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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 30. oktober 2013 kl. 1015-1200 

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom) 

 

I            GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II          PROTOKOLL FRA MØTE 18. SEPTEMBER 2013             

 

SAK 13/17  MASTEROPPTAK HØSTEN 2013 

                Vedtakssak (Saksnr. 2012/12454) 

 

SAK 13/18  OPPNEVNING AV PROGRAMSENSORER FOR GEOVITENSKAP, 

INFORMATIKK OG INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI 

                Vedtakssak (Saksnr. 2013/4763) 

 

SAK 13/19  O PPNEVNING AV NY PROGRAMSTYRELEDER FOR 

MASTERPROGRAM I ENERGI 

                Vedtakssak (Saksnr. 2011/9589) 

 

SAK 13/20  STUDIEPLANENDRINGER 

 Vedtakssak (Saksnr. 2013/9703) 

 

SAK 13/21  EVENTUELT 

 

  

III         ORIENTERINGER      

- Rapport om erfaringer ved programsensorordningen – Institutt for geovitenskap 

- Sluttrapport for programsensorperioden 2009 – 2013 fra nanoprogrammet 

- Tillatt kalkulator ved skriftlig eksamen – Tilbakemelding fra instituttene 

- Møter i Utdanningsutvalget (UU) – Visedekan orienterer 

- Oppfølging av UU-sak om overholdelse av frister for publisering av litteraturlister 

- PåVei-uke – Studieadministrasjonen orienterer 

- Oppstart av arbeidsgruppen for rekruttering 
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Kommende saker: 

- Oppnevning av lærerutdanningsutvalget (LU-MN) for ny periode 

- MNF201 

- Ny rammeplan for lektorutdanning 

- Oppfølging av Læringsutbyttebeskrivelser 

- Utdanningsstrategi 

- Reglement og utfyllende regler 

- Internasjonaliseringsarbeidet 

- Programsensoroppnevning 

- EVU-arbeidet 

                                                                                       

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie       MN/ELIHØ 

sekretær       Bergen, 24.10.13 
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Universitetet i Bergen 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Protokoll fra møtet i studiestyret 

(Under forutsetning av godkjenning) 

Til stede: Harald Walderhaug (leder), Øyvind Fiksen, Dag Haugland, Kristine Lysnes, 

Ulysses Ninnemann, Kjartan Olafsson, John Georg Seland, Hee Chan Seo 

Studentrepr.: Natalie Soltvedt 

Forfall: Geofysisk institutt 

Fra adm: Eli N. Høie, Ingrid W. Solhøy, Helge K. Dahle 

Invitert: Oddrun Samdal 

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

II PROTOKOLL FRA MØTE 8. MAI 2013 + SIRKULASJONSSAK  
VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 

SAK 13/14 

HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING AV BACHELORSTUDENTER – 

OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE 

Vedtakssak (Saksnr. 2011/14723) 

VEDTAK: 
Studiestyret foreslår oppnevning av følgende koordinerende arbeidsgruppe for rekruttering av 

bachelorstudenter: 

 

Kristine Engan-Skei (Studieseksjonen, fakultetet) 

Kari Fladmark (Molekylærbiologisk institutt) 

Rune Rosland (Os videregående skole/Institutt for biologi) 

Reier M. Schoder (Matematisk institutt, sekretær for arbeidsgruppen) 

Tore Skodvin (Kjemisk institutt) 

Representant fra Skolelaboratoriet 

 

 

SAK 13/15 

STUDENTER MED BAKGRUNN FRA GEOGRAFI/NATURGEOGRAFI –  

OPPTAK TIL MASTER OG TILGANG TIL ENKELTEMNER VED INSTITUTT 

FOR GEOVITENSKAP 
Vedtakssak (Saksnr. 2013/10179) 

VEDTAK: 
Studiestyret slutter seg til at Institutt for geovitenskap kan innføre krav for opptak til 

masterprogram i geovitenskap tilsvarende realfagskrav for opptak til studieprogram gjennom 

Samordna Opptak. 

https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0a/Sak1309_Handlingsplan_rekruttering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0a/Sak1309_Handlingsplan_rekruttering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9c/Sak_13-10_tillatte_kalkulatorer.pdf


STUDIESTYRET – MØTE 18. SEPTEMBER 2013 

 

 - 2 - 

SAK 13/16 

Eventuelt  

Ingen Saker 

 

III ORIENTERINGER 

- Oddrun Samdal presenterte seg og noen av de sakene som hun som viserektor for 

utdanning vil prioritere fremover. 

- Nytt dekanat og budsjettarbeid 

- Orientering om opptakstall i SO 

- Orientering om opptakstall til masterprogrammene 

- Senter for fremragende utdanning (SFU) – status 

- Utdanning 2013 - Konferanse 17. oktober 

http://www.uib.no/matnat/ressurser/utdanning-2013  

- Ny modul i Universitetspedagogikk høsten 2013: Vurdering og vurderingsformer 

(19.11., 20.11. og 18.12.) https://www.uib.no/uniped/tilbud/kurskalender-2012-2013  

- Møte i Utdanningsutvalget 16.09.  

http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/utdanningsutvalget/saklister-2013/uu-

mote-16.-september  

- På Vei - informasjonsuke http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/paa-vei-

2013  

- Spørreundersøkelse UiB-student 2013 http://www.uib.no/studiekvalitet/evalueringar-

analysar/analyser-og-maalinger/uib-student-2013  

- Tilsynsbesøk fra NOKUT gjennomført 

 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie   MN/INSO 

sekretær   Bergen, 24.9.13 

http://www.uib.no/matnat/ressurser/utdanning-2013
https://www.uib.no/uniped/tilbud/kurskalender-2012-2013
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/utdanningsutvalget/saklister-2013/uu-mote-16.-september
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/utdanningsutvalget/saklister-2013/uu-mote-16.-september
http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/paa-vei-2013
http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/paa-vei-2013
http://www.uib.no/studiekvalitet/evalueringar-analysar/analyser-og-maalinger/uib-student-2013
http://www.uib.no/studiekvalitet/evalueringar-analysar/analyser-og-maalinger/uib-student-2013
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Studiestyresak:  13/17 
 Saksnr.: 2012/12454 

Møte: 30. oktober 2013   

 

 

MASTEROPPTAK HØSTEN 2013 

 

 

Masteropptak: Tallene for masteropptaket er hentet fra FS (Student samlebilde) den 16. 

september 2013 og omfatter alle studenter som på dette tidspunktet er registrert som aktive 

studenter (også permisjon). Dette inkluderer INTGRAD, KVOTE og fellesgradsstudenter.  
 

Ekstern BA: Alle studenter som har tatt bachelorgraden ved et annet lærested telles som 

eksterne. Dette gjelder dermed også studenter som har tatt noen studiepoeng ved UiB tidligere, 

enten som gradsstudenter (ikke fullført), hospitanter, gjester eller utvekslingsstudenter. 

For studenter på Erfaringsbasert master i utdanning er utdanningsbakgrunn ikke registrert. 
 

Søknadsweb: Alle med norsk personnummer søker opptak via Søknadsweb. De fleste søkere i 

Søknadsweb er norske studenter, men det er også mange andre som kan søke her. Søkere i 

Søknadsweb med utenlandsk bakgrunn kan være innvandrere, flyktninger, utvekslings-

studenter som ønsker å ta master her, medreisende ektefeller av ansatte og personer med 

midlertidig opphold i Norge. I tillegg kan vi etter ønske/forespørsel fra instituttene ta med 

internasjonale søkere som gikk glipp av søknadsfristen i det internasjonale opptaket. 

 

Hovedfunn og fakta for masteropptak høst 2013: 

- Det var rundt 17 % flere søkere i Søknadsweb enn høsten 2012 

- Høstopptaket 2013 (276 studenter) er 26 % høyere enn høstopptaket 2012 (219 

studenter) 

- Fire institutter (GFI, GEO, II, KI) har overskredet opptaksrammen for hele studieåret 

2013/14 allerede ved dette høstopptaket.  

