:
Generelt/brukeremner: Senteret spør hvordan man ivaretar kvaliteten på selve 
tverrfagligheten i slike studieprogram og påpeker at det er viktig å se kritisk på gjenbruk av 
fellesemner, som i innstillingen langt på vei framstilles som en fordel. 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Etter instituttenes positive tilbakemelding på rapporten fra arbeidsgruppen for tverrfaglige 
studieprogram og brukeremneundervisning anser studiestyret konklusjonene og forslagene i 
rapporten som vedtatt. Forslagene til studieadministrative rutiner er under implementering.

Studieadministrasjonen tar seg av den videre oppfølgingen av arbeidsgruppens 
hovedkonklusjoner og anbefalinger ved å

- spille inn synspunkt fra rapporten til fakultetets arbeidsgruppe som skal jobbe med å se 
på fakultetets økonomimodell og eventuelle tilpasninger i denne

- nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede muligheten for og innholdet i et 
brukertilpasset undervisningstilbud i matematikk. Visedekan får fullmakt til å nedsette 
denne arbeidsgruppen. Studiestyret orienteres i neste møte.

Bergen 5.1.2011
Mn/INSO



Administrativt utviklingsprosjekt - Tiltakene

Studie og forskningsadministrasjon

Nr. Tiltakskat. Konkrete tiltak Ansvarlig Oppfølging Frist Evaluering

Evaluerings-

datoer

Tverrfaglige studieprogram

1
Styrking av programstyrets rolle og mandat

Dekan Fak.adm, Studiestyret jun.2015 Ledergruppen des.2015

Mandatet for programstyret må bli tydeligere og det må kommuniseres klart til 

programstyremedlemmene. 

Programstyreleder må vise et tydelig lederskap, og være synlig overfor 

programstyremedlemmene og administrativ koordinator.

Saker som behandles i Studiestyret bør alltid ha et punkt som heter «Konsekvens 

for de tverrfaglige studieprogrammene».

Studieprogrammet må forankres og anerkjennes på vertinstituttet, og 

ansvarfordelingen mellom vertsinstitutt og Programstyret tydeliggjøres.  Alle 

tverrfaglige studieprogram bør ha en skriftlig avtale (jmf. Goksøyrutvalget) der 

alle institutt som er involvert/bidrar med emner forplikter seg. Eksisterende 

avtale må oppdateres.

2 Styrking av programmets forankring på vertsinstitutt Dekan Studiestyret Gjennomført Ledergruppen des.2015

3
Forpliktende avtaler mellom involverte parter

Fak.dir, dekan Studieadm. fortløpende Ledergruppen des.2015

4
Bedre tilpassing og bruk av administrative støttesystem

Fakultets-

direktør Studieforum jan.2016 Arbeidsgruppen halvårlig

FS og andre administrative støttesystemer må tilrettelegges bedre for adm. av 

tverrfaglige studieprogrammer.

Koordinatorer på tverrfaglige studieprogrammer må få de nødvendige tekniske 

tilganger.

Rutinebeskrivelser må oppdateres for å ta hensyn til spesielle behov hos 

tverrfaglige program. 

Rollen til administrativ koordinator må defineres bedre, herunder 

ansvarsfordelingen mellom denne, vertsinstituttet og Programstyreleder. Her kan 

avtalene som er foreslått tidligere være et godt verktøy.

5

Det må opprettes kommunikasjonskanaler og erfaringsdeling mellom de 

tverrfaglige programmene 
Fakultets-

direktør

Studieforum, 

studiestyret

Pågynt -  Frist 

01.06.2015 Arbeidsgruppen kvartalsvis



Administrativt utviklingsprosjekt - Tiltakene

Studie og forskningsadministrasjon

Nr. Tiltakskat. Konkrete tiltak Ansvarlig Oppfølging Frist Evaluering

Evaluerings-

datoer

6

Fokus på å styrke studentenes tilhørighet i fagmiljøet Fakultets-

direktør

Studieforum, 

instituttene, 

studentforeningene jun.2015 Arbeidsgruppen des.2015

7
Ta i bruk mekanismer for synliggjøring 

Fak.dir.

Studieforum, 

webansvarlig jun.2015 Arbeidsgruppen des.2015

Eksamen

8
Ny rutine for håndtering av eksamensoppgaver ved skriftlig eksamen

Fakultets-

direktør Studieforum jun.2015 Arbeidsgruppen halvårlig

9
Kurs for studieadministrasjonen for å bedre administrativ støtte

Fakultets-

direktør Studieforum jun.2015 Arbeidsgruppen halvårlig

10
Utforme en veileder for undervisere som ønsker å ta i bruk digital vurdering 

Fakultets-

direktør Studieforum jun.2015 Arbeidsgruppen halvårlig

11 Opprette arbeidsgruppe for digital eksamen ved MN-fakultetet Dekan Studiestyret apr.2015 Prosjektgruppen halvårlig

12 Utvikle vurderingsformer som tillater bruk av internett/digitale hjelpemiddel Dekan Studiestyret fortløpende Prosjektgruppen halvårlig

13 Ta i bruk digitale hjelpemiddel/verktøy i vurdering og undervisning Dekan Studiestyret fortløpende Prosjektgruppen halvårlig

Forskerutdanning

14
Korte ned tiden fra tilsetting til opptak - tiltak og opptak i en prosess

Fakultets-

direktør

Studieforum, 

personalforum apr.2015 Prosjektgruppen halvårlig

15
Bedre informasjonsflyten mellom personal- og studieadministrasjon

Fakultets-

direktør

Studieforum, 

personalforum fortløpende Prosjektgruppen kvartalsvis

16
Hensiktsmessig framdriftsrapportering

Fakultets-

direktør

Studieforum, forsker-

utdanningsutv. jun.2015 Prosjektgruppen årlig

17
Bedre informasjon om oppstart og avslutning

Fakultets-

direktør

Studieforum, 

personalforum jun.2015 Prosjektgruppen kvartalsvis

18 Bedre rammer for oppfølging av midtveisevaluering

Fakultets-

direktør

Studieforum, forsker-

utdanningsutv. jun.2015 Arbeidsgruppen halvårlig

19

Prøvetidsreglement - oppfølging (samkjøring studie, personal og nye 

opptaksrutiner)

Fakultets-

direktør

Studieforum, 

personalforum jun.2015 Arbeidsgruppen årlig

20

Forskningsgruppene er viktige for ph.d.-kandidatene. Nye kandidater må raskt 

inn i gruppene.

