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Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmel ding for 2013 

Søknad om Eurobachelor® og Euromaster® 
Bachelorstudiet i kjemi ved UiB ble i 2014 godkjent som Eurobachelor® med forutsetning 
om at bachelorprosjektet (KJEM299) økes fra 10 til 15 studiepoeng, og at 5 studiepoeng med 
språkkurs (engelsk) inkluderes i bachelorgraden. Disse endringene er nå godkjente som en 
endring i studieplanen og gjelder fra og med vårsemesteret 2016.  
 
Vi planlegger på sikt også å søke om Euromaster®-Label, og det er planlagt at denne 
søknadsprosessen initieres høsten 2015. Vi anser begge disse Euro-Label’ene som viktige 
studiekvalitetstiltak som vil være med på å kvalitetssikre studieporteføljen vår, og målet vårt 
er at våre studieprogrammer skal følge en internasjonal standard for kjemiutdanning i Europa.  
 
Deltagelse i internasjonale fellesgrader og status for fellesgradssamarbeidet fremover  
Kjemisk institutt har siden 2009 mottatt totalt 49 studenter på Erasmus Mundus fellesgradene 
Master’s programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) og Master’s programme 
in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL).  

Instituttet har trukket seg fra fellesgradsarbeidet i ASC-programmet. Den siste studenten på 
ASC-programmet ved Kjemisk institutt fullførte sin grad 03.10.2014. 

EMQAL-programmet fikk innvilget søknaden og har fått fem nye år med Erasmus Mundus-
finansiering (2013-2018). Programmet har i tillegg til de eksisterende europeiske 
partneruniversitetene i Portugal, Spania, Norge og Polen, inkludert tre ikke-Europeiske 
partneruniversiteter i Kina, Brasil og Russland. I tidligere utdanningsmelding varslet vi at 
dette vil gjøre administrasjonen av programmet betraktelig mer innfløkt enn tidligere, og 
instituttet ser fortsatt på drift av denne fellesgraden i fem nye år som en av 
hovedutfordringene i tiden fremover. 

UiB er vertsinstitusjon for studieåret 2014/15. Høsten 2014 kom 8 studenter innreisende fra 
partnerlandene, og ytterligere 2 ventes å komme våren 2015. Disse tar sitt første år på 
mastergraden ved UiB. Dette gjorde at fra høsten 2014 har det kommet fagpersoner 
tilreisende fra partnerinstitusjonene, som underviser i ukentlige moduler (60 moduler tilbys 
studentene totalt). Dette er et svært ressurskrevende opplegg som krever betydelige 
økonomiske og administrative ressurser for å kunne organisere og gjennomføre, og er en av 
våre største utfordringer for studieåret 2014/15. 

 

Kort status på resultatoppnåelse i henhold til styr ingsparameterne 
Kjemisk institutt har overskredet måltall angitt i budsjettet for 2014 for antall uteksaminerte 
kandidater på mastergrad med 2 kandidater. Se tabell 1.  
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Tabell 1: Tabell viser resultatindikator antall uteksaminerte kandidater på mastergrad på Kjemisk institutt1.  
Resultatindikator 2013 

Måltall 
2013 
Resultat  

2014 
Måltall 

2014 
Resultat 

2015 
Måltall 

Antall mastergrader 35 38 35 37 35 

 
Måltall for 2013 er angitt i budsjett for 2013 å være 35, men ut fra interne opptellinger av 
masterstudenter med planlagt avslutning 2013, vil vi anslå at reelt måltall er ca. 40 avlagte 
mastergrader ved instituttet. Vi har hatt en stor økning i ferdige masterkandidater fra 26 
kandidater i 2008 til 42 kandidater i 2012. Se tabell 2.  
 
Vi vil i tiden framover fokusere på utveksling, og spesielt på utreisende bachelorstudenter i 
kjemi. Vi har spesielt tilrettelagt for utveksling med to utvalgte universiteter: 
Manchester Metropolitan University, Storbritannia og Aarhus universitet, Danmark. 
   

Rekruttering til bachelor- og masterprogram i kjemi   
I utdanningsmelding for 2013 kommenterte vi at antall registrerte studenter på Bachelor i 
kjemi hadde øket det året, etter to foregående år med nedgang i antall nye bachelorstudenter. I 
2014 var det en ny, markant økning av møtte studenter. 