- 60 % (2012: 55 %) av de nye masterstudenter har bachelorgrad fra UiB. 

- Ved 2 institutter (4 i 2012) utgjør eksterne studenter halvparten eller mer av de nye 

masterstudenter. Det er GFI og II som begge tar opp en god del studenter fra 

Høyskolen i Bergen til hhv energiteknologi og programutvikling som rekrutterer denne 

søkergruppen. 

- Antall eksterne studenter er spesielt høyt i prosessteknologi (93 %, 13 av 14), 

programutvikling (74 %, 14 av 19) og i energi (90 %, 9 av 10).  

- Petroleumsteknologi og geovitenskap rekrutterer nesten bare internt, under 10 % av 

studentene har ekstern bachelorgrad. 

- På våre fire internasjonale fellesgradsprogrammer ble det tatt opp 14 studenter (2011: 

17, 2012: 8). 

- Internasjonale selvfinansierte mastersøkere (INTGRAD) til MatNat-programmer:  

15 møtt (2012: 15, 2011: 18). 

- 5 nye kvotestudenter (2012: 2, 2011: 10) 

- 12 studenter har fått innvilget permisjon eller utsatt studiestart. Vi teller dem med, men 

de telles ikke i DBH-statistikken. 
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Følgende studieprogram ble ikke tatt med i utplukket: 

- Integrert lærerutdanning: Samordna Opptak. Opptakssemesteret er det første semesteret 

på bachelornivå, ikke på masternivå. 

- Fiskehelse (5-årig profesjonsstudium): Samordna Opptak. I oversikten ble det bare tatt 

med studenter som kom med en annen bachelorgrad direkte inn på 4. studieår i 

fiskehelse, dvs på masterdelen. 

 
Tabell 1: Opptaks- og søknadstall for høst 2012 og høst 2013 
 

Søknadsalternativ Masteropptak 
Ekstern BA 
(opptak H13) 

Søkere i 

Søknadsweb 

 H12 H13 Norsk Utenl. H12 H13 

BIOLOGI:        

Biol. - Biodiversitet, evolusjon, økologi 13 5 1 1 31 23 

Biologi - Geobiologi 0 1   2 5 

Biologi - Mikrobiologi 6 7  4 12 15 

Biologi – Miljøtoksikologi 3 4 1  4 14 

Ernæring hos akvatiske organismer 2 1  1 2 4 

Fiskeribiologi og forvaltning 5 6  6 5 4 

Havbruksbiologi 0 6   5 6 

Marinbiologi – akvatisk økologi 3 1  1 8 2 

Marinbiologi – fiskebiologi 0 3   3 4 

Marinbiologi – marin biodiversitet 3 9 1  10 14 

Fiskehelse 2 2   SamOrd SamOrd 

SUM BIOLOGI 37 45 3 13 82 91 

         

FYSIKK:       

Akustikk 0 4 1  1 5 

Målevitenskap og instrumentering 2 2 1  7 1 

Kjernefysikk 0 1  1 0 3 

Mikroelektronikk 4 0   11 2 

Optikk og atomfysikk 0 0   2 14 

Partikkelfysikk 4 1   3 2 

Romfysikk 0 4 1 2 1 1 

Teoretisk fysikk og energifysikk 0 3   2 4 

Medisinsk fysikk og teknologi 1 3   3 2 

SUM FYSIKK 11 18 3 3 30 34 

        

PETROLEUMSTEKNOLOGI:       

Reservoarfysikk 15 10  1 23 22 

Reservoargeologi 0 1   2 0 

Reservoarkjemi 2 0   5 5 

Reservoarmekanikk 0 0   4 5 

Reservoargeofysikk 0 0   1 7 

SUM PETROLEUMSTEKNOLOGI 17 11 0 1 35 39 
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Søknadsalternativ Masteropptak 
Ekstern BA 
(opptak H13) 

Søkere i 

Søknadsweb 

 H12 H13 Norsk Utenl. H12 H13 

PROSESSTEKNOLOGI:       

Flerfasesystem 5 5 3 2 10 14 

Kjemometri 0 0   2 0 

Separasjon 1 6 4 2 7 14 

Sikkerhetsteknologi 3 3 2  28 19 

SUM PROSESSTEKNOLOGI 9 14 9 4 47 47 

       

ENERGI:       

Energiteknologi 1 8 8  24 36 

Kjernekraft 0 0   1 0 

Fornybar energi 6 2  1 28 18 

CO2-Håndtering 0 0   0 1 

SUM ENERGI 7 10 8 1 53 55 

       

METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI:       

Fysisk oseanografi 4 4   5 7 

Kjemisk oseanografi 1 0   1 0 

Klimadynamikk 3 4 1 1 5 5 

Meteorologi 4 4  1 2 4 

Joint MA: Marine økosystemer og klima 3 3  3 4 7 

SUM GEOFYSIKK 15 15 1 5 17 23 

        

GEOVITENSKAP:       

Geodynamikk 0 11   3 17 

Kvartærgeologi og paleoklima 9 6   11 16 

Marin geologi og geofysikk 9 6 1 1 11 7 

Petroleumsgeofag 16 25 1 1 33 49 

Geobiologi og geokjemi 0 4   2 4 

Joint MA: Basins and Lithosphere 1 2  2 3 2 

SUM GEOVITENSKAP 35 54 2 4 63 95 

        

INFORMATIKK:       

Algoritmer 1 6 1 1 2 12 

Bioinformatikk 4 0   6 3 

Optimering 1 2 1 1 1 1 

Sikker kommunikasjon 4 5 1 1 15 18 

Visualisering 2 0   6 7 

SUM INFORMATIKK 12 13 3 3 30 41 

       

SUM PROGRAMUTVIKLING 19 19 11 3 34 45 
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Søknadsalternativ Masteropptak 
Ekstern BA 
(opptak H13) 

Søkere i 

Søknadsweb 

 H12 H13 Norsk Utenl. H12 H13 

KJEMI:       

Kjemi 18 22 3 3 24 25 

Joint MA: Avansert spektroskopi 2 2  2 Konsort. Konsort. 

Joint MA: Kvalitet i analytisk lab. 2 7  7 Konsort. Konsort. 

SUM KJEMI 22 31 3 12 24  

       

MATEMATIKK:       

Anvendt og beregning. matematikk 8 3   11 9 

Algebra/algebraisk geometri 0 0   1 1 

Matematisk analyse 0 0   4 4 

Statistikk – dataanalyse 0 1 1  2 4 

Statistikk – finansteori og forsikring 4 4 1  20 12 

Statistikk – matematisk statistikk 0 0   3 0 

Topologi 2 1   2 1 

Skolerettet matematikk 0 0   0 2 

SUM MATEMATIKK 14 9 2 0 43 33 

       

SUM MOLEKYLÆRBIOLOGI 9 16 1 6 38 42 

        

SUM NANOVITENSKAP 4 6 0 0 11 10 

       

SUM Erfaring. undervisn. matematikk 8 15 13 0 11 27 

        

Totalt:  219 276 59 55 518 607 
 

 

 

Tabell 2: Opptaksrammer og opptak  
 

Institutt Ramme Opptak Opptak  Opptak 

 

 Studieår 

13/14 

 

H13 H12 H11 

Geofysisk institutt (+ Energi) 17 25 22 20 

Institutt for biologi 55 45 37 38 

Institutt for fysikk og teknologi 60 43 37 50 

Institutt for geovitenskap 53 54 35 50 

Institutt for informatikk 25 32 31 33 

Kjemisk institutt 35 37 26 30 

Matematisk institutt 30 9 14 18 

Molekylærbiologisk institutt 22 16 9 11 

Totalt 297 261 211 250 

Erfaringsbasert MA matematikk 10* 15 8 7 
     *inngår ikke i fakultetets opptaksramme 
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Tabell 3: Hvor har de nye masterstudentene Høst 2013 (i parentes: H2012) tatt sin bachelorgrad: 