Fakultets-

direktør Instituttledere fortløpende Prosjektgruppen årlig

21

Veiledere og grupper må ha fokus på progresjon tidlig Fakultets-

direktør

Instituttledere, forsker-

utdanningsutv. fortløpende Prosjektgruppen årlig

22

Tiden fra innlevering av avhandling til oppnevnelse av bedømmelseskomité bør 

bli kortere

Fakultets-

direktør

Studieforum, forsker-

utdanningsutv. fortløpende Prosjektgruppen årlig



Administrativt utviklingsprosjekt - Tiltakene

Studie og forskningsadministrasjon

Nr. Tiltakskat. Konkrete tiltak Ansvarlig Oppfølging Frist Evaluering

Evaluerings-

datoer

Internasjonalisering

23

Redusere antall avtaler

Fakultets-

direktør, 

dekan

Studiestyret og 

instituttledelse des.2015 Ledergruppen jun.2016

24

Profesjonalisere prosessen rundt inngåelse og forlenging av avtaler

Fakultets-

direktør, 

dekan Studieforum jun.2015 Arbeidsgruppen halvårlig

25

Opprette sentralt veiledningssenter for internasjonalisering

Fakultets-

direktør, 

dekan

Sentralt OU-prosjekt, 

dekanat Prosjektgruppen

26

Styrke fokus på faglig veiledning på instituttnivå

Fakultets-

direktør, 

dekan

Studiestyret, 

instituttene, 

studieforum jun.2015 Arbeidsgruppen halvårlig

27

Bedre og mer tilgjengelig informasjon til studentene

Fakultets-

direktør, 

dekan Studieforum fortløpende Arbeidsgruppen halvårlig

28 Faglig forankring og kvalitetssikring av avtalene og det totale utvekslingstilbudet Dekan

Studiestyret og 

instituttledere fortløpende Prosjektgruppen halvårlig



UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2015\27.05.15\Sak_15_10_programtekster til 
vitnemål.docx 

 

Studiestyresak: 15/10  Saksnr.: 2015/2755 

Møte: 27. mai 2015   

 

 
TEKSTER TIL PROGRAMBESKRIVELSER I STUDIEPLANER, VITNEMÅL OG DIPLOMA 

SUPPLEMENT 

 

Fra og med 1. juni i år vil alle vitnemål og Diploma Supplement for bachelor- og mastergrader 
ved UiB skrives ut etter en ny mal. Denne nye malen inkluderer tekstene for Mål og innhold og 
Læringsutbytte som er formulert i programbeskrivelsene. Før 1. juni skal disse to kategorier i 
programbeskrivelsene ha riktig innhold, form og stil at de kan trykkes i vitnemålene. 
 
Vitnemålet og Diploma Supplement som kandidaten får etter fullført gradsstudium er viktige 
dokumenter som kandidaten skal kunne være stolt av. Dokumentet vil blant annet bli brukt 
når kandidaten søker jobb eller søker seg til videre studier. Tekstene for Mål og innhold og 
Læringsutbytte i vitnemålet og Diploma supplement presenterer studieprogrammene våre for 
arbeidsgivere og for andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utlandet, og det er derfor viktig at 
tekstene beskriver på en god og informativ måte våre studieprogram som studier av høy 
relevans og høy faglig kvalitet. Tekstene vil samtidig være et viktig verktøy for det 
kontinuerlige arbeidet i programstyrene med blant annet programdesign og -utvikling, 
programevalueringer og studieplanendringer. 
 
Mange har lagt ned et betydelig arbeid i utformingen av disse tekstene, både vitenskapelige, 
programstyrene og studieadministrative på instituttene, samt studieseksjonen på fakultet. De 
ferdige tekstene er sendt til nynorsk og engelsk språkvask, og administrasjonen vil gjøre 
tekstene klare til trykking. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Studiestyret berømmer instituttene og studieseksjonen for det grundige og omfattende 
arbeidet som er lagt ned i utformingen av programtekstene. Studiestyret godkjenner innhold 
og form av tekstene for Mål og innhold og Læringsutbytte av bachelor- og 
masterprogrammene som skal trykkes i vitnemål og Diploma Supplement, slik de ble fremlagt. 
Instituttene og studieseksjonen kan foreta mindre språklige endringer etter korrekturlesing og 
språkvask. 
Programtekster som ikke var ferdig til studiestyremøtet, vil bli sendt til godkjenning på 
sirkulasjon. 
 
 
 
Bergen 20. mai 2015 
MN/INSO 
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Studiestyresak: 15/11  Saksnr.: 2015/1367 

Møte: 27. mai 2015   

 

 
MINSTEKRAV FOR OPPTAK TIL PPU I DE ENKELTE REALFAGENE 

 
I opptaksreglementet for praktisk pedagogisk utdanning (PPU) sies følgende: 
 

 «Søkjarane må ha fullført minst 180 studiepoeng høgare utdanning eller tilsvarande, og ha 
relevant fagutdanning i minst to fag …. Fagutdanninga må vere samansett av relevante emne 
med minst 60 studiepoeng … for kvart fag. … Det er dei einskilde fagmiljøa ved UiB som vurderer 
om utdanninga er relevant som opptaksgrunnlag til PPU. ... 
  
