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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 5. mars 2014 kl. 1015-1200 

Rom G2018 (2A1f), Realfagbygget 2. etasje (Kjemisk institutt) 

 

I            GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II          PROTOKOLL FRA SIRKULASJON 4. DESEMBER 2013             

 

SAK 14/1  ENDRING I STUDIESTYRETS MANDAT 

                Vedtakssak (Saksnr. 2014/360) 

 

SAK 14/2  UTDANNINGSMELDING 2013 

                Vedtakssak (Saksnr. 2014/462) 

 

SAK 14/3  EVENTUELT 

 

III         ORIENTERINGER      

ORIENTERINGSSAKER 

1. Prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til studentmobilitet» 

2. NOKUT-evaluering – resultat og videre oppfølging 

3. Ny sammensetning av programstyret i nanoVIT 

4. Ny sammensetning av programstyret i Energi 

5. Masterseremoni 

6. Masteropptak våren 2014 

7. Fakultetsstyret satser mer strategisk på utdanning 

8. Fagdag, Masteruke: Instituttene bes om oppslutning 

9. Lærerutdanning – Status ny rammeplan 

10. EVU: Kort orientering om status 

11. Orientering fra Utdanningsutvalget 

                                                                                       

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie       MN/INSO 

sekretær       Bergen, 28.2.14  

http://www.nokut.no/no/Fakta/NOKUTs-publikasjoner/Tilsynsrapporter/System-for-kvalitetssikring--evaluering/Universitetet-i-Bergen/
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/ed/Programstyret_NanoVit.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Programstyret_energi.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/74/MN-masteropptak_V%C3%A5r_2014_orientering.pdf
http://www.uib.no/skolelab/58444/fagdag-elever-i-videreg%c3%a5ende-6-mars
http://www.uib.no/matnat/57109/masteruken-2014
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Kommende saker: 

- MNF201 

- Ny rammeplan for lektorutdanning 

- Oppfølging av Læringsutbyttebeskrivelser 

- Utdanningsstrategi 

- Reglement og utfyllende regler 

- Internasjonaliseringsarbeidet 

- Programsensoroppnevning 

- Plan for programevaluering 

- EVU-arbeidet 

 



STUDIESTYRET – MØTE 4. DESEMBER 2013 

 

 - 1 - 

Universitetet i Bergen 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Protokoll fra studiestyret – sirkulasjonssak 

Deltatt: Harald Walderhaug (leder), Helge Drange, Øyvind Fiksen, Haflidi Haflidasson, Dag 

Haugland, Kjartan Olafsson, John Georg Seland, Hee Chan Seo 

 

I           GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II  PROTOKOLL FRA MØTE 30. OKTOBER 2013 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 

SAK 13/22   

OPPNEVNING AV PROGRAMSENSOR FOR STUDIEPROGRAMMENE I 

NANOTEKNOLOGI OG –VITENSKAP (nanoVT) 

Vedtakssak (Saksnr. 2013/4763) 

VEDTAK: 
I samsvar med forslag fra Kjemisk institutt oppnevner Studiestyret følgende programsensor på 

bachelorprogram i nanoteknologi og masterprogram i nanovitenskap: 

 
Professor Jostein Grepstad 

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU Trondheim 
 

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

2017. 

 

SAK 13/23   

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER FOR LÆRERUTDANNINGSUTVALGET 

(LU-MN) FOR NY PERIODE 

Vedtakssak (Saksnr. 2013/12270) 

VEDTAK: 
I samsvar med forslagene fra instituttene oppnevner Studiestyret lærerutdanningsutvalget for 

neste periode fra 1.1.2014 – 31.7.2017: 

 

Leder:  

 Matthias Stadler, Kjemisk institutt (sitter frem til sommer 2014) 

Medlemmer:   

 En praksisveileder/representant for skolen (oppnevnes i januar 2014) 

 1-2 studenter (Fagutvalget for lektorutdanningen FIL velger selv representanter) 

 Harald Walderhaug, visedekan for utdanning  

 Tom Olav Klepaker, Institutt for biologi 

 Kjartan Olafsson, Institutt for fysikk og teknologi 
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 Helga Flesche Kleiven, Institutt for geovitenskap 

 Mette Andresen, Matematisk institutt  

Sekretær: 

 Marianne Jensen, Matematisk institutt 

 

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

2017. 

 

Visedekan får fullmakt å oppnevne en representant fra skolen i samråd med leder for 

lærerutdanningsutvalget. 