157 (121) ved UiB 
    

   

Norsk ekstern: 45 (51)  
Utenlandsk: 59 fra 27 nasjoner  

(47 fra 27 nasjoner) 
27 HiB (Bergen) 

 
9 India 

2 HiN (Nesna) 
 

5 Bangladesh 

2 HiST (Sør-Trøndelag) 
 

5 Etiopia 

2 HSH (Stord/Haugesund) 
 

5 Iran 

2 NTNU 
 

4 UK 

2 UiS 
 

3 Tyskland 

2 UiT 
 

3 Uganda 

1 BI 
 

3 USA 

1 HiVe (Vestfold) 
 

2 Eritrea 

1 NIH (Idrettshøyskole) 
 

2 Pakistan 

1 Sjøkrigskolen 
 

2 Portugal 

1 UiA (Agder) 
 

1 Canada 

1 UiO 
 

1 Egypt 

   
1 Frankrike 

   
1 Ghana 

   
1 Hviterussland 

   
1 Irland 

   
1 Italia 

   
1 Kamerun 

   
1 Kina 

 
 

 
1 Nederland 

  
 

1 Nigeria 

  
 

1 Polen 

  
 

1 Spania 

  
 

1 Sør-Korea 

  
 

1 Tsjekkia 

  
 

1 Ukraina 
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Tabell 4: Masteropptak høst - andel studenter med ekstern bakgrunn 

 

HØST 2011       

 Opptak Intern Ekstern Ekstern 

Institutt  UiB Norsk Utenl. Sum % eks. 

Geofysisk institutt 20 13 0 7 7 35 

Institutt for biologi 38 18 4 16 20 53 

Institutt for fysikk og tekno. 50 27 15 8 23 46 

Institutt for geovitenskap 50 30 7 13 20 40 

Institutt for informatikk 33 11 14 8 22 67 

Kjemisk institutt 30 18 0 12 12 48 

Matematisk institutt 18 12 2 4 6 33 

Molekylærbiologisk institutt 11 6 2 3 5 45 

Sum 250 135 44 71 115 46 

 

HØST 2012       

 Opptak Intern Ekstern Ekstern 

Institutt  UiB Norsk Utenl. Sum % eks. 

Geofysisk institutt 22 9 7 6 13 59 

Institutt for biologi 37 18 7 12 19 51 

Institutt for fysikk og tekno. 37 18 13 6 19 51 

Institutt for geovitenskap 35 32 0 3 3 9 

Institutt for informatikk 31 8 13 10 23 74 

Kjemisk institutt 26 19 2 5 7 27 

Matematisk institutt 14 11 1 2 3 21 

Molekylærbiologisk institutt 9 5 2 2 4 44 

Sum 211 120 45 46 91 43 

 

HØST 2013       

 Opptak Intern Ekstern Ekstern 

Institutt  UiB Norsk Utenl. Sum % eks. 

Geofysisk institutt 25 10 9 6 15 60 

Institutt for biologi 45 26 3 16 19 42 

Institutt for fysikk og tekno. 43 23 12 8 20 47 

Institutt for geovitenskap 54 48 2 4 6 11 

Institutt for informatikk 32 12 14 6 20 63 

Kjemisk institutt 37 22 3 12 15 41 

Matematisk institutt 9 7 1 1 2 22 

Molekylærbiologisk institutt 16 9 1 6 7 44 

Sum 261 157 45 59 104 40 



UNIVERSITETET I BERGEN 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2013\30.10.13\Sak_1317_masteropptak h2013.doc 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



UNIVERSITETET I BERGEN 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2013\30.10.13\Sak_1317_masteropptak h2013.doc 
 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret har gått gjennom masteropptaket for høst 2013 og tar saken til etterretning. 

 

 
Bergen 23. oktober 2013 

MN/INSO 
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Studiestyresak:  13/18 
 Saksnr.: 2013/4763 

Møte: 30. oktober 2013   

 

 

OPPNEVNING AV PROGRAMSENSORER FOR GEOVITENSKAP, 

INFORMATIKK OG INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI 

 

 

I brev av 26. april ba fakultetet fem institutter om nominering av nye programsensorer for neste 

fireårsperioden fra våren 2014 og ut høsten 2017. Institutt for fysikk og teknologi fikk oppnevnt 

ny programsensor i juni. Kjemisk institutt (for BA/MA nanoVIT) og Molekylærbiologisk 

institutt har foreløpig ikke lykkes med å finne en ny programsensor og arbeider videre med 

saken.   

 

Institutt for geovitenskap og Institutt for informatikk har sendt inn sine forslag til 

studiestyremøte i oktober. 

 

Institutt for geovitenskap 

Institutt for geovitenskap har nominert følgende programsensorer for perioden 2014 til 2017:   

 
 Professor Kåre Kullerud  

Institutt for geologi 

Universitetet i Tromsø 

9037 Tromsø  
 http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41105&p_dimension_id=88137  

 
 Professor Valerie Maupin 

Institutt for geofag 

Universitetet i Oslo 

Postboks 1047 Blindern 

0316 Oslo 

http://www.mn.uio.no/geo/personer/vit/pegg/valeriem/index.html  

 
 Førsteamanuensis Mona Henriksen 

Institutt for plante- og miljøvitenskap 

Universitetet for Miljø- og Biovitenskap 

Postboks 5003 

1432 Ås 

http://www.umb.no/ipm/ansatte/mona.henriksen  

 

Sensorarbeidet vil innebære en vurdering av utdanningsprogrammet på bachelornivå 

(Bachelorprogrammet i geovitenskap) og til en viss grad på masternivå (Masterprogrammet i 

geovitenskap).  

 

 

http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41105&p_dimension_id=88137
http://www.mn.uio.no/geo/personer/vit/pegg/valeriem/index.html
http://www.umb.no/ipm/ansatte/mona.henriksen
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Institutt for informatikk 

Programstyret ved institutt for informatikk foreslår at Dag Langmyhr gjenoppnevnes som 

ekstern programsensor på bachelor- og masterprogrammene i informatikk og 

bachelorprogrammet i IMØ for kommende periode.  

 

 Universitetslektor Dag Langmyhr 

Institutt for informatikk 

Universitetet i Oslo 

Postboks 1080 Blindern  

1080 Oslo   

http://www.mn.uio.no/ifi/personer/vit/dag/index.html  

 

 

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

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

I samsvar med forslagene fra instituttene oppnevner Studiestyret følgende programsensorer: 

 
På bachelor- og masterprogram i geovitenskap : 

 Professor Kåre Kullerud, Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø 

 Professor Valerie Maupin, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo 

 Førsteamanuensis Mona Henriksen, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet 
for Miljø- og Biovitenskap 

 

På bachelor- og masterprogrammene i informatikk og bachelorprogrammet i IMØ: 

 Universitetslektor Dag Langmyhr, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 

 

Den 4-årige funksjonsperioden varer fra og med vårsemesteret 2014 til og med høstsemesteret 

2017. 

 

 
Bergen 23. oktober 2013 

MN/INSO 

 

http://www.mn.uio.no/ifi/personer/vit/dag/index.html
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Institutt for geovitenskap

Institutt for informatikk

Institutt for fysikk og teknologi

Molekylærbiologisk institutt

Kjemisk institutt

Oppnevning av programsensorer - ny periode

I henhold til universitetets håndbok for kvalitetssikring1 skal fakultetene oppnevne 
programsensorer for sine studieprogram eller deler av disse. Programsensor er en ekstern 
fagfelle som har særskilte oppgaver knyttet til evaluering av ett eller flere studieprogram. 
Funksjonstiden for programsensorer er normalt 4 år.  

