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Utdanningsmeldingen 2014 – Bachelorprogrammet i Petroleum- og 
prosessteknologi, masterprogrammet i petroleumsteknologi og 
masterprogrammet i prosessteknologi 
 
Viser til brev fra fakultetet 21. januar 2015. 
 
Generell beskrivelse av studieprogrammene 
Bachelorprogrammet i Petroleum- og prosessteknologi (BAMN-PTEK) er et tverrfaglig 
studieprogram. Det skiller seg klart fra de disiplinære studieprogrammene ved fakultetet ved 
en større faglig bredde, og fra de tradisjonelle ingeniørutdanningene innen faget ved å gi en 
bredere disiplinær dybde. 
 
Under masterprogrammene kan studentene spesialisere seg videre innen petroleum- eller 
prosessteknologi, og de får sin daglige arbeidsplass ved det instituttet der veilederen sitter. 
 
Ellers kan det nevnes at dette bachelorprogrammet har et høyt antall søkere, ca. 3 søkere pr. 
studieplass. Det vil si at det er det mest populære bachelorprogrammet ved MN-fakultetet, og 
et av det mest populære ved UiB. 
 
Når det gjelder masterprogrammene har vi et relativt høyt opptakstall, ca. 35 hvert år. 
Masterprogrammet i petroleumsteknologi rekrutterer hovedsakelig interne studenter, mens 
masterprogrammet i prosessteknologi har flest eksterne søkere (HiB, HSH og andre 
høgskoler). Arbeidsmarkedet for ferdige kandidater er fremdeles godt, men mot slutten av 
2014 ble det mer vanskelig. Så det blir spennende å se på søkertallene i 2015, både med tanke 
på bachelor- og masterprogrammet. 
 
Om studiekvalitets- og læringsmiljøtiltak 
Vi prøver hele tiden å fremme studiekvalitet, forbedre læringsmiljøet og øke 
studiegjennomføringen. Bachelorstudentene ved instituttet har tilgang til en eget rom der de 
kan lese og eventuelt ha kollokviegrupper. Vi har også gitt studentorganisasjonene som er 
tilknyttet vårt institutt et eget kontor der de kan drive sitt organisasjonsarbeid. De lokale 
studentorganisasjonene som er aktuelle for PTEK-studentene er Fagutvalget, linjeforeningen 
for PTEK – Gullflaks og SPE. Ellers så skaper studieturen (PTex) til USA for 3. års-
studentene en identitetsfølelse og sosial tilhørighet for disse tverrfaglige studentene.  
 
Våre utfordringer innen studiekvalitets- og læringsmiljøet går på hovedsakelig på 
byggetekniske faktorer. Auditorium og laboratoriefasiliteter er foreldet og trenger mye 
oppdatering. I tillegg er mange av de andre undervisningsrommene og lesesalene for små for 
de store studentkullene. 
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Studieprogramevalueringer 
Disse studieprogrammene har til sammen to aktive programsensorer som kommer med gode 
innspill, både gjennom skriftlige rapporter og ellers i møter med oss. Tidligere har disse bl.a. 
kommet med innspill til vår revidering av sensormappen for bedømmelse av masteroppgaver 
og på innholdet i forskjellige emner. I år har en av programsensorene gjennomført en 
spørreundersøkelse blant masterstudentene i prosessteknologi. Denne spørreundersøkelsen 
viste at vi har utfordringer med å følge opp masterstudentene på en god nok måte, både med 
tanke på veiledning og informasjon. Dette er noe vi må legge inn en innsats for å bli bedre, 
bl.a. ved å formalisere informasjon om rapportskriving og biblioteksøk. Den andre 
programsensoren arrangerte et møte med ressurspersoner fra industrien med tanke på et bedre 
samarbeid. Dette er et langsiktig mål vi arbeider med, og i dag prøver vi å trekke personer fra 
industrien inn i undervisningen for at studentene skal på tidsaktuell opplæring. Med dette er 
vanskelig å gjøre i stort omfang, siden det ofte blir et økonomisk spørsmål (vanskeligere med 
tanke på Akademia-avtalen). I tillegg må det nevnes at denne programsensoren har vektlagt 
mer fokus på boring og brønn. Det er allerede lagt inn noe mer av dette på grunnemnet 
PTEK100 og vi arbeider med å tilby egne valgfrie kurs om disse temaene, samt utvide denne 
delen på flere kurs som inngår i bachelorgraden. 
 
Studiebarometeret fra 2014 viser også at studentene på våre program er generelt godt fornøyd, 
men savner mer oppfølgning under studiet. Studiebarometeret baserer seg imidlertid på et 
fåtall av studenttilbakemeldinger. 
 
Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser for 
2015 
Vi har ingen planer om å legge ned noen studieprogram, eller endre opptakstallet for 
bachelorprogrammet eller masterprogrammene. 
 
Aktivitet i etter- og videreutdanning (EVU) 
Vårt institutt er involvert i to regelmessige EVU-kurs tilknyttet fagfeltet prosessteknologi 
(PTEK251 og MNF170). I begge disse kursene har DNV GL hele det faglige ansvaret, mens 
vårt institutt har delt administrativt ansvar med EVU-kontoret sentralt ved UiB. Etter at 
SEVU ble lagt ned har det blitt et betydelig ekstraarbeid for vårt institutt, og vi vurderer 
fortløpende om vi skal videreføre disse emnene eller legge dem ned. 
 
Begge de nevnte kursene ble arrangert i 2014, men våren 2015 var vi ikke i stand til å 
arrangere PTEK251. Grunnen var at det var for få betalende eksterne deltakere. Med tanke på 
situasjonen i industrien kan det bli mer utfordrende å få nok betalende deltakere til våre kurs i 
fremtiden.  
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