  

III         ORIENTERINGER      

- Møter i Utdanningsutvalget (UU) – Visedekan orienterte 

 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie   MN/INSO 

sekretær   Bergen, 10.12.13 
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Studiestyresak:  14/1 
 Saksnr.: 2014/360 

Møte: 5. mars 2014   

 

 

ENDRING I STUDIESTYRETS MANDAT 

 

 

Studiestyrets mandat ble sist oppdatert i 2006. Når det gjelder programstyrer for tverrfaglige 

studieprogram så har studiestyret ansvar og myndighet til å  

- oppnevne programstyrer for tverrfaglige programmer innen fakultetet og tverrfakultære 

programmer der fakultetet har det administrative ansvaret.  

 

Intensjonen er at studiestyret skal påse at alle involverte parter er representert og at leder av 

programstyret hentes direkte fra de involverte miljøene. Det er imidlertid ikke nødvendig at 

studiestyret behandler en sak hver gang et medlem i programstyret byttes ut i mandatsperioden. 

Lengden av mandatsperioden er ikke definert i studiestyrets mandat. Administrasjonen ved 

fakultetet og instituttene ønsker derfor en presisering av dette avsnittet for å unngå 

misforståelser og for å forenkle saksgangen.  

 

Det foreslåes derfor at formuleringen av dette avsnittet endres til: 

 

- Oppnevne programstyrer og programstyreledere for tverrfaglige programmer innen 

fakultetet og tverrfakultære programmer der fakultetet har det administrative ansvaret. 

Mandatsperioden er normalt 4 år. Studiestyret skal orienteres om utskifting av 

medlemmer i mandatsperioden.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret vedtok å endre formuleringen i punktet om tverrfaglige og tverrfakultære 

programmer i studiestyrets mandat. Etter den nye formuleringen har studiestyret ansvar og 

myndighet til å: 

 

- Oppnevne programstyrer og programstyreledere for tverrfaglige programmer innen 

fakultetet og tverrfakultære programmer der fakultetet har det administrative ansvaret. 

Mandatsperioden er normalt 4 år. Studiestyret skal orienteres om utskifting av 

medlemmer i mandatsperioden. 

 

 
Bergen 20. februar 2014 

MN/INSO 
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Studiestyresak:  14/2 
 Saksnr.: 14/462 

Møte: 5. mars 2014                 

 

 

UTDANNINGSMELDING 2013 OG PLANER 2014 

 

 

Universitetsdirektøren ber i brev av 12. desember 2013 om å utarbeide utdanningsmelding, 

forskerutdanningsmelding og forskningsmelding for 2013 og planer for 2014 med frist 1. april 

2014. Universitetsledelsen ønsker å forenkle og forbedre dagens rapporteringssystem og skriver 

«Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingen for 2013 er viktige dokumenter 
for rapportering av oppnådde resultater og prioritering av tiltak. Universitetsledelsen er 
også opptatt av at disse meldingene skal få et mer hensiktsmessig format, som både sikrer 
effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. Antallet 
punkter det bes om rapportering fra er redusert. Meldingene bør ikke være mer enn 6 sider.» 

Malen for meldingene er vedlagt saken. De tre meldingene fra hvert fakultet skal ikke utgjøre 
mer enn seks sider samlet, noe som innebærer at hver av meldingene vil måtte bli av svært 
begrenset, overordnet og strategisk karakter. Fakultetene skal, sammen med 
utdanningsmeldingen, legge frem forslag til oppretting og nedlegging av studieprogram og 
studieretninger. Det skal også meldes inn forslag til intern allokering av studieplasser 
(opptaksrammer). 

Fakultetet har i brev av 17. januar bedt instituttene om å utarbeide sine utdanningsmeldinger, 
uten å sette spesielle begrensninger i sideantallet på meldingene. Instituttene står også fritt når 
det gjelder utforming av utdanningsmeldingen, og de bør beskrive spesielle utfordringer eller 
innspill ut over de oppsatte spørsmål og tema i malen. Fristen for tilbakemelding fra instituttene 
er 7. mars. Fakultetet tar sikte på å behandle sine tre meldinger i fakultetsstyret 20. mars (med 
utsending av sakspapirer 13. mars). Meldingene behandles dermed en måned tidligere enn i 
fjor.  