Nominasjon av nye programsensorer

Våren 2011 gikk fakultetet over til at funksjonsperioden for programsensorer skal følge 
kalenderåret. Programsensorrapporten som normalt leveres i desember vil dermed kunne 
tas med i arbeidet med utdanningsmeldingen som også gjelder kalenderåret. 

For en del av fakultetets studieprogram er programsensorperioden allerede gått ut eller er i 
ferd med å gå ut. Vi ber derfor de instituttene det gjelder (se tabell nedenfor) om å sette i 
gang med å finne og nominere nye programsensorer. Den nye programsensorperioden bør 
fortrinnsvis begynne våren 2014 og vare ut høsten 2017 (fireårsperiode). Alternativt kan 
instituttene velge å nominere programsensor for en 2-års periode. Hvis noen av de aktuelle 
instituttene allerede er i gang med oppnevning til høsten 2013, så kan de godt gjøre det og ta 
en tilpasning til kalenderåret i neste runde.

For følgende studieprogram må instituttene nominere nye programsensorer:

Institutt Program

Institutt for fysikk og teknologi BA/MA fysikk

Institutt for informatikk BA/MA informatikk, BA IMØ

Kjemisk institutt BA/MA nanoVIT

Molekylærbiologisk institutt BA/MA molekylærbiologi

Institutt for geovitenskap BA/MA geovitenskap (periode går ut våren 2014)

                                               
1 http://studiekvalitet.uib.no/

Referanse Dato

2013/4763-INSO 26.04.2013
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De nye programsensorene som skal starte sin periode våren 2014 vil bli oppnevnt i 
studiestyremøtet i slutten av oktober. Frist for å sende nominasjonene (med navn, tittel og 
adresse) til studiestyret settes til 15. oktober 2013.

Erfaringsutveksling

Vi ber instituttene og programstyrene om å bruke tiden til oktober for å diskutere både 
nominasjon og arbeidsoppgaver eller mandat for programsensor for den nye perioden. Her 
vil det være nyttig med en erfaringsutveksling mellom instituttene. Vi oppfordrer derfor 
instituttene om å lage en sluttrapport om programsensorperioden som har vært, med en kort 
skildring av positive og negative erfaringer med programsensorordningen, samt planer for 
neste periode. Rapportene sendes fakultetet innen 4. september 2013. Disse vil bli lagt 
frem og drøftet på studiestyremøtet i september.

Vi minner også om at programsensorrapporter til institutt/programstyre skal tilgjengeliggjøres 
ved å legge de inn i Studiekvalitetsbasen.

Med vennlig hilsen

Eli N. Høie

studiesjef

Ingrid W. Solhøy

seniorkonsulent

Vedlegg:

Oversikt over nåværende programsensorer på MN-fakultetets studieprogram

Kopi

Geofysisk institutt

Matematisk institutt

Institutt for biologi
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Studiestyresak:  13/19 
 Saksnr.: 2011/9589 

Møte: 30. oktober 2013   

 

 

OPPNEVNING AV PROGRAMSENSTYRELEDER FOR MASTERPROGRAM I 

ENERGI 

 

 

Masterprogram i energi hadde oppstart høsten 2012. Programmet er et tverrfaglig samarbeid 

mellom flere institutter på fakultetet og Høgskolen i Bergen. Geofysisk institutt har det 

administrative ansvaret for studieprogrammet. Programstyret for masterprogram i energi ble 

oppnevnt i februar 2012 med professor Helge Drange som leder. 

 

Geofysisk institutt har nå bedt om å oppnevne professor Peter M. Haugan til ny 

programstyreleder. Bakgrunnen for endringen er ønsket om en mer hensiktsmessig 

arbeidsfordeling og organisering internt på instituttet. Endringen foreslåes i forståelse med 

programstyret og fakultetsledelsen.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

I samsvar med forslaget fra Geofysisk institutt oppnevner Studiestyret professor Peter M. 

Haugan som ny programstyreleder for masterprogrammet i energi. 

 

 
Bergen 24. oktober 2013 

MN/INSO 
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Studiestyresak:  13/20  Saksnr.: 2013/9703 

Møte: 30.10.2013   
 
 
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2014/2015 OG VÅREN 2014 
 
 
Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev til alle institutter, datert 5. september 2013, hvor det ble 
opplyst om den årlige fristen for studieplanendringer. Fristen for innlevering av forslag til mindre 
endringer i studieplanene for våren 2014 og store endringer for studieåret 2014/2015, inkludert ønsker 
om endring av fargekoder, var 1. oktober 2013.  
Flere institutt var i år sent ute med innleveringen og fakultetet må presisere at fristen for innmelding av 
studieplanendringer 1. oktober må overholdes, siden dette er viktig for andre prosesser. 
 
Vi har mottatt forslag til studieplanendringer fra alle instituttene:  

Geofysisk institutt 
Institutt for biologi  
Institutt for fysikk og teknologi 

Fysikk 
Petroleum- og prosessteknologi  

Institutt for geovitenskap 
Institutt for informatikk  
Kjemisk institutt  

Kjemi 
Nanoteknologi/Nanovitenskap 

Matematisk institutt  
Molekylærbiologisk institutt 
Lærerutdanningsutvalget 
Forskerutdanningsutvalget, MN-fakultetet 

 
I det etterfølgende notatet er forslagene til endringer oppsummert og kommentert. Notatet er basert på 
oversendingene og dialog med studieadministrasjonen og ledelse ved de enkelte instituttene. Alle 
oversendingene fra instituttene er vedlagt.  
Notatet er todelt. 
Del B omhandler forslag fra Matematisk institutt om opprettelse og nedleggelse av studieprogram fra 
høsten 2014. Del A omhandler alle andre studieplanendringer. 
 
Den største studieplanendringen er at Matematisk institutt foreslår nedleggelse av sitt bachelorprogram 
i matematiske fag, og ønsker å opprette 3 nye bachelorprogram og en integrert 5-årig aktuarutdanning. 
Endringene skal ikke føre til endring av studieplasstallet ved fakultetet og skal gjennomføres innenfor 
de budsjettmessige rammene som eksisterer i dag. Nærmere begrunnelse for denne endringen er gitt i 
dokumentets del B. 
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Studieplanendringer og studentrekruttering  
Fristen for innmelding av studieplanendringer er satt til 1. oktober og det er viktig at den overholdes, 
slik at vi når andre prosesser og frister på UiB. 
I programfolderne er det oversikter over emnene som inngår i bachelorgradene. Studieplanen for 
kommende studieår må derfor være ferdigbehandlet innen rekrutteringsmateriellet går i trykken. Vi må 
kunne gi søkerne tydelig og oppdatert informasjon om studieprogrammene som de vurderer å starte på. 
I tillegg må vi ta høyde for at enkelte endringer skal viderebehandles i Utdanningsutvalget og 
Universitetssstyret. 

 
1. oktober   Frist for innmelding av studieplanendringer 
14. oktober   Frist for første korrektur på rekrutteringsmateriell for høsten 2014 
30. oktober   Studiestyret vedtar studieplanendringene 
18. november   Frist for tilbakemelding på andre korrektur (kun mindre endringer) 
2.- 9. desember  Rekrutteringsmateriellet trykkes 
10. desember  Frist for oppdatering av studieinformasjon på web 
7. januar   Første utdanningsmesse hvor UiB deltar 
7. januar   Første skolebesøk i regi av UiB 
 

 
Punkter av generell interesse blant forslagene til studieplanendringer 
 

o BIO foreslår å legge ned masterprogram og opprette flere studieretninger på masterprogrammet 
i biologi. 
 

o IFT foreslår store endringer for bachelorprogrammet i fysikk.  
 

o GEOV oppretter kursrekke for lærere fra videregående skole, som vil øke sin kompetanse i 
geofag. 

 
o Programstyret i nanovitenskap har levert en fyldig beskrivelse av vurderingsformen på 

NANO100. Ved mappeevaluering er det nødvendig å være detaljert og dette er et eksempel til 
etterfølgelse. 

 
o MI foreslår å opprette 4 nye studieprogram. Se del B av saken.  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtok forslagene til endringer i studieplanene som instituttene har fremmet, med enkelte 
tillegg slik det fremgår av notatet og eventuelle merknader i møtet. Det forutsettes at alle forslag til nye 
emner og studieprogrammer vil kunne gjennomføres innen dagens budsjettramme. 