Unntak: Ein kombinasjon av naturfaglege emne kan vere eit sjølvstendig opptaksgrunnlag, 
dersom den består av minst 90 studiepoeng totalt i relevante naturvitskapelege emne med 
minimum 15 studiepoeng relevant utdanning i kvart av faga fysikk, kjemi, biologi. …» 
 

Dette er per dags dato eneste beskrivelse av hva som er krav for opptak til PPU, det vil si at de ikke er 
formulert særlig konkret. Fakultetet har derfor bedt instituttene konkretisere hva som er minstekrav 
for opptak til det enkelte fag. Der det er flere institutt som forvalter samme skolefag, er instituttene 
bedt om å samarbeide om dette. Mer konkret formulering av opptakskravene vil være en fordel for 
potensielle søkere, særlig eksterne, og sannsynligvis også for instituttene, som da vil få færre 
henvendelser om dette fra enkeltstudenter. Instituttene ble samtidig bedt om å se på sine 
anbefalinger for PPU og eventuelt også gjøre endringer i disse. Ved å konkretisere opptakskravene, kan 
oversikten over anbefalte emner i større grad enn nå rendyrkes som anbefalinger enn det slik den har 
fungert til nå. 
 
Instituttene har nå meldt inn hva de ønsker skal være minstekrav for opptak til PPU i de enkelte 
realfagene, samt oppdaterte anbefalinger. Saken ble behandlet i lærerutdanningsutvalget (LU-MN) 
210415. LU-MN pekte to mindre ting som burde endres i forslagene, men godkjent for øvrig 
forslagene. Ønskene om endring ble tatt opp med de to instituttene det gjaldt og begge institutter gikk 
inn for å tilpasse seg dette. 
 
 
Forslagene ser nå slik ut: 
 
MATEMATIKK 
Krav: 

Minimum 60 studiepoeng i matematikk/statistikk som dekker MAT111, MAT112, MAT121 og 
STAT101/STAT110 eller tilsvarende. Manglende bakgrunn i statistikk/sannsynlighetsregning 
kan i noen tilfeller kompenseres ved å ha større fordypning og bredde innen matematikk. 

 
Anbefalinger: (endret i forhold til eksisterende anbefalinger) 

MAT111, MAT112, MAT121, STAT110 og minst to av emnene MAT131, MAT160, MAT220, 
MAT221, STAT111  
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BIOLOGI 
Krav: 

Minimum 60 studiepoeng i biologi/molekylærbiologi som bl.a. dekker evolusjon, økologi, 
organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), cellebiologi, molekylærbiologi og fysiologi. 
Det må inngå noe felt- og laberfaring. 

 
Anbefalinger: (endret) 

BIO100, BIO101 og BIO102, og minst to av emna BIO103, BIO104, MOL100, MOL200, MOL201 
og MOL203. Andre emne innen biologi og molekylærbiologi kan inngå i tillegg til disse emnene 
(inntil 10 sp). 

 
FYSIKK 
Krav: 

Minimum 60 studiepoeng i fysikk som dekker mekanikk, elektromagnetisme, optikk, 
termodynamikk, målevitenskap/eksperimentalfysikk, astrofysikk, moderne fysikk og 
kvantemekanikk. 
 

Anbefalinger: (uendret) 
PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emna PHYS109, PHYS118 og PHYS119 
For kandidater med mastergrad i meteorologi og oseanografi er følgjande 
emnesamansetning tilrådd: 
- PHYS111 og PHYS112 
- PHYS118 eller PHYS119 
- minst 30 SP blant emna PHYS113, PHYS114, GEOF105, GEOF110, GEOF120, 
GEOF130, GEOF220, GEOF310, GEOF326 og GEOF330  

 
KJEMI 
Krav: 

Minimum 60 studiepoeng i kjemi som dekker generell kjemi, uorganisk kjemi, organisk kjemi, 
fysikalsk kjemi og analytisk kjemi.  Emner innen molekylærbiologi anbefales og kan da gå inn 
som erstatning for fysikalsk kjemi og analytisk kjemi. Emnekombinasjonen må inneholde minst 
20 studiepoeng emner der det inngår praktisk laboratoriearbeid. 

 
Anbefalinger: (uendret) 

KJEM110, 120, 130, minst et av emnene KJEM122, 131, og opptil to av emnene KJEM210, 250, 
202, MOL100, 200  

 
 
NATURFAG 
Krav: 

90 studiepoeng totalt i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant 
utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi.  
I biologi må normalt tilsvarende BIO100 være dekket og det må i tillegg være en viss bredde 
innen biologifaget (f.eks. innen tema som organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), 
cellebiologi, molekylærbiologi og fysiologi). 
I kjemi må normalt tilsvarende KJEM110 være dekket. 
I fysikk må PHYS101 og PHYS102 (eller tilsvarende) være dekket 

 
Anbefalinger: 

90 studiepoeng totalt i naturvitenskapelige emne som bl.a. inneholder  
- BIO100 og minst ett av emnene BIO101, BIO102, MOL100 (justert) 
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- KJEM100 og minst et av emnene KJEM100, KJEM120, KJEM122, KJEM130, KJEM131 
(uendret) 

- PHYS101 og PHYS102 (uendret) 
 
GEOFAG: 
Krav: 

Minimum 60 stp i geofaglige emner som blant annet dekker innføring i geologi og geofysikk og 
gjerne grunnleggende kunnskaper i meteorologi og oseanografi.  Manglende bakgrunn i 
geologi/geofysikk kan kompenseres ved å ha større fordypning og bredde innen meteorologi 
og oseanografi. Emnekombinasjonen bør inneholde erfaring fra praktisk geofaglig arbeid (tokt, 
felt, laboratorieøvelser, regneøvelser, programmering og lignende). 

 
Anbefalinger: (endret) 

Anbefalte emner kan være GEOV101, GEOV102, GEOV105, GEOV103, GEOV104, GEOV111, 
GEOV112 og GEOF100, GEOF105, GEOF110. Vi anbefaler GEOV102 og GEOF100 eller 
tilsvarende for bedre undervisningskompetanse i henholdsvis geologiske feltmetodikk, 
bergarter, mineralogi og meteorologi og klima. Emnekombinasjonen bør inneholde erfaring fra 
praktisk geofaglig arbeid (tokt, felt, laboratorieøvelser, regneøvelser, programmering og 
lignende). 

 
 
Per dags dato er det slik det i PPU er et felles fagdidaktikktilbud i informatikk/informasjonsvitenskap 
som SV-fakultetet er hovedansvarlig for. En endelig konkretisering av hva som kreves for opptak til 
PPU til det felles fagdidaktikktilbudet i informatikk/informasjonsvitenskap, må derfor samordnes med 
SV. 
 