På grunn av stor møtevirksomhet er det dessverre vanskelig å få avholdt et studiestyremøte etter 
at instituttene har levert sine meldinger. Vi er derfor nødt til å behandle utdanningsmeldingen 
før vi har gått gjennom instituttene sine tilbakemeldinger. Vi foreslår av den grunn i vedtaket at 
prodekan får fullmakt til å supplere utdanningsmeldingen dersom det kommer opp viktige saker 
i instituttenes meldinger. Dette vil skje i tett dialog med instituttene. 

Fakultetet skal i utdanningsmeldingen også omtale hvilke saker som prioriteres i 2014. I det 
vedlagte utkastet til utdanningsmeldingen er det skissert en liste over satsingsområder. 
Studiestyret bes om innspill og kommentarer. 

Prioriteringer 2014 

Fakultetet vil i 2014 jobbe spesielt med følgende saksfelt:  
- Teknologirelatert utdanning  
- Styrking av lærerutdanning/fagdidaktisk miljø  
- Planlegging av masterseremoni/alumni  
- Rekruttering og frafall  
- Etter- og videreutdanning EVU  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2013 for å øke 
den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for 
studentene.  

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2013 med de endringer som fremkom 
under møtet. Prodekan får fullmakt til å supplere utdanningsmeldingen dersom det kommer opp 
viktige saker i instituttenes meldinger. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitets-
direktøren under forbehold av godkjenning i fakultetsstyret. 

 

Bergen 28.02.14, MN/inso 
 

 

Vedlegg:  

- Utdanningsmeldingen 2013 – planer 2014 

- Brev fra fakultetet om meldingene 2013 

- Mal for utdanningsmeldingen 

- Brev fra universitetsledelsen om rapportering og meldingene 



UTDANNINGSMELDING 2013 
 
OPPFØLGING AV PRIORITERINGER OMTALT I UTDANNINGSMELDINGEN FOR 2012 OG PLANER 
OG PRIORITERINGER FOR 2014 

Oppfølging av prioriteringer i 2013: 

Lærerutdanningen er en av de viktigste satsinger innenfor utdanningsfeltet ved fakultetet. Det 
siste året har vært preget av planlegging for implementering av ny rammeplan, og det har vært 
svært utfordrende å få til en studieplan som praktisk lar seg gjennomføre og som holder en høy 
faglig kvalitet.  

Gjennom realfagspartnerskapet samarbeider vi tett med våre partnerskoler. Samarbeidet er 
viktig med tanke på overgangen fra videregående skole til universitet, i tillegg til at arbeidet får 
betydning for EVU-arbeidet ved fakultetet. 

I fjor ble studieplassene på den nedlagte adjunktutdanningen overført til integrert 
lektorutdanning. Studiet har nå 30 plasser som ble fylt opp ved opptaket høsten 2013. Søkingen 
til studiet øker, og kvaliteten på søkerne er god. Studentene gir oss gode tilbakemeldinger, og 
frafallet er betydelig mindre enn for noen år siden. 

Rekrutteringsstrategi: Våren 2013 vedtok fakultetet en egen handlingsplan for økt rekruttering 
av bachelorstudenter. På høsten ble det oppnevnt en fast arbeidsgruppe for rekruttering med 
representanter fra alle institutter. Som et viktig tiltak fra handlingsplanen har arbeidsgruppen 
planlagt og organisert en fagdag for å samordne skolebesøk til fakultetet. Den første fagdagen 
arrangeres 6. mars 2014, og er rettet mot realfagselever i videregående skole. Alle instituttene 
på realfag bidrar med seminarer og aktiviteter på laboratorier. 

Læringsmiljø og bygg: Vi har fremdeles store utfordringer med bygningsmassen i forhold til å 
kunne ha et godt læringsmiljø for studentene. Oppussing av to store auditorier på Realfagbygget 
og på HiB har bedret forholdene for undervisningen på mange av våre store grunnkurs, men det 
er behov for oppussing av flere auditorier. I tillegg er det fortsatt et stort behov for oppgradering 
av andre undervisningsrom som laboratorier og kurssaler. Vi vil også i 2014 ha fokus på 
ombygging av arealer på Realfagbygget til et læringssenter.  

Senter for fremragende utdanning (SFU): Institutt for biologi har fått tildelt status som SFU, 
mens Institutt for fysikk og teknologi ikke nådde opp i konkurransen i denne omgang.  Prosessen 
frem mot søknadene har vært konstruktiv og lærerik både for de involverte instituttene og 
fakultetet som helhet. 