 
Bergen 25. oktober 2013 
MN/KRE 
 
Vedlegg 

1. Brev fra fakultetet til instituttene  
2. Oversendelsene fra instituttene 
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DEL A 
Oppsummering av forslag til studieplanendringer fra instituttene 
 
GEOFYSISK INSTITUTT 

Forslag til mindre studieplanendringer: tilrådde forkunnskaper, krav til forkunnskaper, 
obligatoriske arbeidskrav, vekting, vurderingsform, revidering av beskrivende tekster (som innhold 
og læringsutbytte) og endret undervisningsfrekvens/semester på flere emner. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

GEOF32x Turbulens i atmosfærens (5 SP, oppstart høsten 2014) 
GEOF350 Seminar in atmospheric sciences (5 SP, oppstart våren 2014) 
 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
GEOF321 Innføring i metodar for vervarsling (10 SP) 
GEOF329 Lokalmeteorologi (5 SP) 

 
Forslag til endringer for Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi: 
-     Noen språklige endringer og presiseringer i studieplanen. 
- PHYS111 flyttes fra 3. til 4. semester som en tilpassing til forslaget om endring av 

undervisningssemester for emnet fra IFT. 
 
Forslag til endringer for Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi, studieretning 
meteorologi: 
- Endring i sammensetning av obligatoriske emner for studieretningen, gjelder fra H14. 
- Noen språklig presiseringer og oppdatering av den engelske versjonen av studieplanen.  
 
Forslag til endringer for Masterprogrammet i energi: 
- Studieretning CO2-håndtering: Endring i obligatoriske emner innen 3 av temaområdene. 
- Studieretning energiteknologi: Enkelte endringer i obligatoriske emner innen temaområdet 

solceller. Til temaområdet «Termiske maskiner» har Høgskolen i Bergen nylig opprettet 2 nye 
emner, som er obligatoriske i graden, og som undervises første gang våren 2013. Videre skal det 
opprettes ytterligere 2 emner som inngår i graden og som skal undervises første gang høsten 2014.  

- Studieretning fornybar energi: Endring i obligatoriske emner innen 2 av temaområdene 
 
Sekretærens kommentar: 
Masterprogrammet i energi hadde første opptak av studenter høsten 2012. Programmet er et 
tverrfaglig samarbeid mellom flere institutter ved fakultetet og Høgskolen i Bergen, og tilbyr 
studentene masteroppgaver innen en rekke ulike temaområder. Til årets studieplanendringer er det 
meldt inn mange endringer i programmet også fra Høgskolen i Bergen, og flere av disse blir 
gjeldende for årets kull.  
Fakultetet håper at de nødvendige justeringene nå er på plass, slik at studieplanen kan gi 
studentene den forutsigbarheten som det er ment. 
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Geofysisk institutt. 
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INSTITUTT FOR BIOLOGI 
Forslag til mindre studieplanendringer: endring i emnenavn, tilrådde forkunnskaper, obligatoriske 
arbeidskrav, revidering av beskrivende tekster (som innhold og læringsutbytte) og endret 
undervisningsfrekvens/semester på flere emner. 
To ordinære våremner vil ikke bli undervist våren 2014. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

BIO2xx Økologi (10 SP, oppstart våren 2014) 
BIO2xx Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon (10 SP, oppstart våren 2015) 
 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
BIO242 Teoretisk økologi og modellering (10 SP) 
BIO342 Marine økosystemmodeller (SP) 
BIO346 Bevaringsøkologi (5 SP) 
BIO305 Marin yngelproduksjon (10 SP) 
BIO204 Etikk og velferd for akvatiske organismer (10 SP) 

BIO204 er obligatorisk i bachelorgraden i bærekraftig havbruk og i integrert master i fiskehelse. Emnet 
skal erstattes med en kombinasjon av kurs i forsøksdyrlære (LAS201 og LAS203) ved MOF og en 
forkortet versjon av dagens BIO204. Instituttet venter på et formelt svar fra Klinisk institutt 1. 
  
Forslag til nedleggelse av masterprogram: 

o Masterprogram i marinbiologi 
o Masterprogram i ernæring hos akvatiske organismer 
o Masterprogram i havbruksbiologi 
o Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning 
o Studieretningen geobiologi på Masterprogram i biologi 

 
Forslag til opprettelse av nye studieretninger på Masterprogram i biologi 

o Studieretning mikrobiologi  
o Studieretning marinbiologi 
o Studieretning fiskeribiologi og forvaltning 
o Studieretning havbruksbiologi 
o Studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi 
o Studieretning utviklingsbiologi og fysiologi 
o Studieretning miljøtoksikologi  

Studieplanen for masterprogrammet, med beskrivelsene av studieretningene, er ikke kommet helt i mål. 
Instituttet skriver at læringsutbyttene skal harmoniseres og standardiseres slik at det blir en mer enhetlig 
utforming. 
 
Sekretærens kommentar: 
Emner på 200tallsnivå kan inngå både i bachelor og mastergrader ved fakultetet. Fakultetet vil 
oppfordre programstyret til å gi en anbefaling for emner som er aktuelle i begge gradene; enten å 
anbefale emnene som forkunnskaper (som en del av bachelorgraden) eller som en del av mastergraden. I 
beskrivelsene av noen av studieretningene, som mikrobiologi, blir det gitt en dobbelt anbefaling. 

 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for biologi, med følgende 
tillegg: 
Instituttet skal innen 1. desember ferdigstille beskrivelsene av studieretningene i masterprogrammet i 
biologi 
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INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI 

Forslag til mindre studieplanendringer: endring i emnenavn, vurdering og endret 
undervisningsfrekvens/semester på flere emner (inkl. to etterutdanningsemner) 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

PHYS118 Moderne fysikk I (10 SP, oppstart våren 2015) 
PHYS119 Moderne fysikk II (10 SP, oppstart høsten 2015) 
NANO161 Innføring i nanoteknologi og instrumentering (10 SP, oppstart våren 2014) 
 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
PHYS110 Perspektiver i fysikk (10 SP) 
PHYS115 Kvantefysikk og statisk mekanikk (10 SP) 
NANO160 Innføring i nanoteknologi (10 SP) 
 

Forslag til endringer for Bachelorprogrammet i fysikk: 
- Forslag om å flytte ex.phil fra 1. til 5. semester. Programstyreleder har kontakt med Institutt for 

filosofi og førstesemesterstudier (FOF) om et eget opplegg for fysikkstudentene, men det er ikke 
blitt konkretisert på det nåværende tidspunktet. 

- Forslag om at INF109 blir obligatorisk i graden. Institutt for informatikk stiller seg positive til 
forslaget. 

- Forslag om at to nye emner opprettes og to legges ned. Endring av undervisningssemester for 
PHYS111, PHYS112 og PHYS113. Forslaget til endringer av undervisningssemester er sendt på 
høring til de studieprogrammene som har fysikkemner i graden. 
 

