
REFERAT/OPPSUMMERING, UTREDNING AV SIVILINGENIØRUTDANNING 

Dato for møte: Fredag 24.oktober 

Tilstede: Kjartan Olafsson, Renate Gruner, Hans-Rene Bjørsvik, Gry Sjøholt, Peter Haugan, Inga Berre, Per E. 
Thorvaldsen, Ilker Fer, Nils-Ottar Antonsen, Rolf Birger Pedersen, Ellen Berle, Harald Walderhaug, Eli Neshavn 
Høie 

Forfall: Jan Petter Hansen, Per Lunde, Ritske Huismans 

Referent: Eli Neshavn Høie 

Oppsummering: Harald W. gikk gjennom en kort presentasjon av mandat, bakgrunn for arbeidet, 
rekrutteringsgrunnlag, krav til graden og utfordringer i det videre arbeidet.  

Kommentarer og momenter i etterkant av presentasjon: 

KD har vært klar på at det ikke kommer flere studieplasser, men at studieplasser kommer til å bli flyttet. Vi bør 
ligge gunstig an jmf. satsing innen realfag/teknologi. De siste årene har vi hat økt søking, og våre 
studieprogrammer ses på som god relevante studier i en slik satsing. UiB/MN har begynt å signalisere til 
departementet at vi jobber med saken. Viktig å mobilisere de politiske miljøene når vi kommer litt lenger i 
prosessen. 
 
Selv om det primært er 5-årige integrerte sivilingeniørløp som skal utredes, trenger vi ikke se oss blind på 
sivilingeniørutdanningen. Det viktigste er gode faglige teknologiske utdanninger. Alternativet kan også være 
master i teknologi.  
 
Vi bør tenke gjennom et evt. samarbeid med næringslivet, og hvordan er det kan fungere. Kan næringslivet gå 
inn med midler? Kanskje praksisplasser til studenter er den beste måten å jobbe sammen med næringslivet. 
 
Vi har også hatt kontakt med Psykologisk fakultet i forhold til dette arbeidet. Må hekte dem på i forhold til det 
tverrfaglige som er et krav i en sivilingeniørgrad. Andre kan også være bidragsytere i forhold til tverrfaglige 
emner. 
 
I tillegg må det sjekkes ut hvorvidt ex.phil må være med og/eller hvilken form det kan ha. Kan vi gi det et annet 
innhold som passer bedre i graden? Ex.phil kan også flyttes til et annet semester, da blir det kanskje lettere å 
finne et meningsfylt og fagnært innhold. En slik flytting av ex.phil i studieløpet forekommer allerede i flere av 
våre studieløp. 
I ny rammeplan til ingeniørutdanning, har man noe lignende som er tilpasset graden. 
 
Det kan bli utfordringer med antall studenter og hvor studentene skal plasseres. Bevilgning av nye studieplasser 
vil gi penger til infrastruktur blant annet knyttet opp til EnTek- bygget, og det vil bli lagt til rette for 
studentarealer i nybygget. Ved eventuelt oppstart 2017 vil ikke lokaler være klar, og overgangsløsninger vil være 
nødvendig. Studentene vil ikke nødvendigvis være bare i EnTek – bygget, og vi må se dette i en sammenheng 
med de andre byggene våre. 
 
Oppretting av nye studieprogram behandles gjennom universitetets organer, deretter til departementet. 
Behandling av UiB budsjett skjer i januar. Studieplanendringer meldes inn hver høst innen 1. oktober, vedtak i 
Universitetsstyret i desember (oppretting av program) med utlysing i Samordna opptak påfølgende høst. 
 
Møte i gruppene vil bli mer «hands on» og se på hvordan studieprogrammene kan settes sammen.  Eli sender ut 
innkalling og prøver å finne datoer for hver av de tre gruppene + samlet møte i desember.  
 

Arbeid frem mot neste møte: Første møte relativt kjapt, innen 10 dager tid. Gruppene kontaktes separat med 
forslag til tide for møtene.          

 
Eli Neshavn Høie 27.10.14 