Tverrfakultære program og sosiale møteplasser: Farmasistudentene har fått et nyoppusset rom 
i 1. etasje på Realfagbygget som egen lesesal. Tilrettelegging av lesesaler til andre program, 
særlig tverrfaglige og tverrfakultære, skal følges opp videre. 

 

Prioriteringer 2014:  

Fakultetet vil i 2014 jobbe spesielt med følgende saksfelt: 

- Teknologirelatert utdanning 

- Styrking av lærerutdanning/fagdidaktisk miljø  

- Planlegging av masterseremoni/alumni 

- Rekruttering og frafall 

- Etter- og videreutdanning EVU  

Fakultesstyret ønsker generelt sett en omprioritering av strategiske utdanningstiltak, og vi ser nå 
på ulike måter å implementere dette, blant annet gjennom muligheten for å prioritere noen av 
fakultetets stipendiatstillinger inn mot didaktiske/utdanningsrelaterte prosjekt. 



 

STUDIEKVALITETS- ELLER LÆRINGSMILJØTILTAK FAKULTETET HAR HATT SÆRLIG 
OPPMERKSOMHET OM I 2013  

I tillegg til ovennevnte ombygging og oppussing av undervisningsrom og lesesaler, har fakultetet 
og instituttene prøvd å tilby studentene lokale samlingsplasser.  

Fakultetet samarbeider godt med studentutvalgene for å utvikle et godt læringsmiljø og 
arrangerte høsten 2013 et seminar for og med studenttillitsvalgte. Seminaret fikk støtte fra PEK-
midlene. Studentene vil starte opp igjen med en lokal studentavis, noe som støttes av fakultetet. 

 

UTFORDRINGER I STUDIEKVALITETS- ELLER LÆRINGSMILJØARBEIDET I 2013  

Mange læringsmiljøtiltak er avhengige av flere aktører (bl.a. EiA, IT, Styret) og det krever at 
tiltakene prioriteres hos alle de ulike aktørene. Dette er en utfordring for eksempel i forbindelse 
med oppgradering av undervisningsrom, varme og ventilasjon. Økende studenttall og økt 
undervisningsaktivitet de siste årene legger stort press på undervisningsarealer.  

Institutt for informatikk har gjennomført en digital eksamen i et større grunnemne, noe som var 
ønsket fra både studenter og fagmiljøet. Dette var vellykket, men avdekket flere utfordringer 
knyttet blant annet til problemer og uklarheter med ansvars- og rollefordeling mellom fakultet 
og sentral studieadministrasjon. 

 

STUDIEPROGRAMEVALUERINGER. GJENNOMFØRING I 2013 OG PLANER FOR 2014  

Tre institutter har i 2013 gjennomført større evalueringer. Geofysisk institutt har i 2012 og 2013 
vært gjennom en omfattende prosess i forbindelse med revisjon av bachelorprogrammet i 
samarbeid med programsensor. Arbeid med omlegging av masterprogrammet i meteorologi og 
oseanografi i samarbeid med UNIS er påbegynt.  

Ved Institutt for biologi har det eksterne programsensorutvalget gjennomført en vurdering av 
studietilbudet med særlig fokus på grunnemner. En fagutvalgsrapport om tilstanden på bachelor 
i miljø- og ressursforvaltning ble behandlet i programstyret. Under arbeidet med SFU-søknaden 
ble studieprogrammene og undervisningen på BIO grundig belyst, diskutert og evaluert. Det ble 
og gjennomført studentundersøkelser for programmene i biologi, havbruk og fiskehelse.  

Ved Matematisk institutt har det foregått en omfattende evalueringsprosess som resulterte i en 
omstrukturering av studietilbudet der bachelorprogrammet i matematiske fag ble erstattet av 
tre nye bachelorprogram og et integrert masterprogram. 

Fakultetet har de siste årene ikke hatt en sentral plan for gjennomføring av program-
evalueringer. Det har imidlertid foregått kontinuerlig evalueringsarbeid på instituttene i 
forbindelse med revisjon av studieprogram, programsensorrapporter og andre typer evaluering. 
Fakultetet har nå kartlagt denne typen aktivitet, og vil i løpet av våren utarbeide en plan for 
programevaluering for perioden 2014-18. For 2014 er det planlagt evaluering av masterprogram 
i energi, bachelorprogram i fysikk, bachelorprogrammene ved Institutt for informatikk, 
studieprogrammene i kjemi og nanovitenskap, profesjonsstudium i fiskehelse og masterstudiene 
ved Institutt for biologi. 