Forslag til nytt studieløp for bachelorgraden: 
6. sem. (vår) Valg Valg Valg 
5. sem. (høst) Ex.Phil PHYS117* PHYS119 / PHYS116** 
4. sem (vår) MAT121*** PHYS114* PHYS118 ** 
3. sem (høst) MAT212*** PHYS113* PHYS112* 
2. sem (vår) MAT131*** MAT112*** PHYS111* 
1.  sem (høst) INF109 MAT111*** PHYS109 
 
* PHYS111, 112, 113, 114, 117 + INF109 og Ex.Phil er obligatorisk i graden 
**Velg minst to av emnene PHYS116 / 118 / 119 
*** 4 av 5 matematikkemner er obligatoriske i graden 
 

Sekretærens kommentar: 
Førstesemester uten ex.phil 
Ex.phil seminarmodellen fungerer svært godt som et førstesemesteremne. Studentene jobber sammen i 
grupper, med obligatorisk oppmøte, hvor de er nødt til å delta aktivt. Dette skaper trygge rammer, godt 
samhold og motvirker frafall i første semester. Programstyret i fysikk fremholder at PHYS109 kan 
fungere godt sosialt for fysikkstudentene og gi studentene kullfølelsen. Emnet er ikke obligatorisk eller 
et spesifikt anbefalt valgemne for andre studenter, så det er stort sett fysikkstudenter som tar emnet.  
Fakultetet oppfordrer programstyret til å videreutvikle undervisningsopplegget for PHYS109 for å sikre 
at emnet både har et faglig godt innhold og kan overta den rollen ex.phil-seminar har i førstesemester. 
 
Obligatoriske matematikkemner i graden: 
Fakultetet gjør oppmerksom på at formuleringen «4 av 5 matematikkemner er obligatorisk i graden» er 
lite heldig med tanke på tydelig informasjon til studentene. Er det likegyldig hvilke 4 emner studentene  
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velger? Kommer et stort flertall til å ta alle de 5 emnene?  
Videre er det slik at i studentenes utdanningsplaner på studentweb inngår alle obligatoriske emner på 
det anbefalte semesteret. Emner som er helt valgfrie eller som skal velges fra liste (som 4 av 5 
matematikkemner) må studentene søke frem og selv legge til i planen. Dette oppleves som tungvint og 
det er også en sjanse for at noen studenter går glipp av informasjonen om hvilke matematikkemner de 
må ta for å få en god progresjon i studiet. 
Fakultetet oppfordrer programstyret til å revurdere formuleringen og gjøre alle de 5 
matematikkemnene obligatoriske. 
 
-------------- 
 
Forslag til endringer for Bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi: 
- Forslag om å sette inn MAT102 Brukerkurs i matematikk II som alternativ til det obligatoriske 

emnet MAT112 Grunnkurs i matematikk II.  
- Forslag om å erstatte MAT121 Lineær algebra med MAT131 Differensiallikninger I.  

Matematisk institutt stiller seg positive til forslaget. 
- Bytte av undervisningssemester for to fysikkemner 

 
Forslag til nytt studieløp for bachelorgraden: 

6. sem Valg Valg PTEK203/GEOV260 
5. sem Valg KJEM210 PTEK202 
4. sem PHYS111 Valg PTEK212 
3. sem PHYS112 KJEM110 PTEK211 
2. sem MAT131 MAT102/MAT112 GEOV101 
1. sem Ex.phil MAT111 PTEK100 

  
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for fysikk og teknologi. Med 
følgende tillegg: 
- Instituttet skal innen 1. desember avgjøre om «4 av 5» eller «alle» matematikkemnene skal være 
obligatoriske i graden. 
- Eventuelle endringer for emnet PHYS109 kan meldes inn til fristen 1. mars 2014. 

 
INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP 
Forslag til mindre studieplanendringer: vurderingsform, endret emnenavn, tilrådde forkunnskaper, 
forkunnskapskrav, overlapp, obligatoriske arbeidskrav, revidering av beskrivende tekster (som 
innhold) på flere emner. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

GEOV313 Bergartsmagnetisme og paleomagnetisme (5 SP, uregelmessig undervisning)                                   
          GEOV320 Terrestrial palaeoclimatology (10 SP, oppstart våren 2015)                                   

GEOV601 Arbeid i geotop – feltarbeid i geofag (15 SP, oppstart høsten 2014) 
GEOV602 Naturkatastrofer - argumentasjon og rollespill i geofag  

(15 SP, oppstart høsten 2015) 
GEOV603 Georessurser og miljø – vurdering i geofag (15 SP, oppstart høsten 2016) 
GEOV604 Jorda i forandring – læringsteori benyttet på geofagundervisning   

(15 SP, oppstart høsten 2017)                                   
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GEOV601-604 er en kursrekke på fire moduler for videreutdanning av geofaglærere i videregående 
skole. Emnene undervises over to semestre, med eksamen i vårsemestrene. 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
GEOV215 Signalteori (10 SP) 
GEOV311 Bergartsmagnetisme (5 SP) 
GEOV354 Analytisk paleomagnetisme (5 SP) 
GEOV369 Basins Analysis: Structure and Stratigraphy of Sedimentary Basins (10 SP) 
GEOV371 Prosessering av seismiske data (10 SP) 

 
Forslag til endringer for Masterprogrammet i geovitenskap: 

- Nytt opptakskrav for alle studieretningene på programmet innføres fra og med opptaket våren 
2014, jmf tidligere sak i studiestyret (sak 2013/10179). Instituttet stiller krav om at realfagskravet 
fra videregående er oppfylt, i tillegg til en relevant bachelorgrad. 
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for geovitenskap. 

 
 

 
INSTIUTT FOR INFORMATIKK 
Forslag til mindre studieplanendringer: vurderingsform, tilrådde forkunnskapskrav, revidering av 
beskrivende tekster (som læringsutbytte) på noen emner. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

INF144 Informasjonsteori (10 SP, oppstart våren 2015) 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for informatikk. 

 
 
 
INSTITUTT FOR KJEMISK INSITUTT 
Forslag til mindre studieplanendringer: revidering av beskrivende tekst (tillatte 
hjelpemidler på eksamen) på to emner og vurderingsform for et emne, NANO100. 
Fire ordinære våremner vil ikke bli undervist våren 2014. 
 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

NANO244 Material – og nanokjemi (10 SP, oppstart høsten 2014) 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
KJEM244 Nanokjemi (10 SP) 
NANO200 Nanoprosesser og nanomaterialer (10 SP) 

 
 
Forslag til endringer for bachelorprogrammet i kjemi: 
MAT102  Brukarkurs i matematikk II legges inn som et alternativ i MAT/STAT/INF-kravet.  
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Ny formulering: Krav om minst ett av emnene: MAT102, MAT121, STAT101/110, INF109.  
MAT102 eller MAT121 vert tilrådd for de fleste spesialiseringsområdene i mastergrad. 
Endringen gjøres gjeldende for studentene som allerede er tatt opp på bachelorprogrammet. 
 
Forslag til endringer for bachelorprogrammet i nanoteknologi: 

- To nye emner legges inn som obligatoriske NANO161 Innføring i nanoteknologi og 
instrumentering (Institutt for fysikk og teknologi) og NANO244 Material – og nanokjemi 
(Kjemisk institutt) 

- To emner utgår: NANO160 og NANO200 
- Forslag om at endringen gis tilbakevirkende kraft til kullet som ble tatt opp høsten 2012.  

 

1. sem. Exphil KJEM110 MAT111 

2. sem. NANO100 MAT112 MOL100 

3. sem. KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4. sem. NANO161  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5.  sem.  NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6. sem. Valg Valg Valg 

 
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Kjemisk institutt. 

 
 
MATEMATISK INSITUTT 
Forslag til mindre studieplanendringer: endring i eksamenssemester for to emner. 

 
o Forslag om opprettelse av nye emner:  

MAUMAT647 (15 SP, oppstart høsten 2014) 
STAT292 Prosjektarbeid i statistikk (10 SP, oppstart vår 2017) 
Opprettelse av STAT292 skjer under forutsetning av at bachelorprogrammet i statistikk og 
forsikringsmatematikk blir opprettet. 