Institutt for informatikk (II) har meldt inn hva de ønsker skal være opptakskrav til PPU for søkere med 
informatikkbakgrunn: Minimum 60 studiepoeng i informatikk, som dekker følgende: Grunnleggende 
programmering, objekt-orientert programmering, algoritmer, diskret matematikk, i tillegg 20 
studiepoeng i informatikk/informasjonsvitenskap. 
LU-MN vil følge opp saken med å få formulert endelige krav for informatikk/informasjonsvitenskap 
med II og SV-fakultetet. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Studiestyret godkjenner de foreslåtte opptakskravene til praktisk pedagogisk utdanning (PPU) for 
fagene matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag og naturfag. Studiestyret orienteres om hva som blir 
endelige krav for informatikk/informasjonsvitenskap. Minstekravene gjøres gjeldende fra og med 
opptaket høsten 2016. 
 
Studiestyret godkjenner endringene i anbefalinger for emnekombinasjoner som foreslått fra 
instituttene. Anbefalte emnekombinasjoner tas i bruk fra og med opptaket høsten 2015. 
 
Ønske om endringer i opptakskrav og anbefalinger for opptak til PPU meldes inn sammen med forslag 
til studieplanendringer innen 1. oktober med virkning fra påfølgende studieår. 
 
 
Bergen 18. mai 2015 
MN/MAJE 
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Studiestyresak:  15/12  Saksnr.: 2014/1420 

Møte: 27. mai 2015   

 

 

PROGRAMEVALUERING FOR BACHELOR- OG MASTERPROGRAM I KJEMI 

 

 
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. 
 
Kjemisk institutt har gjennomført en egenevaluering av utdanningsprogrammene og har nå 
levert en evalueringsrapport for bachelor- og masterprogrammet. Som grunnlagsmateriale for 
evalueringen inngår det studentstatistikk, spørreundersøkelser blant studentene og ansatte, 
og en rapport fra en ekstern internasjonal komité i forbindelse med instituttets søknad om 
godkjenning av bachelorprogrammet som Eurobachelor.  
 
Rapporten fra egenevalueringen er behandlet i programstyret 20. mai og instituttstyret 22. 
mai.  
 
Masterprogram i energi som skulle etter planen levere en evalueringsrapport til dette 
studiestyremøte har fått utsettelse til første studiestyremøte i høstsemesteret. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Evalueringsrapporten fra bachelor- og masterprogram i kjemi tas til etterretning. Rapporten 
legges ut i studiekvalitetsbasen. 
 
 
Bergen 21. mai 2015 
MN/INSO 
 
 
Vedlegg: 

- Egenevaluering av utdanningsprogram - Rapport fra Kjemisk institutt 
 



Masteropptak høsten 2015 - Søkertall (Førsteprioritetssøkere per program) 
 

Søkere 
H2014 

 

Søkere 
H2015 

Studieprogram: Studieretning 

22 22 BIOLOGI: Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi 

13 20 BIOLOGI: Biologi - Mikrobiologi 

11 17 BIOLOGI: Biologi - Miljøtoksikologi 

3 8 BIOLOGI: Biologi - Utviklingsbiologi og fysiologi 

6 7 BIOLOGI: Fiskeribiologi og forvaltning 

12 14 BIOLOGI: Havbruksbiologi 

19 11 BIOLOGI: Marinbiologi 

41 109 ENERGI: Energi - Energiteknologi 

32 39 ENERGI: Energi - Fornybar energi 

29 16 Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk 

2 4 FYSIKK: Akustikk 

2 4 FYSIKK: Kjernefysikk 

5 1 FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi 

13 19 FYSIKK: Mikroelektronikk 

9 14 FYSIKK: Målevitenskap og instrumentering 

2 2 FYSIKK: Optikk og atomfysikk 

4 4 FYSIKK: Partikkelfysikk 

2 6 FYSIKK: Romfysikk 

2 5 FYSIKK: Teoretisk fysikk og energifysikk 

4 10 GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi 

16 13 GEOVITENSKAP: Geodynamikk 

30 29 GEOVITENSKAP: Kvartærgeologi og paleoklima 

16 24 GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk 

57 58 GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag 

11 7 INFORMATIKK: Algoritmer 

4 9 INFORMATIKK: Bioinformatikk 

6 4 INFORMATIKK: Optimering 

15 13 INFORMATIKK: Sikker og pålitelig kommunikasjon 

8 8 INFORMATIKK: Visualisering 

18 28 KJEMI: Kjemi 

6 1 MATEMATIKK: Algebra/algebraisk geometri 

8 11 MATEMATIKK: Anvendt og beregningsorientert matematikk 

1 7 MATEMATIKK: Matematisk analyse 

2 6 MATEMATIKK: Skolerettet matematikk 

3 4 MATEMATIKK: Statistikk - dataanalyse 

8 12 MATEMATIKK: Statistikk - finansteori og forsikringsmatematikk 

1 1 MATEMATIKK: Statistikk - matematisk statistikk 

1 1 MATEMATIKK: Topologi 

5 5 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Fysisk oseanografi 

1 1 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Kjemisk oseanografi 

4 3 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Klimadynamikk 

10 3 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Meteorologi 

37 36 MOLEKYLÆRBIOLOGI: Molekylærbiologi 



 

Søkere 
H2014 

 

Søkere 
H2015 

Studieprogram: Studieretning 

9 5 NANOVITENSKAP: Nanovitenskap 

21 33 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarfysikk 

4 3 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeofysikk 

6 5 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeologi 

6 5 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarkjemi 

5 7 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarmekanikk 

41 45 PROGRAMUTVIKLING: Programutvikling 

13 8 PROSESSTEKNOLOGI: Flerfasesystem 

4 5 PROSESSTEKNOLOGI: Kjemometri 

10 10 PROSESSTEKNOLOGI: Separasjon 

31 29 PROSESSTEKNOLOGI: Sikkerhetsteknologi 

653* 771 SUM 

* inkludert 2 søkere til Geoscience of Basins and Lithosphere 



VEDLEGG: 

