
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Kjemisk institutt 
 

 

Kjemisk institutt 

Telefon 55583444 

Telefaks 55589490 

post@kj.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Realfagbygget, Allegt. 41 

Bergen 

Saksbehandler 

Hege Ommedal 

55583446 

side 1 av 2 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

 

Sluttrapport for programsensorperioden 2009 – 2013 fra nanoprogrammet  

Vi viser til brev av 26. april 2013 (13/4763-INSO) i saken om programsensoroppnevning hvor 
fakultetet ønsker en sluttrapport for programsensorperioden med oppsummering av 
erfaringer fra programsensorordningen. 
 
Nanoprogrammet har de siste fire årene hatt gleden av å ha førsteamanuensis Trolle René 
Linderoth som programsensor. Han er programstyreleder for nanoprogrammet ved Århus 
universitet i Danmark og har vært en meget nyttig støttespiller for nanoprogrammets første 
programsensurperiode.  
 
Programsensor uttrykker i begge sine to årsrapporter at de nanoteknologiske fagaspektene i 
Bachelorstudiet i nanoteknologi fullt ut dekkes gjennom de tre NANOemnene i 
studieprogrammet, men han har også kommet med forslag til forbedringer. Programstyret 
har hele tiden hatt fokus på oppfølging av programsensors forslag og har iverksatt konkrete 
tiltak, som for eksempel å innføre grunnleggende undervisning i kvantemekanikk i emnet 
NANO100 i samarbeid med undervisning i KJEM140.  
 
I tillegg til å skrive rapporter har programsensor også besøkt nanoprogrammet i Bergen tre 
ganger. Han har fungert som ekstern sensor ved muntlig eksamen i NANO200 og på den 
måten blitt godt kjent med innholdet i kurset og emneansvarlig. Samtidig har besøkene vært 
benyttet til samtaler med andre vitenskapelig ansatte og studenter tilknyttet 
nanoprogrammet. Det har vært mye god erfaringsutveksling ved disse besøkene.  
 
Programsensor har også påpekt behovet for et samlingssted for studenter på tverrfaglige 
studieprogrammer, noe Programstyret for nanoVT også har påpekt ved flere anledninger. 
Dette vil også bli et punkt i nanoprogrammets høringssvar til sak 13/5029 om ny 
handlingsplan for læringsmiljøet med høringsfrist 6. september. 
 
Programstyret følger opp arbeidet med ytterligere forbedringer i Bachelorstudiet i 
nanoteknologi med innføring av laboratoriekurs både i nanofysikk og nanokjemi fra og med 
2014. Disse meldes inn til Studiestyret i forbindelse med studieplanendringene den 1. 
oktober. 
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Programstyret har også gjort seg den erfaringen at det kan være svært vanskelig å få tilsendt 

årlige rapporter fra programsensor. Programstyret for nanoVT arbeider med å få tilsendt 

rapporter for de to siste årene i sensurperioden samt en oppsummerende sluttrapport.  

Det vil være nyttig å legge en felles strategi på fakultetet for alle studieprogrammer for 

hvordan man skal håndtere manglende innsendte programsensorrapporter. Det kan for 

eksempel utarbeides felles retningslinjer hvor det lages en direkte sammenheng mellom 

innsendte rapporter og utbetaling av sensorhonorar. 

 

Det er utfordrende å finne nye gode kandidater som programsensor til neste 
programsensorperiode for nanoprogrammet. Godt kvalifiserte kandidater er allerede 
forespurt men har vært nødt til å takke nei på grunn av mange andre arbeidsoppgaver. 
Programstyret arbeider fremdeles aktivt for å få på plass en ny programsensor for neste 
periode. 
 

Programsensorrapporter for år 1 og 2 ligger vedlagt og vil også bli publisert i 

Kvalitetsdatabasen. 
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