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Kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte 
programevalueringer 

I følge kvalitetssikringssystemet for utdanning ved UiB skal det minst hvert 5. år 
gjennomføres en mer omfattende evaluering av studietilbudet (se vedlegg 
programevaluering). Den siste større evaluering av alle studieprogram ved MN-fakultetet ble 
gjennomført i 2008/2009 (Saksnr. 2008/3984 Kvalitetssikring av studiene ved MN - 
egenevaluering av utdanningsprogram). Etter det har ikke MN-fakultetet vedtatt og publisert 
en plan for programevaluering som det er krav i handbok for kvalitetssikring av 
universitetsstudia. I løpet av vårsemesteret 2014 skal det derfor utarbeides en plan for 
evaluering som vedtas i studiestyret. 
 
For å lage en hensiktsmessig tidsplan for programevaluering ved MN-fakultetet de 
kommende årene, vil vi først kartlegge gjennomførte, pågående og planlagte 
programevalueringer og lignende prosesser på instituttene. Vi ber instituttene om å beskrive 
med stikkord hvilken form av evaluering som eventuelt har blitt gjort for studieprogrammene 
som instituttet har administrativt ansvar for (bachelor, master og integrert master) og om det i 
så fall finnes tilgjengelige notater eller rapporter? 
 
Her kan man ta med alle typer notater til revisjoner, evalueringer, utdanningsmeldinger, 
programsensorrapporter, og lignende, som har blitt gjort de siste 5 årene.  
For å nevne noen eksempler, så kan det være relevant og interessant med utredninger, 
notater og rapporter om prosessene rundt: 
 

• Oppretting av de nye bachelorprogrammene i matematikk 
• Ny programstruktur for masterprogrammene i biologi 
• SFU-søknader i fysikk og i biologi 
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Studieprogram som nylig er blitt evaluert eller utredet, eller som holder på å bli evaluert, vil 
havne tilsvarende langt bak på tidsplanen for programevalueringen på fakultetet. 
 
I malen for utdanningsmeldingen for 2013 blir det spurt om «Studieprogramevalueringer. 
Gjennomføring i 2013 og planer for 2014» (Saksnr. 2014/462). Når det gjelder dette punktet i 
utdanningsmeldingen, så kan instituttene bare henvise til svaret i forbindelse med denne 
kartleggingen.  
 
Fakultetet ber om en tilbakemelding innen 20. februar. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Eli N. Høie 

studiesjef Ingrid W. Solhøy 

 seniorkonsulent 

 

 

Vedlegg: 

Utdrag fra kvalitetshåndboken (uthevinger fra MN): 
 

13.2 Programevaluering 

Meir omfattande evalueringar av studietilboda skal verte gjennomført minst kvart 5. år, medan nye tilbod 
bør evaluerast etter kortare tid. Fakulteta avgjer sjølve om evalueringa t.d. skal knytast opp til 
dekanperiodar eller oppnemningsperiodar for programsensor, jf. retningsliner (appendiks 1). 

Studietilbod kan i denne samanhengen vere studieprogram på bachelor- eller masternivå, avslutta delar 
av profesjonsutdanningar, eller dei utdanningstilboda som fag- eller disiplinstudium representerer. Det er 
fakulteta som fastset kva for studieprogram som skal verte evaluerte, medan programansvarleg/styret i 
samarbeid med studieadministrasjonen står for planlegging og gjennomføring av evalueringa. 

Programevalueringar av utdanningstilbod skal normalt vere ei sjølvevaluering. Programstyret/fakultetet 
kan også nytte ekstern evaluering ved ein fagfellekomité eller slik at programsensor i sensorperioden får i 
oppgåve å evaluere ulike sider ved studieprogrammet. Fagfelle- eller programsensorevaluering kan kome 
som tillegg til eller i staden for ei sjølvevaluering. Evaluering av studieprogram bør omfatte vurderingar av 

• studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt utvikla 
for studieprogrammet, høve til studieopphald i utlandet, faglege og sosiale aktivitetar 

• om val av undervisnings- og vurderingsformer er i tråd med fastsett læringsutbyte for 
studieprogrammet 

• praktisk gjennomføring 
• søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent og fråfall  
• karakterfordeling 
• ressurstilgang 
• kommentarar til studentevalueringane 
• studieinformasjon og dokumentasjon 
• tilgang til digitale ressursar/hjelpemiddel 
• institutt/programleiar si vurdering og forslag til forbetringar  

Sjå elles mandat for programsensor og krav til fakulteta sine utdanningsmeldingar. 