 

PLANER FOR OPPRETTINGER/NEDLEGGINGER AV STUDIEPROGRAM OG FORDELING AV 
STUDIEPLASSER FOR 2014  

Ved Institutt for informatikk skal et internt utvalg i samarbeid med programsensor i løpet av 
våren utarbeide en rapport om bachelorprogrammene. Målet er en revisjon av innhold og 



struktur med virkning fra høsten 2015. Innen april 2014 vil det være klart om dette fører til 
opprettinger og/eller nedlegginger av studieprogram.  

Fordeling av studieplasser for 2014 er den samme som i 2013. Studieplassene for det nedlagte 
bachelorprogram i matematiske fag er fordelt på de fire nye programmene innen matematikk. 
Se for øvrig tabellene i appendiks. 

 

AKTIVITET I ETTER- OG VIDEREUTDANNING. STATUS I 2013 OG PLANER FOR 2014  

Hovedaktiviteten i EVU ved fakultetet er rettet mot lærere i ungdoms- og videregående skole. 
Mye etter- og videreutdanning skjer ved Matematisk institutt, og etterspørselen etter flere 
tilbud er økende. Det er nylig etablert 4 nye emner i geofag-didaktikk med oppstart fra høsten 
2014. I 2013 har Institutt for fysikk og teknologi tilbudt to videreutdanningskurs innen HMS og 
risikoanalyse. Skolelaboratoriet har videreutdanningstilbud i matematikk og naturfag. 

Fakultetet er i en prosess for å diskutere veien videre for EVU-tilbud. Fagmiljøene er litt 
avventende i forhold til å starte opp nye tilbud og viser til at de ønsker mer avklaringer og 
retningslinjer for denne aktiviteten. Som fakultet ønsker vi å stimulere til økt aktivitet innen 
området, noe som er nedfelt i strategiplanen. 

  



APPENDIX 
 
Tabell 1: Opptaksramme for bachelorprogrammene for studieåret 2015-2016 
 
 
Kode  

 
Program  

Ramme 
2015-16 

BAMN-BIO  Bachelorprogram i biologi  85 

BAMN-DTEK  Bachelorprogram i datateknologi  50 

BAMN-DVIT  Bachelorprogram i datavitenskap  20 

BAMN-PHYS  Bachelorprogram i fysikk  45 

BAMN-GVGEOF  Bachelorprogram i geovitenskap, retning geofysikk  20 

BAMN-GVGEOL  Bachelorprogram i geovitenskap, retning geologi  75 

BAMN-HAV  Bachelorprogram i bærekraftig havbruk 15 

BATF-IMØ  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi  20 

BAMN-KJEM  Bachelorprogram i kjemi  40 

BAMN-MAT Bachelorprogram i matematikk 10 

BAMN-MATEK Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 15 

BAMN-GEOF  Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi  30 

BATF-MMIRE  Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig retning  15 

BATF-SMIRE  Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning  9 

BAMN-MOL  Bachelorprogram i molekylærbiologi  40 

BAMN-NANO  Bachelorprogram i nanoteknologi  20 

BAMN-PTEK  Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi  60 

BAMN-STATS Bachelorprogram i statistikk 10 

MAMN-LÆRE  Integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk  30* 

MAMN-AKTUA Integrert master i aktuarfag 10** 

MAMN-FISK  Profesjonsstudium i fiskehelse  10 

ÅRMN  Årsstudium i naturvitenskapelige fag  75 

Totalt MatNat  704 

Utenfor ramme:   

VID-MAUMAT Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk 10 

* Integrert adjunktutdanning er nedlagt fra høst 2013. Studieplassene er overført til integrert lektorprogram. 
Justering i antall studieplasser vil skje i 4 studieår ved overgang til master. 
** Plassene fordeles på et femårig løp. Dette tallet vil derfor bli endret i utlysningen, men ikke i totalrammen 
for Matematisk institutt. Det kan bli omfordeling mellom programmene i forhold til den endelige utlysningen 
 
 

Tabell 2: Opptaksramme for bachelorprogrammene for studieåret 2015-2016 
 
Tall for enkelte studieprogram og studieretninger er ikke oppgitt. Instituttene ser på den samlete 
veilederkapasiteten på instituttet og den spesifikke utdanningsbakgrunnen til søkerne når de vurderer 
fordeling av masterplassene innad på instituttet.  
 