 

 

Søkertall PPU for høsten 2015: 

 

Det er 134 søkere som har to realfag som sine to prioriterte opptaksfag – ”hel realist” 

Det er 33 søkere som har ett realfag blant sine to prioriterte opptaksfag – ”halv realist” 

Det er 7 søkere som søker om opptak kun i matematikk 

 

 

Fagfordelingen er slik: 

 

Biologi  45 

Fysikk  32 

Kjemi   35 

Naturfag  69 

Matematikk  98 

Geofag  28 

 

 

Søker-statistikk: 

 

Antall 

søkere 

H10 V11 H11 V12 H12 V13 H13 H14 H15 

Med to 

realfag 

52 20 45 14 47 15 46 68 134 

Med ett 

realfag 

21 5 8 4 12 3 19 13 33 

Kun med 

matematikk 

- 2 2 2 4 2 5 4 7 

Fagfordeling          

Biologi 24 8 19 10 26 7 23 31 45 

Fysikk 15 6 10 3 10 5 14 17 32 

Kjemi 20 8 19 6 14 6 10 24 35 

Naturfag 16 9 22 7 29 8 24 29 69 

Matematikk 44 12 23 10 27 9 37  40 98 

Geofag 6 4 7 - 4 - 9 10 28 

 

 



Orienteringssak til studiestyret – realfagssamarbeid med skoler om praksis 
 
Lærerutdanningen på UiB har partnerskapsavtaler med ungdoms- og videregående skoler om praksis 
for lektor- og PPU-studenter.  
I 2012 inngikk MN treårige tilleggsavtaler om samarbeid knyttet til lektorutdanning i realfag med 
noen av disse skolene. Hovedmålet var å få til tettere samarbeid med skolene om utdanningen av 
realfagslærere. 5 ungdomsskoler og 5 videregående skoler deltok og en lærer fra en av skolene ble 
engasjert som koordinator for samarbeidet. Ved MN er det lærerutdanningsutvalget som har hånd 
om samarbeidet. 
Erfaringene med slike samarbeidsavtaler var gode og fakultetet har nå inngått samme type avtaler 
for en ny treårsperiode. Samarbeidet utvides til også å gjelde PPU-studenter med realfag, og antall 
skoler økes noe på grunn av dette og på grunn av økte studenttall. 
Ordningen med en lærer som koordinator videreføres også. 
 
Disse skolene blir med i 2015-2017: 
 
Ungdomsskoler: 
Rå skole 
Ytrebygda skole 
Kjøkkelvik skole (koordinator Kristian Eriksen) 
Rothaugen skole 
Ortun skole 
 
Det er behov for å få med flere ungdomskoler for å få praksisplass til alle studentene. 
Lærerutdanningsutvalget vil jobbe videre med det. 
 
Videregående skoler: 
Amalie Skram vgs 
Danielsen vgs 
Olsvikåsen vgs 
Bergen katedralskole 
Fana gymnas 
Laksevåg vgs 
Askøy vgs 
Os gymnas 
Nordahl Grieg vgs 
 
Avtalene er i grove trekk lik de som ble brukt i 2012, men det er gjort noen mindre endringer basert 
på erfaringene som er gjort. Avtalene er også like for alle skolene, eneste skille er antall studenter 
den enkelte skole skal ta i mot.  
 
Dette samarbeidet gir en arena for samarbeid og kommunikasjon som også kan være nyttig for 
instituttene når det gjelder andre ting enn lærerutdanning, bl.a. ved at det  

- finnes det en e-postliste for realfagslærerne på skolene som er med i samarbeidet. Den kan 
brukes til å formidle aktuell info eller sende ut forespørsler 

- fagdidaktikerne og realfagslærerne jevnlige samlinger (vanligvis to halvdagssamlinger pr. 
semester, normalt på VilVite) der en om en ønsker kontakt med lærere, kan få mulighet til 
det. 

 
 
Vedlagt er avtaleeksempel 
 



Avtale mellom ___________________________ og Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet om realfagssamarbeid knyttet til praksisopplæring i lektorprogrammet og PPU 
(for realfagsstudenter)

Avtalen forutsetter at skolen er partnerskole med UiB. Denne avtalen er å betrakte som en 
tilleggsavtale mellom skolen og MN-fakultetet.

1. Formål med avtalen:

 Styrke utdanningen av realfagslærere ved UiB gjennom å knytte teoriundervisning og
praksisopplæring tettere sammen.

 Gi økt kontinuitet og forutsigbarhet i samarbeidet om utdanning av realfagslærere.

 Legge til rette for forskning og utviklingsarbeid innen realfagsdidaktikk gjennom
nettverkssamarbeid.

 Bidra til å videreutvikle realfagsundervisningen i skolen.

2. Innhold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) vil

 ha overordnet ansvar for å lede og utvikle samarbeidet

 gi støtte til en nettverkskoordinator som har ansvar for drift av et fagdidaktisk nettverk for 
lærere ved skolene og UiB

 tilby faglig og fagdidaktisk oppdatering til skolens realfagslærere, tilsvarende minst en dag pr. år

 arrangere minimum en halvdagssamling pr. semester i samarbeid med nettverkskoordinator, der 

hovedfokus er på praksis

 tilby bistand i utviklingsprosjekter i realfag ved skolen

 være mulig samarbeidspartner innen realfagsdidaktikkforskning

 tilby faglige opplegg til realfagsklasser ved skolen. Skoler som inngår i samarbeidet vil bli
prioritert ved forespørsler til MN, og ha førsteprioritet ved annonserte arrangementer som
omhandler omvisninger og rekruttering

 sørge for å holde skolene godt orientert om lektorstudentene som skal ha praksis ved den 
enkelte skolen

Skolen vil

 normalt ta i mot xxx studenter… (antall studenter fastsettes på bakgrunn av informasjon om 
kapasitet i skolens søknad og føres inn i avtalen før signering)

 stille med en kontaktperson for studenter som skal ha praksis på skolen som studentene kan 
avtale tidspunkt for kortpraksis med direkte

 legge til rette for at praksisveiledere kan delta på halvdagssamling i de semestrene de har ansvar 
for realfagsstudenter. Praksisveiledere som har studenter i langpraksis i et semester bør delta på 
halvdagssamlingen.