Fakulteta kan sjølve lage nærare retningsliner for evaluering av studietilboda sine. Det skal liggje føre ein 
plan for gjennomføringa, og denne skal vere tilgjengeleg på nett. 
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Svar fra Geofysisk institutt vedrørende kartlegging av 
gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer 

 

Studentene ved Geofysisk institutt får mulighet til å evaluere et utvalg kurs gjennom 

spørreundersøkelser hvert semester. På bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi 

har studentene mulighet for å evaluere programmet og kursene gjennom et 

bachelorevalueringsmøte, som holdes hvert semester.  

Instituttet har hatt en omfattende prosess når det gjelder omlegging av bachelorprogrammet. 

Den eksterne programsensoren har vært med i diskusjoner om dette. Det er også satt i gang 

arbeid med omlegging av masterprogrammet i meteorologi og oseanografi, og i disse 

prosessene er UNIS tatt med. Blant annet har det blitt sett på hvordan det kan legges til rette 

for opphold på Svalbard i 5. og/eller 6. semester av bachelorprogrammet. Disse sakene er 

og vil blitt tatt opp på Programstyremøte for meteorologi og oseanografi, som blir holdt tre til 

fire ganger pr. semester. Det blir skrevet referat fra programstyremøtene, og utfordringene 

som programmene står ovenfor er blitt omtalt i utdanningsmeldingen ved Geofysisk institutt 

fra 2012.   

Geofysisk institutt ønsker å gjennomføre programevaluering for bachelorprogrammet i 

meteorologi og oseanograf våren 2016 når det første kullet som har tatt den nye modellen av 

bachelorprogrammet er ferdige. For masterprogrammet i meteorologi og oseanografi ønsker 

Geofysisk institutt å gjennomføre en evaluering av studieretningen meteorologi våren 2016, 

siden de første studentene etter omleggingen på meteorologi vil være ferdig dette 

semesteret.  

På de andre studieretningene på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi vil det bli 

gjennomført endringer med virkning fra og med høsten 2015. Det vil si at det vil bli meldt inn 

studieplanendringer høsten 2014. Følgelig vil det være naturlig å ha en programevaluering 

våren 2017. 
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Når det gjelder masterprogrammet i energi har det blitt gjennomført evaluering av emnet 
ENERGI200 høsten 2013.  
 
Programstyret for masterprogrammet i energi foreslår å gjennomføre programevaluering 
våren 2014 og våren 2015 henholdsvis når første og andre kull fullfører masterprogrammet. 
En slik sammenligning av det første og andre året vil være nyttig for å se hva som fungerer 
for programmet og hva en må jobbe videre med for å videreutvikle programmet. Dette 
forslaget vil bli behandlet på møtet til Programstyret for masterprogrammet i energi  
21. februar 2014.  
 

 

Vennlig hilsen 

 

Terje Restad 

administrasjonssjef 

 Elisabeth Aase Sæther 

 førstekonsulent 
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Kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte 
programevalueringer  - svar frå BIO 

 

BIO har i 2013 gjennomført fleire evalueringar som er relevante for studieprogramma, på 

fleire ulike nivå. 

 

Programevalueringar ved Institutt for biologi: 

 

 Ekstern evaluering av studietilbodet ved BIO – Rådgjevande utval for utdanning 

BIO har i staden for programsensorar på enkelte program, valt å oppnemne eit 

Rådgjevande utval for utdanning som består av professor Gunnar Öquist (Uni. 

Umeå), professor Mette Svenning (UiT) og Trond Schumacher (UiO). I løpet av 2013 

har dei evaluert studietilbodet ved BIO, med særleg fokus på grunnemna 

(BIO100,101,102,103 og 104). Utvalet har fått informasjon og dokumentasjon som 

skildrar utdanningane ved BIO (diverse statistikk, 

innhald/pensum/undervisingsopplegg, strategiplan, studentundersøkingar), med 

særleg fokus på grunnemna. 