• Forslag om nedleggelse av emner: 
MAUMAT645 Differensiallikninger II (10 SP) 
MAUMAT646 Matematisk problemløsning og presentasjon (5 SP) 

Sekretærens kommentar: 
Forslaget fra Matematisk institutt om opprettelse og nedleggelse av studieprogram behandles i del B. 
  
Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Matematisk institutt, med følgende 
tillegg: Forslaget fra om opprettelse og nedleggelse av studieprogram behandles i del B. 
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MOLEKYLÆRBIOLOGIGK INSITUTT 
Forslag til mindre studieplanendringer: revidering av beskrivende tekst (tillatte 
hjelpemidler på eksamen) for flere emner, undervisningsfrekvens, obligatorisk 
aktivitet, vurderingsform, forkunnskapskrav på noen emner. 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Molekylærbiologisk institutt. 

 
 
LEKTORUTDANNING 
Den nye nasjonale forskrift om rammeplan for lektorutdanningen medfører at UiBs lektorutdanning må 
legges om. Endringene vil bli gjeldende for kullet som blir tatt opp høsten 2014. Det sentrale 
programstyret for lærerutdanning har ansvar for å koordinere alle partene (som kommune, 
fylkeskommune og 3 fakultet på UiB) i dette arbeidet. 
 
Lærerutdanningsutvalget for MN-fakultetet har utarbeidet et forslag til ny modell for 
lektorutdanningen, og avventer nå resten av prosessen. Fakultetet er godt kjent med og har vært 
involvert i diskusjonen vedrørende de endringer som foreslås for programmet, og vil også være formell 
avsender for endringene. 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret tar saken til orientering. 

 
 
FORSKERUTDANNINGSUTVALGET, MN-FAKULTETET 

  
• Forslag om nedleggelse av emne: 

MNF490 Vitenskapsteori med etikk 
 

Med bakgrunn i endrede krav til opplæring i vitenskapsteori og etikk i den nye forskriften for ph.d.-
graden (vedtatt 20.06.2013) må MNF490 Vitenskapsteori og etikk endres og utvides. 
Emnet er i dag på 3 SP, og det nye minimumskravet er 5 SP. 
 
En utvidet versjon av emnet vil bli opprettet og være klar for undervisning høsten 2014. 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret tar saken til orientering. 
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DEL B 
 
Forslag til nedleggelse av studieprogram: 

o Bachelorprogrammet i matematiske fag 
 
Forslag til opprettelse av studieprogram: 

o Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 
o Bachelorprogram i matematikk 
o Bachelorprogram i statistikk  
o Integrert mastergrad/profesjonsstudium i aktuarfag  
 

Matematisk instituttet legger frem forslag til 4 nye studieprogram med tilhørende studieplaner. 
Instituttet har jobbet med saken i hele 2013 og ønsker oppstart av de nye programmene fra høsten 2014. 
 
Flere søkere 
Hovedbegrunnelsen for ønsket om å dele opp dagens bachelorprogram er å øke antall søkere til 
fagområdet, øke synligheten og med det rekruttere bedre. Bredden i studietilbudet innen matematiske 
fag, og veien fra studier til jobb kommer tydeligere frem i de nye programmene. Dagens 
bachelorprogram i matematiske fag har ikke klart å synliggjøre de muligheter som finnes innen 
matematikk.  
Bachelorprogrammet i matematiske fag har 45 studieplasser og disse vil bli fordelt mellom de nye 
studieprogrammene, slik at opptaksrammen er den samme. Instituttet forventer i midlertid en økning i 
søkertall og har for fremtiden et ønske om å få utvide antall studieplasser. 
 
Flere matematikere 
Det stor etterspørsel etter kandidater med god bakgrunn i matematikk og statistikk, og matematiske fag 
har fått en større betydning på stadig flere områder i samfunnet.  
Det er spesielt ønskelig at aktuarutdanningen blir mer synlig og får et integrert 5-årig løp. Kandidatene 
fra dette programmet er svært etterspurt i arbeidsmarkedet. 

 
Videre saksgang 
I arbeidet med saken har instituttet hatt tett kontakt med studieseksjonen på fakultetet for å sikre at 
administrative hensyn blir tatt. Det skal være mulig å nå de fristene som gjelder for utlysning av 
studietilbud gjennom Samordna opptak for opptak til høsten 2014. Oppretting av nye programmer skal 
godkjennes av Universitetsstyret, etter godkjenning i fakultetsstyret og behandling i 
Utdanningsutvalget. Produksjon av rekrutteringsmateriell for de nye programmene er satt i gang. 

 
 

Forslag til vedtak:  
Studiestyret vedtok forslaget om å legge ned bachelorprogrammet i matematiske fag og å opprette fire 
nye studieprogram ved Matematisk institutt. 
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Rapport om erfaringer ved programsensorordningen - Institutt for 
geovitenskap 

Vi viser til brev av 26. april 2013 i saken om programsensoroppnevning. Fakultetet ber her 

om en rapport knyttet til erfaringer i forbindelse med programsensorordningen. Under følger 

en kort skildring av Institutt for geovitenskap sine erfaringer med programsensorarbeidet for 

forrige periode (høst 2010 til vår 2014), samt en kort skildring av videre planer for 

programsensorperioden fra og med våren 2014. 

 

Institutt for geovitenskap hadde i forrige programsensorperiode tre programsensorer, 

representert fra henholdsvis Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Oslo og 

Universitetet i Tromsø. Programsensorene ble bedt om å vurdere undervisningstilbudet i 

bachelorutdanningen ved Institutt for geovitenskap, herunder den feltbaserte undervisningen 

og de mer kvantitative undervisningsformene som inngår i bachelorprogrammet. Som en del 

av dette arbeidet hadde programsensorene møter med programstyret og ulike 

undervisningsansvarlige på instituttet, og ble tilsendt nødvendig dokumentasjon for å 

gjennomføre dette arbeidet. Til tross for at Institutt for geovitenskap mottok nyttige muntlige 

tilbakemeldinger, resulterte arbeidet ikke i noen endelig skriftlig rapport av 

programsensorenes vurdering. Dette anser Institutt for geovitenskap som uheldig da det 

vanskeliggjør et videre oppfølgingsarbeid.  

 

Institutt for geovitenskap vil hente lærdom fra disse erfaringene for den kommende perioden 

for programsensorarbeidet. Blant annet vil man i større grad enn tidligere komme med klare 

bestillinger og forventninger til programsensorene, samt en tydelig tidsplan over, og ledelse 

av arbeidet. Gjennom dette håpes det at man lettere vil kunne legge rammene for et 

utbytterikt programsensorarbeid, som også lettere kan følges opp av Institutt for 

geovitenskap. 

 

 

Referanse Dato 

2013/4763-KANE 11.09.2013 
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Videre, for den kommende programsensorperioden ønsker instituttet å benytte seg av to av 

de totalt tre programsensorene fra inneværende periode. For den programsensoren som 

byttes ut, er det ønskelig å finne en erstatter fra samme fagretning (geofysikk). 

 

Programstyret arbeider for øyeblikket med å finne en tredje programsensor for neste periode, 

og aktuelle kandidater vil etter planen diskuteres i Programstyret 25. september 2013.   

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Haflidi Haflidason 

Programstyreleder Kaia Nepstad 

 førstekonsulent 
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Rapport fra programsensorperioden 2009-2012, institutt for 
informatikk 

 

Viser til brev og forespørsel fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om en 

oppsummering av utgåtte programsensorperiode. Institutt for informatikk sender her en kort 

oppsummering, samt mål og ønsker for den nye programsensorperioden fra og med januar 

2014.  