 Stille seg positiv til at realfagslærerne kan delta på andre aktiviteter i nettverket, f.eks. knyttet til 
faglig og fagdidaktisk oppdatering

 være positiv til å la studentene få innblikk i utviklingsarbeid i realfagsklasser

 ha en kontaktperson for realfagslærerne ved skolen som kan være kontaktledd mot MN og
nettverkskoordinator.

3. Varighet/oppsigelse

Denne avtalen har en varighet på 3 år fra dato for undertegnelse 
Avtalen kan sies opp skriftlig med 3 måneders varsel fra hver av partene. Opphør av avtalen får 
likevel ikke virkning for konkret avtalte praksisperioder. Det innebærer at en lektorstudent som det 
er avtalt kortpraksis for på en skole, normalt skal ha langpraksis på denne skolen selv om denne 
samarbeidsavtalen har opphørt.

Bergen,

………………………………………………………… …………………………………………………………
rektor fakultetsdirektør
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Søkertall april 2015 (se tabell siste side) 
Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre 

Generelt 

Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede 

søkertall på et høyt nivå sammenlignet med søkertallene for 7-8 år siden. 

Denne gangen er det studieprogram rettet mot olje og gass næringen som trekker mest ned, og 

studier i informatikk som trekker mest opp. Informatikk har som matematikk hadde i 2014 fått 

god uttelling for å dele opp studiet samtidig er det nasjonalt økt interesse for informatikkstudier..  

Høye søkertall til de nye studieprogrammene i informatikk kommer på toppen av at de 

opprinnelige programmene opprettholder og til og med har en mindre vekst i søkningen. Det er 

også verdt å merke seg at kjemi har en mindre økning fra fjorårets relativt sett høye tall og har nå 

doblet søkningen fra årene før 2013.  Også Nanoteknologi har en markert økning noe som er 

spesielt interessant siden NTNU opplever en nedgang på tilsvarende studium. 

 

For øvrig kan det i 2015 se ut som om MN-Universitetet i Bergen stagnerer/har nedgang i 

søkertall på en del studieprogram hvor det nasjonalt er en vekst, og da spesielt ved NTNU og 

UiO. Mye kan tyde på at den særegne veksten ved MN-Universitetet i Bergen i årene 2000 – 

2004 nå blir hentet inn ved andre læresteder. 

 

Fakultetet har 1,78 søkere pr studieplass opp fra 1,61 i 2012 og 1,55 i 2011. Dette på tross av at 

antallet studieplasser også har økt i perioden. 

 

Søkertallsutviklingen ved fakultetet 

Fakultetet opplevde like etter tusenårsskiftet (2000 – 2004) en samlet vekst i søkertallene 

samtidig som søkertallene til realfag og teknologi gikk kraftig ned nasjonalt.  

Da Kvalitetsreformen ble innført i 2003 ble det opptak til en rekke studieprogram istedenfor til 

fakultetet. Tendensen den gang var at mange studieprogram ved et lærested økte antall 

førsteprioritetssøkere, noe vi også ser nå ved oppsplittingen av studieprogrammet i matematikk 

og informatikk. Da kravene til fordypning i matematikk og naturfag ble innført i 2005 ble det en 

reduksjon i søkertallene på 16 % en reduksjon som ble opprettholdt frem til og med 2008.  

Veksten etter 2008 har stort sett vært en del av en nasjonal trend. 

 

 

 

 

Primærsøkere MN - UIB Merknader 

2000 549  

2001 585  

2002 707  

2003 721 Kvalitetsreformen 

2004 852  

2005 719 Opptakskrav 

2006 697  

2007 723  

2008 717  

2009 894 Finanskrise 

2010 915  

2011 1003  

2012 1134  

2013 1276  

2014 1288  

2015 1254  
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De enkelte fagene  
 

Geologi og Geofysikk (faste jord) 

Geologi har i år en reduksjon på 31 % i søkertallet etter rekordsøkningen i 2013 og 2014.  

Fortsatt ligger søkertallene godt over tallene fra før 2011, og langt over søkertallene like etter 

tusenårsskifte med 28 søkere i 2005. 

Geofysikk (faste jord) har en svært lik utvikling i søkertallene, noe som antyder at 

årsakssammenhengene er mye de samme. 
 

Nasjonalt ser man også en nedgang, tilsvarende ved UiT, noe mer moderat ved UiO og NTNU.  

 

Biologi, Havbruksbiologi og Fiskehelse 

Biologi har stabile søkertallet etter dippen i 2012, mens havbruksbiologi fortsatt har lave tall. Det 

positive er at fiskehelse som opprettholder de rekordhøye søkertallet fra 2013 og 2014. 
 

Nasjonalt: For biologi har NMBU en markert vekst i søkertallet og UiO og UiT har også en klar 

vekst. UiO etter en dipp i 2014. Men NTNU og UiA har tilsvarende stabile søkertall som UiB. 

Fiskeri og havbruk har ytterligere vekst i søkertallet ved UiT og har nå 108 søkere mot 16 søkere 

til tilsvarende studium ved Universitetet i Bergen! Havbruksdrift og ledelse ved UiN har en enda 

mer markert vekst i søkningen til 78 i 2015 fra 35 i 2014. Innen Fiskehelse har Tromsø doblet 

søkertallet etter å ha endret navnet på studieprogrammet til akvamedisin. Fortsatt er imidlertid 

søkertallet langt under søkertallet til Universitetet i Bergen.  

 

Molekylærbiologi 

Molekylærbiologi har nå i flere år stabilisert seg med søkertall over 50 og nå med sitt høyeste 

med 62. Molekylærbiologi har noen år vært et lukke studium, og det er verdt å merke seg at en 

slik lukking ikke nødvendigvis medfører økt søkning året etter! 
 