I løpet av 2013 har Rådgjevande utval besøkt instituttet to gonger. Første møte var 

for å bli kjent med oss, og dei hadde då møte med studentar, undervisarar og 

programstyret. Andre møte var i form av eit seminar for alle på BIO, der utvalet la 

fram sine funn og evalueringar. Vi har her lagt ved deira skriftlege tilbakemeldingar i 

råform. Programstyret ved BIO skal følge opp tilbakemeldingane i møte i mars, og ei 

oppsummering vil bli lasta opp i Studiekvalitetsbasen etter behandlinga. 

 

 Studentundersøkelsen 2013 del 1 – Institutt for biologi 

 

BIO gjennomførte våren 2013 ei større spørreundersøkjing blant studentane på 

bachelorprogram i biologi, havbruksbiologi og profesjonsstudiet i fiskehelse. Utplukket 

var kull 2011 og 2012, og fokuset var på bl.a. grunnemner og samanheng i 
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studieprogrammet, studieåtferd og trivsel. Oppsummering av resultata er publisert i 

studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4540  

Funna er fulgt opp med justeringar i enkeltemne og betre koordinering mellom 

grunnemna. BIO er og i dialog med institutt som undervis breiddefaga, og gjer innspel 

til innhald og opplegg.  

 

 Studentundersøkelsen 2013 – del 2 (utført av studentane sjølv) 

 

Eit av funna i den første undersøkjinga var at studentane var lite nøgde med 

forelesingane. Dette tok studentrepresentantane tak i og utførte hausten 2013 ei eiga 

spørreundersøkjing blant alle studentane på BIO. Før dei gjorde dette hadde dei ei 

meir uformell spørrerunde blant masterstudentane for å finne ut kva som skulle vere 

fokus i ei større undersøkjing. Fokuset i studentane si eiga spørreundersøkjing var 

undervising (ulike former) generelt, og tilbakemeldingar på enkeltemne spesielt. Alle 

aktive studentar på BIO vart spurt. Programstyret ved BIO skal følge opp resultata i 

møte i mars, og ei oppsummering vil bli lasta opp i Studiekvalitetsbasen etter 

behandlinga. Ei oppsummering av hovudfunn (utan tilbakemeldingar på enkeltemne) 

er vedlagt. 

 

 Rapport om Bachelorprogram i Miljø- og ressursfag frå MIRE fagutvalg 

 

Etter oppfordring fra Rune Rosland i programstyret for Miljø- og ressursfag, har MIRE 

Fagutvalg utarbeidet en rapport om tilstanden på bachelorgraden. Denne rapporten 

er skrevet på grunnlag av saker som ble tatt opp på fagutvalgets fagkritisk dag 11. 

april, og disse har blitt diskutert videre på allmøtet som ble holdt 7. mai 2013. 

Rapporten ble fulgt opp av Programstyret for MIRE. Rapporten fins i 

Studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726  

 

 Ny programstruktur for masterprogram i biologi 

 

Ein revisjon av masterprogramma har vore planlagt sidan arbeidet med 

bachelorrevisjonen starta i 2009. Endeleg forslag til ny programstruktur vart sendt inn 

til godkjenning med større studieplanendringar hausten 2013, og første opptak på ny 

programstruktur blir hausten 2014. Prosessen vart hovudsakleg køyrt gjennom 

Programstyret. Det var fleire arbeidsgrupper som utarbeida forslag, som så vart 

diskutert i Programstyret. Programstyrerepresentantane diskuterte forslaga i sine 

grupper/fagmiljø og tok med innspel tilbake til styret. Det vart og sendt ut e-post til alle 

forskingsgruppeleiarane der vi ba om tilbakemeldingar og forslag. Prosessen er 

dokumentert gjennom programstyrereferat og tidlegare utdanningsmeldingar. 