 

I perioden 2009-2012 var universitetslektor Dag Langmyhr fra institutt for informatikk (IFI) 

ved Universitetet i Oslo oppnevnt som programsensor ved institutt for informatikk. Langmyhr 

var også programsensor i perioden før dette, hvor han ledet et omfattende 

evalueringsarbeid. Dette resulterte blant annet i opprettelsen av bachelorprogrammene 

datavitenskap og datateknologi, som erstattet bachelor i informatikk. Det ble lagt ned mye 

arbeid i forbindelse med dette, som evaluering, komitearbeid, rapportskriving, presentasjon 

og oppfølging.  

 

Det var planlagt å iverksette en programevaluering av denne endringen under den forrige 

programsensorperioden, men av ulike grunner ble det ikke bedt om dette fra instituttet sin 

side. At programsensoren ikke ble tildelt arbeidsoppgaver, første naturlig nok til at det ikke 

ble gjort noe videre evalueringsarbeid i perioden ut 2012.  

 

For den neste perioden er det ønskelig at programsensor får mer konkrete oppgaver fra 

instituttet. I forbindelse med ny sensoroppnevning har Dag Langmyhr fått i oppgave å 

gjennomføre en evaluering av omleggingen av bachelorprogrammene. Programstyret har 

ønsket at programsensor vurderer den faglige kvaliteten i bachelorprogrammene etter 

omleggingen, relevans, utfordringer programmene måtte ha samt om instituttet eventuelt bør 

starte opp et tredje, mer spesialisert bachelorprogram. 

 

Det er allerede avtalt med programsensor at han skal besøke instituttet i forbindelse med 

evalueringene, og det er ønskelig å ha et tettere samarbeid i den kommende 

programsensorperioden. 

Referanse Dato 
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Vennlig hilsen 

 

Mari Garaas Løchen 

studieleder  
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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. 
 

Referanse Dato 

2013/4763-HEOM 04.09.2013 

  

 

 



 side 2 av 2 

 

 

 

   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Morten Førre 

Leder 

Programstyret for nanoVT Hege Ommedal 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















From: Eli Neshavn Høie
To: Ingrid W. Solhøy
Subject: FW: Oppfølging av UU-sak om overholdelse av frister for publisering av litteraturlister
Date: 24. oktober 2013 09:41:36

_____________________________________________
From: Tove Steinsland
Sent: Wednesday, October 23, 2013 12:03 PM
To: Claus Huitfeldt; Magne Strandberg; Harald Walderhaug; Arne Tjølsen; Kariane Therese
Westrheim; Knut Hidle
Cc: Oddrun Samdal; 'Erlend Sand'; 'njaal.neckelmann@student.uib.no'; 'ingrid.holm@student.uib.no';
Christen Soleim; Eli Neshavn Høie; Ørjan Leren; Christine Stoltz Olsvik; Ronald Worley; Frode
Randal; Kristin Walter
Subject: Oppfølging av UU-sak om overholdelse av frister for publisering av litteraturlister

Hei alle,

Viser til UU-møtet 18. oktober, og til behandlingen av sak: 55/13- kontrollverktøy
for publiserte litteraturlister.

Under behandlingen av saken, kom det inn innspill på at det til neste møte bør
orienteres om hva som nå gjøres ved de enkelte fakultetene for at fristen til 1.
desember skal bli  overholdt. Neste møte er som kjent 20. november.

Vi ber  derfor om at det enkelte fakultet gir oss en kort skriftlig tilbakemelding om
dette, slik at vi kan gi en samlet skriftlig orientering om dette i neste møte.

Av hensyn til utsending av saker til møtet, ber vi om at vi mottar informasjon om
dette senest i løpet av fredag 8 .november.

Vennlig hilsen

Tove Steinsland

rådgiver

mailto:/O=UNIVERSITETET I BERGEN/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=NMIEH
mailto:Ingrid.Solhoy@mnfa.uib.no
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Rapport fra programsensorperioden 2007-2012  

Molekylærbiologisk institutt 

 

 

I denne fireårige programsensorperioden var Jon Nissen-Meyer, Institutt for molekylær 

biovitenskap (IMBV), Universitetet i Oslo, programsensor for bachelor- og 

masterprogrammene i molekylærbiologi som gis ved Molekylærbiologisk institutt (MBI). Alle 

rapportene ligger i Studiekvalitetsdatabasen. 

 

Det første året (2007/2008) var fokuset på en generell vurdering av bachelor- og 

masterprogrammene. I tillegg skulle programsensor se spesielt på introduksjonsemnene i 

molekylærbiologi: MOL100 Introduksjon til molekylærbiologi og MOL200 Metabolisme; 

reaksjoner, regulering og kompartmentalisering. I rapporten fra programsensor argumenterer 

han for at gradene vi tilbyr ved vårt institutt, likner tilsvarende utdanningen som gis ved 

anerkjente universiteter i både inn- og utland, både når det kommer til omfang og kvalitet. 

Videre sammenligner han punktvis programmene ved MBI med programmene som tilbys ved 

IMBV, Universitetet i Oslo, og kommenterer emnenes innhold og vurdering (eksamen).   

 

Det andre året (2009/2010) var våre to obligatoriske laboratoriekurs MOL202 Eksperimentell 

molekylærbiologi (bachelornivå) og MOL300 Praktisk molekylærbiologi (masternivå) under 

lupen, sammen med tre valgemner på 2- og 300-nivå. Programsensor foreslår blant annet at 

laboratorieemnene utvides for å styrke studentenes praktiske kompetanse.  

 

Det tredje året (2010/2011) lå fokuset på to emner som er obligatorisk i bachelorgraden; 

MOL201 Molekylær cellebiologi og MOL203 Genstruktur og funksjon, i tillegg til MOL310 

Strukturell molekylærbiologi som er obligatorisk i mastergraden. Her konkluderte 

programsensor med at emnene er gode og dekkende, men at vi med fordel kan ha flere 

undervisningstimer per emne.  

 

 

Referanse Dato 

2013/4763-GUBRN 25.10.2013 
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Det fjerde året (2011/2012) skulle programsensor foreta en generell vurdering av kvalitet og 

karaktersetting av mastergradsoppgaver, samt en helhetlig vurdering av kvaliteten på 

utdanningen vi tilbyr ved Molekylærbiologisk institutt. Programsensor ble også bedt om å 

komme med forslag til hvordan vi bedre kan utnytte lærerkreftene ved instituttet.  

 

Når det gjaldt kvaliteten på og karaktersettingen av mastergradsoppgaver, ble MBI direkte 

sammenlignet med IMBV. Programsensor vurderte seks av masteroppgaver fra MBI, og fant 

stor grad av samsvar mellom sin egen og MBI sin karaktersetting.  

 

Programsensor vurderer utdanningen vi tilbyr ved MBI som gjennomgående god og 

tilsvarende andre, anerkjente utdanninger innen tilsvarende felt. Samtidig mener han vi kan 

oppfordre studentene til å tilegne seg en bredere kompetanse innen støttefag som 

matematikk, statistikk, informatikk og fysikk. Noen emner kan også trenge litt ekstra 

oppmerksomhet når det kommer til undervisningen. Videre kom programsensor med flere 

konkrete råd og tips for å optimalisere undervisningen.  

 

Rapportene fra programsensorene har fortløpende blitt drøftet i Programstyret. Noe av det 

programsensor har kommentert og foreslått har blitt fulgt opp, noen punkter vil bli fulgt opp, 

mens andre ting har Programstyret og instituttledelsen ikke funnet hensiktsmessig eller 

relevant.  

 

MBI er i gang med arbeidet med å finne ny programsensor. Vi hadde en klar kandidat som 

dessverre måtte trekke seg, og derfor har vi blitt forsinket i prosessen. Vi har flere tanker 

rundt hva som kan være neste programsensors oppgave, men ikke noe konkret enda.  

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Hee-Chan Seo 

Programstyreleder Gunhild Brubakken 

 førstekonsulent 
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