 

Tabell 2: antall studenter registrert møtt ved studiestart på Bachelorprogram i kjemi fra 2009-2014.  

År Studenter registrert som møtt 

2009 25 

2010 32 

2011 18 

2012 16 

2013 24 

2014 35 

 
Instituttet vil fremdeles følge med på denne utviklingen fremover og ha fokus på rekruttering 
til Bachelor i kjemi. Vi håper på at denne utviklingen vil vare, og at det på sikt også medfører 
at den gode ansøkning til Masterprogram i kjemi opprettholdes. Den tidligere nedgangen i 
ansøkning til bachelorprogrammet gav grunn til bekymring for at den vil kunne medføre 
negativer ringvirkninger for rekruttering til masterprogrammet. Antall registrerte studenter på 
Masterprogram i kjemi har sunket fra 47 studenter i 2013 til 42 studenter i 2014. Frem til 

                                                           
1
 Måltallene er hentet fra budsjett for 2012, 2013 og 2014. Resultat 2012, 2013 og 2014 baserer seg på interne 

opptellinger av studenter som har fullført mastergrad ved Kjemisk institutt (inkluderer Masterprogram i kjemi, 
Master's programme in Quality in Analytical Laboratories, Master's programme in Advanced Spectroscopy in 
Chemistry, Masterprogram i petroleumsteknologi, Integrert lektorutdanning , Integrert masterprogram i farmasi 
og Masterprogram i nanovitenskap). 
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2013 var det en stigning fra 34 studenter i 2009. Vi er aktive mot Høgskolen i Bergen med 
tanke på rekruttering til mastergrad, og håper vi på sikt kan rekruttere flere søkere derifra. 
 

Allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2016/ 2017 
Opptaksramme for bachelor er satt til totalt 60 for Kjemisk institutt studieåret 2016/17, 
hvorav 20 plasser av disse er allokert til Bachelorprogram i nanovitenskap. Tilsvarende 
opptaksramme for master er på 35 plasser, derav 10 plasser er allokert til Masterprogram i 
nanovitenskap. Vi anser en opptaksramme på 25 plasser på Masterprogram i kjemi som 
rimelig i forhold til veilederressurser på instituttet, økende deltagelse i tverrfaglige 
studieprogrammer og nåværende søkertall. 

 
Tabell 3: Opptakstall for Masterprogram i kjemi 2007-2012 (inkludert intgrad og kvote). Opptakstall baserer 
seg på instituttets egne registreringer av møtte studenter.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Masterprogram i kjemi 16 28 19 20 23 10 

 

Studieprogramevaluering 
Det var planlagt at Studieprogrammene for Bachelor i kjemi og Master i kjemi skulle 
evalueres i 2014. Dette har instituttet måtte utsette til 2015. Denne prosessen er igangsatt, og 
vil bli fullført i løpet av første semester 2015. Vi vil i denne evalueringen også ta med den 
eksterne evalueringen av bachelorgraden som ble utført i forbindelse med godkjennelse av 
graden som Eurobachelor®. 

 

Oppsummering og utfordringer fremover  
Hovedutfordringen i årene som kommer vil fortsatt være internasjonal kvalitetssikring av 
studieprogrammene våre, i form av en kontinuerlig oppfølging av Eurobachelor®, og 
initiering av søknadsprosess for Euromaster®. En viktig utfordring er også den aktive 
deltakelsen i internasjonale fellesgrader. Studieåret 2014/15 vil være avgjørende i så måte, i 
og med vår rolle som vertsinstitusjon i EMQAL-programmet. Dette er en oppgave som krever 
betydelig økonomiske og administrative ressurser å organisere og gjennomføre. Vi vil også i 
de neste årene spesielt fokusere på å øke andelen av våre egne studenter som drar på 
utveksling i utlandet.   

Instituttet bruker stadig mer ressurser inn mot tverrfaglige studieprogrammer innen farmasi, 
nano, petroleumsteknologi, prosessteknologi, energi, lektorutdanning og miljø- og ressursfag, 
og vi mener at problemstillinger rundt tverrfaglige studieprogrammer og resultatfordeling bør 
avklares slik at det blir en lik praksis på hele UiB. 