 

 SFU-søknad BIO 

 

Den tidlege prosessen rundt søknaden er skildra i PEK-rapporten som ligg i 

Studiekvalitetsbasen: https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=3889 

I den siste fasen fram mot søknadsfristen jobba ei arbeidsgruppe (representantar frå 

BIO, UNIS og HI) med søknaden. Utkast vart sendt til Programstyret og alle på BIO, 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4540
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4726
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=3889
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med høve til å komme med forslag og innspel. To studentar (representant og vara i 

Programstyret) vart brukt aktivt til å komme med innspel gjennom prosessen.  

Dokumentasjon av studiekvalitet var påkrevd i søknaden, og det vart i samanheng 

med dette analysert kvalitetsindidatorar og «cases of excellence». Vedlegget som 

vart sendt inn med søknaden er vedlagt. 

 

 Planlagte evalueringer: 

o Intern programevaluering av Fiskehelse (2014) 

o Intern evaluering av nye masterretninger (2014-15) 

o Ekstern evaluering – Rådgjevande utval for utdanning. Tema ikkje fastsatt 

(2014-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Øyvind Fiksen 

undervisingsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 

 studieleiar 
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Svar fra Institutt for fysikk og teknologi vedrørende kartlegging av 
gjennomførte, pågående og planlagte programevaluering 

 

Viser til brev fra fakultetet 31.01.2014 

 

Programevaluering ved Institutt for fysikk og teknologi 

I 2013 fikk studieprogrammet i fysikk en ny ekstern programsensor fra UiO. Han har vært på 
besøk, og vi venter rapport fra ham våren 2014. Programsensor er blant annet bedt om å 
komme med innspill til den pågående omstillingen av bachelorprogrammet i fysikk. 
Programsensor er fra UiO som selv har hatt en tilsvarende omstilling for kort tid siden, og vi 
regner med det kommer gode innspill.  
 

Bachelor- og master programmet i Petroleum- og prosessteknologi 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 
skal en av programsensorene gjennomføre en spørreundersøkelse blant masterstudentene i 
prosessteknologi. Denne spørreundersøkelsen vil bli fulgt opp av programsensoren med et 
møte med studentene senere på våren 2014. 

 

Emneevaluering 

Alle emner på 100-tallsnivå har til nå blitt evaluert hvert semester. For emner på 200-talls og 

300-talls nivå evalueres emnene i forhold til endringer i emnet og antall studenter oppmeldt. 

 

Revisjon av sensormapper og veiledningsskriv 

Sommeren 2013 reviderte Programstyret sensormappen for mastereksamener. Våren 2014 

vil sensormappen for masterstudentene med opptak fra høsten 2012 bli revidert. 
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Ny programstruktur for bachelorprogrammene 

En revisjon av bachelorprogrammet i fysikk er nå vedtatt og vil bli innført fra høsten 2014. 

Endelig forslag til ny programstruktur ble sendt inn til godkjenning med større 

studieplanendringer høsten 2013, og første opptak på ny programstruktur blir høsten 2014. 

Prosessen startet med en arbeidsgruppe som fremmet 3 forslag, disse ble så diskutert på et 

allmøte på instituttet. Programstyret arbeidet så videre med hovedforslaget. Instituttrådet 

godkjente endelig forslag før dette ble oversendt fakultetet. Prosessen er dokumentert 

gjennom programstyrereferat og tidlegare utdanningsmeldinger. 

 

Bachelorprogrammet i Petroleum- og prosessteknologi har revidert studieplanen i to 

omganger siden 2008/2009. 

 

SFU-søknad i fysikk 

Rapporten fra prosjekt for program for evaluering og kvalitetsutvikling er skildret i PEK-

rapporten som ligger i Studiekvalitetsbasen: 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=4561  

 

Planlagte evalueringer / prosjekter: 

 Programevaluering av bachelorprogrammet i fysikk (2014) 

 Programstyret i Petroleum- og prosessteknologi har planlagt en fagdag med 

industrien for å få innspill til studieprogrammet (etter forslag fra programsensor) 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Grete K. Ersland 

Administrasjonssjef Hanne Israelsen 

 seniorkonsulent 

 

 

Terje Finnekås 

Studiekonsulent 
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Svar fra Inst. for geovitenskap - Kartlegging av gjennomførte, pågående og 
planlagte programevalueringer 

 

Det vises til sak 2014/1420 hvor Fakultetet ber om tilbakemelding av gjennomførte, 

pågående og planlagte programevalueringer på instituttene. Under følger en kort 

oversikt over gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer ved Institutt 

for geovitenskap.  