Nasjonalt opplever også NTNU en vekst på 45 % etter en vekst da på 20 % i 2014. NMBU har 

også en stor vekst på 39 %. UiO også en vekst  på 6 % selv etter over 50 % vekst i 2014. Da 

riktignok etter en større nedgang i 2013. 

 

Kjemi 

En mindre vekst i 2015 etter en så markert vekst i 2014 tyder på at Kjemi kan etablere seg med 

søkertall over antall studieplasser.  
 

Nasjonalt er det også vekst ved NTNU, UiO og NMBU, men en nedgang i søkertallene til UiT. 

Totalt er det fortsatt relativt lave søkertall nasjonalt til kjemi. 

 

Nanoteknologi 

Studiet har i 2015 sitt høyeste søkertall noensinne med 55 (44 i 2014).  

Også UiO opplever en vekst av søkere til sitt studium i Materialer, energi og nanoteknologi 

Nano-studier ved NTNU har imidlertid en klar nedgang i søkere selv om de fortsatt har mer enn 3 

ganger så mange førsteprioritetssøkere som Universitetet i Bergen.. 

 

Fysikk 

Søkning til fysikk har nå stabilisert seg på over 50 gjennom flere år og Fysikk har da flere 

førsteprioritetssøkere enn studieplasser. 

Nasjonalt har UiO for andre år på rad en markert økning, men om det er fysikk eller geofysikk 

som trekker er usikkert. NTNU har en vekst på begge sine fysikk-studier med 31 % vekst på det 

ordinære og 11 % vekst til siv.ing. (Totalt 119 og 255).  Med få studieplasser ved NTNU vil 

Universitetet i Bergen måtte regne med en del studenter med fysikk ved Universitetet i Bergen på 

lavere prioritet. 
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Matematikk 

Matematisk institutt opplever noe reduksjon i søkertallet etter de høye søkertallene i 2014. 

Nedgang fordeler seg rimelig jevnt på de 4 programmene. 

Nasjonalt opplever NTNU igjen en vekst i søkere til matematiske fag, også UiO, UiT og UiS 

opplever en oppgang i søkningen til sine matematikkprogram.  

 

Meteorologi og oseanografi 

Studiet har noenlunde samme søkertall som i 2014,2013 og 2012. Tall som ligger markert lavere 

enn tallene fra  2010 og 2011.  
 

Ved UiO har de en klar vekst i sitt blandingsstudium med fysikk for tredje året på rad. 

 

Informatikk  

Informatikk har som matematikk hadde i 2014 fått god uttelling for å dele opp studiet.  Høye 

søkertall til de nye studieprogrammene kommer på toppen av at de opprinnelige programmene 

opprettholder og til og med har en mindre vekst i søkningen. Spesielt er det positivt at det 

datavitenskap er tilbake til søkertallene i 2013 og 2012, et studium som krever mer forkunnskaper 

i matematikk. 
 

Nasjonalt er det en generell stor vekst til informatikkutdanninger.  

 

IMØ 

En mindre nedgang fra 2014, men relativt stabile søkertall siste 5-årene. 

 

Petroleumsteknologi og Prosessteknologi 

Nasjonalt er det en generell nedgang i søkningen til studier rettet mot olje og gass. Ved 

Universitetet i Bergen er det først og fremst studiet i Petroleumsteknologi og Prosessteknologi 

som får merke nedgangen. Fra 173 i 2014 (266 i 2013) er det nå bare 59 som har dette studiet på 

førsteprioritet.  

 

På NTNU er nedgangen enda mer dramatisk for Petroleumsfag som går fra 286 til 77 

førsteprioritetssøkere. Ved UiS går petroleumsteknologi (master) fra 159 til 78 og 3-årig fra 291 

til 126. 

 

Miljø- og ressursfag  

En vekst i søkertallene på 24 % viser en positiv utvikling selv om det i utgangspunktet er små 

tall. Igjen er det klart større søkning til SV varianten enn MN varianten, etter en utjevning i 2013. 

Samlet er det for mange søkere, men det fortsatt få med forutsetninger i realfag. 
 

Nasjonalt er det stabile tall ved lignende studier ved NMBU og HiT. 

 

Lærerutdanningen 

En liten vekst på toppen av fjorårets dobling av søkere til lektorprogrammet i realfag følger opp 

en nasjonal trend rundt økt popularitet for lærerutdanninger. Det er nå 69 førsteprioritetssøkere til 

30 studieplasser.  

 

Nasjonal er det som nevnt en vekst til lærerutdanninger generelt, men for lektorprogram har både 

NTNU og UiA har en nedgang samtidig som UiO g UiT har en oppgang. 
 

 

 

Årsstudium 

I 2015 har fakultetet sitt høyeste søkertall til årsstudiet siden studieprogrammene ble innført i 

2003. Et søkertall på 204 tyder på at mange er usikre på arbeidsmarkedet nå når arbeidsplasser 
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forsvinner innen olje og gass. Det er svært vanlig at mange i slike tider søker videreutdanning for 

å posisjonere seg for andre muligheter. 

 

Denne studentgruppen er veldig sammensatt. Det er først og fremst studenter som supplerer 

tidligere utdanning og bare tar noen få emner ved fakultetet. Mange av disse søkerne er lite 

seriøse og møter ikke ved semesterstart i august. Andre søker seg inn på årsstudiet fordi de er 

usikre på hvilket studieprogram de skal velge, og de søker så overgang til et studieprogram ved 

en seinere anledning. Uansett er dette relativt rimelige studenter selv om de i statistikken trekker 

ned studiepoengproduksjonen pr. student. 

 

 

Interessante trekk  

 

Interessant utvikling ved MN-UiO versus MN-UiB 

På 90- tallet lå MN-UiO systematisk med mer en det dobbelte av søkere enn MN- UiB. 

Søkertallene fulgte hverandre rimelig systematisk og med nedgangen på slutten av 90-tallet gikk 

søkertallene ned tilsvarende begge steder. Etter årtusenskiftet hadde imidlertid MN-UiB en 

særegen vekst frem til 2004, noe som medførte at det ikke var langt igjen før søkertallene til de to 

fakultetene var på samme nivå.  Dette var spesielt siden begge fakultetene i første rekke 

rekrutterer lokalt og derfor har MN-UiO et langt større befolkningsgrunnlag å rekruttere fra. 