 

 

1. Arbeidsgruppe for undervisning  

Institutt for geovitenskap oppnevnte høsten 2013 en arbeidsgruppe bestående av 

vitenskapelig ansatte fra de fem forskningsgruppene. Arbeidsgruppens mandat er 

svært likt det til arbeidsgruppen ved instituttets forrige egenevaluering (se sak 

2008/3984). Konkret er arbeidsgruppen bedt om følgende:  

- Gjennomgå GEOs programstruktur  

- Gjennomgå hele GEOs emneportefølje med sikte på å kartlegge eventuell 

overlapp mellom kurs, manglende kurs og overflødige kurs. Emneporteføljen 

må gjenspeile instituttets forskningsstrategi. 

Faglig innhold (helhet, sammenheng og eventuell overlapp)  
Omfang av obligatoriske elementer i undervisningen 
Dimensjonering av enkeltemner og studieprogram  

- Vurdere alternative måter å håndtere høye studenttall på.  

- Vurdere de andre utdanningene hvor instituttet har forpliktelser (PTEK-

kursene/Energi master) 

Arbeidsgruppens mandat er vedlagt. Arbeidsgruppen vil avlegge endelig rapport i 

april 2014.  
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2. Programsensorer 

I 2013 oppnevnte instituttet tre nye programsensorer for en ny fireårsperiode (2014-

2017). På grunnlag av tidligere perioders erfaringer med programsensorordningen vil 

det legges større vekt på oppfølging av Programsensorenes arbeid enn tidligere. 

Programstyret har per i dag ikke fastsatt en plan for hele fireårsperioden. Et første 

oppdrag for programsensorene vil imidlertid være å vurdere det arbeidet og de 

forslagene som er gjort av Arbeidsgruppen for undervisning (jf. punkt 1).  

 

3. Emneevalueringer 

Instituttet gjennomfører hvert semester skriftlig evaluering av alle kurs med flere enn 

12 studenter, samt alle obligatoriske emner på bachelorprogrammet. 

 

4. Revisjon av sensormapper og veiledningsskriv 

Våren og høsten 2013 reviderte Programstyret sensormappene for emneeksamener 
og mastereksamener.  

 

5. Arbeidsgrupper for utredning av spesifikke forhold ved utdanningen ved 

Institutt for geovitenskap 

I 2010 arbeidet to ulike arbeidsgrupper for å utrede to spesifikke forhold ved 
utdanningen i geovitenskap. Den første av arbeidsgruppene vurderte forholdene 
knyttet til feltundervisningen ved instituttet, og da særlig metoder for å forbedre og 
effektivisere feltundervisningen i lys av økende studenttall, samtidig som kvaliteten 
på undervisningen opprettholdes. Gruppen diskuterte åtte hovedproblemstillinger 
knyttet til dette temaet, og foreslo potensielle løsninger for hver problemstilling. 
Arbeidsgruppens rapport er vedlagt.  
 
Den andre arbeidsgruppen adresserte utfordringer knyttet til de kvantitative 
aspektene i bachelorutdanningen. Gruppen diskuterte her ulike utfordringer knyttet til 
henholdsvis geologisk og geofysisk studieretning. For studieretning i geologi var 
hovedutfordringen at den matematiske kompetansen blant våre bachelorstudentene 
ble opplevd å være mangelfull. For studieretning i geofysikk var utfordringene delt i to 
undergrupper. For geofysikkstudenter med fordypning i geologi var bekymringen, 
som for studieretning i geologi, at studentene ikke tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap 
innen matematikk. For geofysikkstudenter med fordypning i matematikk var 
utfordringen ulike mangler i den kvantitative undervisningen. Arbeidsgruppen 
presenterte tre forslag til tiltak for studieretning i geologi, og åtte forslag til tiltak for 
hver av retningene innenfor studieretning i geofysikk. Samtlige forslag for 
geofysikkretningen er per 2014 vedtatt. Forslagene for geologiretningen var noe 
mindre konkrete, men har i stor grad blitt fulgt opp etter anbefalingene gitt av 
Arbeidsgruppen. Blant annet ble emnet MAT102 – Brukarkurs i matematikk II 
opprettet på oppfordring blant annet fra Institutt for geovitenskap. Emnet inngår som 
obligatorisk emne i studieplanen for bachelorprogrammet i geovitenskap, retning 
geologi fra og med Kull 2013. Arbeidsgruppens rapport er vedlagt.  
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Svar fra Institutt for informatikk vedrørende kartlegging av 
gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer 

 

Institutt for informatikk evaluerer hvert semester samtlige emner som undervises.  

 

Instituttet er nå inne i en pågående prosess med revidering av våre bachelorprogram. 
Utvalget består av 6 interne medlemmer, en studentrepresentant og Dag Langmyhr (UiO), 
som er instituttets programsensor. Utvalget skal ferdigstille en rapport før utgangen av mars 
2014, denne skal fremlegges og diskuteres på instituttsamlingen i Øystese, 02. april til 03. 
april. På seminaret er 75 % av tiden satt av til arbeid med revidering av 
bachelorprogrammene.  
Utvalgets overordnede mandat er å foreslå hvorledes Institutt for informatikk innenfor de 
ressursmessige rammer som foreligger, kan tilby en mest mulig fremtidsrettet, riktig og god 
undervisning i IKT. Undervisningen bør etablere et best mulig kunnskapsfundament for 
senere arbeid i vårt norske samfunn (offentlig og privat sektor), men også etablere 
grunnlaget for videre studier (Master og Ph.d.) innen IKT.  
Med å revidere bachelorprogrammene våre håper instituttet å kunne øke 
gjennomstrømningen av studenter og at det kan bidra til å tiltrekke den riktige type studenter.   

 

Det legges opp til beslutninger som vil få virkning fra høsten 2015, i første del av april 2014. 
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Svar fra Kjemisk institutt vedrørende kartlegging av gjennomførte, 
pågående og planlagte programevalueringer 

I etterkant av siste egenevaluering, gjennomført i 2008, ble det gjennomført revisjon av både 

bachelorprogram i kjemi (f.o.m 2010) og masterprogram i kjemi (f.o.m 2011). Revisjonen av 

Bachelorprogram i kjemi berørte flere av elementene som til da hadde vært oppe til diskusjon 

i Universitetets Utdanningsutvalg vedrørende ”Bachelorutdanningen – studiegjennomføring, 

profil og kompetanse” (UU-sak 41/10 og UU-sak 53/10). (Se Kjemisk institutts høringssvar i 

sak 2011/408-6 vedrørende breddekrav i bachelorgraden).   

 

Revisjon av masterprogram i kjemi var et resultat av innspill fra fagmiljø, programsensor og 

studenter som gikk på at studieretningene på masterprogram i kjemi burde gjennomgås og at 

antallet studieretninger burde reduseres. Tilbakemeldingene resulterte i at Programstyret 

vedtok å legge ned alle studieretningene, og jobbe videre med et masterprogram i kjemi uten 

formelle studieretninger, der aktuelle forskningstema defineres og studentene velger 

masteroppgaver (Se sak 2010/9803 - Større studieplanendringer 2011/2012).   

 

I Utdanningsmeldingen for 2011 ble det bemerket at programevaluering ville bli aktualisert 

når første kull på både bachelor- og masterstudiet nærmet seg slutten av studiet vår 2013. 

Videre viste man til at reduksjonen i studenttall fra 2009 - 2011 på Bachelorprogram i kjemi, 

understreket at en evaluering ville være svært viktig å få iverksatt.       