MN- UiO har de siste årene arbeidet systematisk med læringsmiljøet for nye studenter, noe som 

trolig har bidratt til at eksisterende studenter i langt større grad enn tidligere har omtalt studiene 

positivt i sin hjemmemiljø. Dette er nok en av faktorene som nå forklarer deres vekst i søkertallet.  

Dette på tilsvarende måte som MN-UiB fikk en positiv effekt av arbeidet med læringsmiljøet i 

perioden 2000 – 2004. Selv om dette arbeidet har fortsatt tok trolig MN-UiB ut effektene i vekst i 

søkertall den gang og det kontinuerlige arbeidet har da opprettholdt søkertallene på et relativt 

høyt nivå og bidro til at fakultetet fikk sin naturlige andel av den generelle veksten fra 2008 til 

2013.  

 

Det er verdt å merke seg at årets vekst ved MN-UiO synes å være spesifikk for MN. Fag ved HF 

og SV har tilsvarende positiv søknadsutvikling både ved UiB og UiO. 

 
 

 

Anbefaling 

 

For å sikre bedre rekruttering: 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet , Universitetet i Bergen bør først og fremst fortsette 

å utvikle det helhetlige læringsmiljøet i fra 2 semester i bachelorutdanningen for å sikre bedre 

gjennomføring og et enda bedre omdømme.  

Samtidig bør fakultetet revitalisere arbeidet med Handlingsplanen for rekruttering som ble laget 

for perioden 2013 -2017. 
 

 

Bergen 21. mai 2015 

@Haas1 
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Primærsøkere Endring Endring Plasser Søkere

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14-15 tall 14-15 % pr. plass

Program med kjemi i første semester

Geologi 33 30 28 41 46 61 87 92 100 149 164 170 117 -53 -31 % 75 1,56

Anvendt geofysikk 30 12 utg

Havbruksbiologi 28 38 19 16 16 17 17 19 21 15 22 14 16 2 14 % 15 1,07

Biologi 95 137 98 76 74 105 99 101 116 82 117 112 113 1 1 % 85 1,33

Fiskehelse 12 13 11 13 5 14 17 13 31 25 35 34 34 0 0 % 10 3,40

Molekylærbiologi 36 51 44 38 42 27 37 54 60 55 52 55 62 7 13 % 40 1,55

Kjemi 31 27 26 23 22 21 20 24 27 24 21 35 42 7 20 % 40 1,05

Nanoteknologi 48 31 38 38 37 27 42 44 55 11 25 % 20 2,75

265 308 226 207 253 276 315 341 392 377 453 464 439 -25 -5 % 285 1,54

Program med behov for tyngre matematikk i førstesemester

Fysikk ? 68 43 44 44 41 40 44 42 53 55 57 53 -4 -7 % 45 1,18

Matem./statistikk ? 14 15 utg 10 9 -1 -10 % 10 0,90

Aktuar 13 12 -1 -8 % 10 1,20

Matemat ind og tekn 23 19 -4 -17 % 15 1,27

Matematikk ? 52 30 43 46 30 45 46 44 42 49 44 36 -8 -18 % 10 3,60

Meteorologi og oseanografi ? 35 45 41 27 34 41 52 41 26 28 31 27 -4 -13 % 30 0,90

Geofysikk (faste jord) 0 1 13 11 17 13 19 25 25 45 42 45 31 -14 -31 % 20 1,55

109 170 146 139 134 118 145 167 152 166 174 223 187 -36 -16 % 140 1,34

Program med informatikk i første semester

Info-matem-økonomi 30 18 15 13 11 9 10 15 18 15 18 20 14 -6 -30 % 15 0,93

Datateknologi 83 78 91 114 116 122 123 1 1 % 40 3,08

Datavitenskap 14 23 26 31 37 18 31 13 72 % 10 3,10

Informatikk 66 106 58 42 60 50

Bioinformatikk 20 10

Datasikkerhet 57 15

96 124 73 55 71 59 107 116 135 160 171 160 245 85 53 % 90 2,72

Program med PTEK 100 i første semester

Petroleumsteknologi 66 55 72 82 94 90

Prosessteknologi 0 17 16 22 18 21

Petroleums- og Prosessteknologi 122 96 120 208 266 173 59 -114 -66 % 60 0,98

66 72 88 104 112 111 122 96 120 208 266 173 59 -114 -66 % 60 0,98

Program som kan velge bort matematikk i første semester

Miljø- og ressursfag (MN) 12 16 12 8 10 11 19 16 15 14 17 13 17 4 31 % 15 1,13

Miljø- og ressursfag (SV) 17 13 16 22 12 27 25 21 28 34 6 21 % 9 3,78

Kystsoneforvaltning 13 10 2 utgått   

25 26 14 25 23 27 41 28 42 39 38 41 51 10 24 % 24 2,13

Lærerutdanning

Lærer matm./nat. 0 7 11 24 12 4 9 7 9 7 -

Lærer naturvitenskap 0 12 19 17 15 21 29 27 25 36 36 62 69 7 11 % 30 2,30

0 19 30 41 27 25 38 34 34 43 36 62 69 7 11 % 30 2,30

Arstudiumstudenter

Mat.nat. årsstudium 160 133 142 126 103 101 126 133 128 141 138 165 204 39 24 % 75 2,72

Totalt for MN-fak 721 852 719 697 723 717 894 915 1003 1134 1276 1288 1254 -34 -3 % 704 1,78

Program som konkurrerer om realfagsstudentene men ikke ligger under MN-fak

Ernæring 0 0 99 49 46 38 94 70 73 96 68 77 76 -1 -1 % 34 2,24

Farmasi 112 76 64 42 50 43 43 46 48 59 62 65 81 16 25 % 24 3,38

IKT 78 50 57 35 53 41 49 23 25 32 28 38 28 -10 -26 % 20 1,40

Kognitiv vitenskap nytt 2006 41 37 38 57 59 53 68 62 56 86 30 54 % 22 3,91  
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