 

I samarbeid med ny programsensor ønsker Kjemisk institutt å gjennomføre en større 

evaluering av vårt studietilbud, både på bachelor- og masternivå, i løpet av 2014.  
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programstyreleder Siri Tenden Myklebust 

 seniorkonsulent 
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Svar fra nano angående kartlegging av gjennomførte, pågående og 
planlagte programevalueringer 

Vi viser til brev av 31.01.14 angående ovennevnte sak. Programstyret for nanoVT behandlet saken i 

møte 19. februar 2014. Studieprogrammet har gjennomført en rekke evalueringer og rapporteringer i 

perioden 2008 – 2013 (tabell 1). All informasjon gjennom flere år med emne- og programevaluering på 

bachelornivå kulminerer nå i en ny studieplan for Bachelorstudiet i nanoteknologi (BScNano) fra 

høsten 2014 hvor det er gjort flere faglige endringer for å styrke det nanofaglige fundamentet til 

BScNano. Dette er beskrevet i saksforelegg til store studieplanendringer høsten 2013 (13/9703-

HEOM, 30.09.13) med oppfølging i studieplanendringer for kommende studieår, som sendes inn våren 

2014. 

 

Nanoprogrammet vil gjennomføre en femårsevaluering slik det er nedfelt i kvalitetsreglementet. Men i 

og med at det nå skal implementeres ny studieplan for BScNano fra høsten 2014, vil det være 

hensiktsmessig å vente ett år med evaluering av BScNano slik at vi kan følge opp: 

 Informasjon i semesterstart/første semester om fysikkvalg i BScNano for kull H14. 

 Regulering av MOLemner i studieplanen til BScNano i henhold til ønsket fysikkvalg. 

 Gjennomføring av NANO161 vår 2014. 

 Gjennomføring av NANO244 høst 2014. 

 

Det vil være mest hensiktsmessig å starte med evaluering av Masterstudiet i nanovitenskap 

(MscNano). Studiet startet opp med første studentopptak høsten 2010 og uteksaminerte de første 

masterstudentene våren 2012. Det er ikke gjort store forandringer i studieprogrammet siden starten, 

og det kan være nyttig å ta en gjennomgang av status for studieprogrammet i 2014. 

 

I tillegg starter vi samarbeidet med ny programsensor i 2014. Programstyret har en rammeplan for 

programsensur for perioden 2014-17 og ønsker et nært samarbeid med programsensor for oppfølging 

av studiekvalitet i ulike deler av studieprogrammene i nanoVT. 

 

Programstyret for nanoVT anbefaler at MScNano evalueres i løpet av 2014 og BScNano evalueres 

høsten 2015. 
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Tabell 1: Emne- og programevaluering for NANOemner, BScNano og MScNano 

2008 – 2013 

Det finnes rapporter for følgende (x) 

NANO100 Midtsemester- 

evaluering 

Sluttevaluering  

studenter 

Sluttevaluering 

faglærer 

V 2008 x x x 

V 2009 x x x 

V 2010 x x x 

V 2011 x x   

V 2012 x x   

V 2013   x x 

        

NANO160       

V2009   x   

V2010   x   

V2011   x   

V2012       

V2013   x   

        

NANO200       

H2009   x x 

H2010       

H2011   x x 

H2012   x   

H2013    

    

NANO300    

H2013   x   

        

NANO310       

H2013   x x 

        

BScNano Egenevaluering SWOT/Ressursvurdering Programsensorrapport 

H2008 x H2008, V2010 2010, 2011 

    

MScNano    

        

    

Utdanningsmelding 2009 - 2013     

 

Vennlig hilsen 

Morten Førre 

Leder Hege Ommedal 

Programstyret for nanoVT seniorkonsulent 



 

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

 

Matematisk institutt 

Telefon 55582838 

Telefaks 55589672 

post@math.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allég. 41, Realfagbygget 

Bergen 

Saksbehandler 

Kristine Lysnes 

55582834 

side 1 av 2 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

 

Svar fra Matematisk institutt vedrørende kartlegging av 
gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer 

 

Matematisk institutt gjennomfører emneevaluering av et utvalg emner hvert semester. 

Grunnkursene (MAT101, MAT102, MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, STAT101, 

STAT110 og STAT111) evalueres hvert år, mens andre emner evalueres minst hver 3. gang 

de undervises. Svar og statistikk fra disse evalueringene de senere årene finnes foreløpig 

kun på MI og er ikke offentlig tilgjengelig.   

 

Instituttet har hatt en omfattende prosess når det gjelder nedlegging av bachelorprogrammet 

i matematiske fag og oppretting av tre nye bachelorprogram og et integrert masterprogram. 

På instituttet har omleggingen vært diskutert i Programstyremøter og Instituttrådet, og det 

finnes referater fra dette. Der har også vært mye diskutert i forskningsgruppene, men det 

finnes ikke skriftlige rapporter/referater fra alle diskusjoner.  

 

På Matematisk institutt ble det sist gjort en større 5-årig egenevaluering i 2008. Vi har ikke 

diskutert en tidsramme for ny egenevaluering i Programstyret eller ellers på instituttet. Det 

hadde vært ønskelig å få med oppstarten på de fire nye studieprogrammene i 

egenevalueringen, så vi ønsker å skrive evalueringen etter høstsemesteret 2014, for 

eksempel i løpet av vårsemesteret 2015.  

 

MI har fire programsensorer, en for bachelorprogrammet og tre for hver av hovedretningene 

av masterprogram (matematikk, anvendt og beregningsorientert matematikk og statistikk). 

Med oppstart av 4 nye program har vi diskutert hvordan vi skal gjøre det med 

programsensorer, men vi har ikke kommet med en konklusjon ennå. En mulig løsning er å ha 

en programsensor for hver hovedretning og dermed ha tre programsensorer (bachelor og 
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masterprogram innen ren matematikk, anvendt og beregningsorientert matematikk og 

statistikk hver for seg). En annen løsning er å skille på bachelor- og masterprogram, som i 

dag, og ha en egen programsensor for alle eller hvert av bachelorprogrammene og beholde 

ordningen med en programsensor for hver av masterretningene.  
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Programevalueringer - svar fra lærerutdanningsutvalget 

 

Foregående programevalueringer ble gjort i 2005 (i regi av LU-MN), 2008 (i regi av LU-MN), 2011 
(ekstern frafallsundersøkelse i regi av overordnet programstyre (erstattet LU-MNs)). Programsensors 
rapport for 2012 er hovedsakelig rapport fra studentsamtaler med studenter på alle kull på IL. 
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Svar fra Molekylærbiologisk institutt:  

kartlegging av gjennomførte, pågående og planlagte 
programevalueringer 

 

 

Programevalueringer 

Ved utgangen av 2012 var en fireårig periode med programsensur ferdig, og siden da har 

instituttet forsøkt å finne en ny programsensor. To kandidater var interessert, men svarte 

likevel til slutt nei på forespørselen. I 2014 vil vi arbeide videre med å finne en ny 

programsensor. Rapportene fra programsensoren for 2009-2012 ligger i 

Studiekvalitetsdatabasen.  

 

Emneevalueringer 

Hvert semester gjennomfører vi flere emneevalueringer. Hvert emne evalueres om lag 

annenhvert år. Alle rapporter fra emneevalueringer ligger i Studiekvalitetsdatabasen.  

 

Utdanningsmeldinger 

Molekylærbiologisk institutt leverer ved hvert års begynnelse utdanningsmelding. Alle 

utdanningsmeldinger ligger i Studiekvalitetsdatabasen.  

 

Andre evalueringer 

Våren 2014 gjennomfører vi et prosjekt hvor vi kartlegger bachelorstudentenes faglige og 

sosiale tilhørighet til instituttet. Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke tiltak som kan 

iverksettes for å øke gjennomføringen av bachelorgraden, og eventuelt når i studieløpet 

disse tiltakene bør finne sted. Vi håper at disse tiltakene og den potensielle økte 

gjennomføringen av bachelorgraden, også vil føre til økt rekruttering til masterprogrammet i 

molekylærbiologi.  

Prosjektet gjennomføres i tre måneder, og instituttet har ansatt en ekstra 

prosjektmedarbeider som er knyttet til studieadministrasjonen. Studieveileder er 
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prosjektleder. I løpet av denne perioden har vi hatt spørreundersøkelse og gruppesamtaler 

med bachelorstudenter, og rapporten vil ferdigstilles ved utgangen av mars. 
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Programstyreleder Gunhild Brubakken 

 Førstekonsulent 
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