Institutt  Studieplasser 
2015/2016 

Institutt for biologi  55 

Geofysisk institutt  17 

Institutt fysikk og teknologi  60 

Institutt for geovitenskap  53 

Institutt for informatikk  25 

Kjemisk institutt  35 

Matematisk institutt  30 

Molekylærbiologisk institutt 22 

Totalt MatNat  297 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet 

Telefon 55582062 

Telefaks 55589666 

post@mnfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allég. 41, Realfagbygget 

Bergen 

Saksbehandler 

Kristin Bakken 

+47 55 58 31 43 

side 1 av 2 

 

 

Instituttene 

 

  

  

 

 

Meldinger for 2013 og planer for 2014 for instituttene ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

Vi viser til sak 2013/13748 fra universitetsdirektøren der fakultetene blant annet bes om å 

utarbeide utdanningsmelding, forskerutdanningsmelding og forskningsmelding for 2013/1014 

med frist 1. april 2014.  

 

Universitetsdirektørens mal for meldingene er vedlagt saken. De tre meldingene fra hvert 

fakultet skal ikke utgjøre mer enn seks sider samlet, noe som innebærer at hver av 

meldingene vil måtte bli av svært begrenset, overordnet og strategisk karakter. 

 

Fakultetet tar sikte på å behandle sine tre meldinger i fakultetsstyret 20. mars 2014. 

 

Vi ber med dette om at instituttet utarbeider sine respektive meldinger. Instituttet må gjerne 

følge samme mal som fakultetet er bedt om, men dette er ikke påkrevet. Dersom instituttet 

har spesielle utfordringer eller innspill ut over de oppsatte spørsmål/tema i malen, bør disse 

beskrives i meldingene. Fakultetet setter ikke spesielle begrensninger i sideantallet på 

meldingene.  

 
I instituttets forskerutdanningsmelding ønsker vi en særskilt vurdering av det totale tilbudet 

for ph.d-kandidater knyttet til opplæringsdelen. Burde tilbudet vært gjennomgått med tanke 

på type kurs som bør og skal inngå? Trengs det flere forskerkurs av mindre omfang (3-4 sp), 

eller dekker det ordinære emnetilbudet behovet? Vi ønsker også en vurdering av tilbudet 

som tilbys av forskerskolene og hvordan dette er koblet opp mot andre emnetilbud. 

 

Vi minner om at meldingene må behandles i instituttrådet i henhold til regler for 

instituttorganene der det heter (i §4. Instituttrådets kompetanse) at:  

Referanse Dato 

2014/462-KRB 17.01.2014 
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«Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til 

fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:  

 

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- 

og resultatdokument som utarbeides av instituttet.»  

 

Vi ber om å få oversendt meldingene fra instituttet senest innen fredag 7. mars 2014.  

 

Lykke til med arbeidet med meldingene! 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Bjørn Åge Tømmerås 

fakultetsdirektør Kristin Bakken 

 assisterende fakultetsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 

 
Mal for meldinger: 
 
Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 1. april 2014. 
 
Utdanningsmelding: 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2012 og planer og 
  prioriteringer for 2014. 
 
- Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om i 2013 
 
- Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2013 
 
- Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2013 og planer for 2014 
 
- Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser for 
  2014 
 
- Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014  
 
Forskerutdanningsmelding 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmeldingen for 2012 og planer og  
  prioriteringer for 2014 
 
- Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet – vurdering 
 
- Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak for å forbedre denne 
 
- Underkjenning - vurdering og behov for tiltak 
 
- Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekter og behov 
 
- Kvalitetssikring av forskerutdanning -- vurdering av situasjon og behov 
 
Forskningsmelding: 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2012 og planer og  
  prioriteringer for 2014. 
 
- Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
  næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 
- Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging 
 
- Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte) 
 



- Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II 
 
- Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen ekstern 
  finansiert virksomhet 
 
- Oppfølging av fagevalueringer fra 2013 
 
 





 

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

 

Kjemisk institutt 

Telefon 55583444 

Telefaks 55589490 

post@kj.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Realfagbygget, Allegt. 41 

Bergen 

Saksbehandler 

Hege Ommedal 

55583446 

side 1 av 1 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

 

Orientering til Studiestyret om sammensetningen av Programstyret 
for nanoVT fra og med 1. januar 2014 

 

Fakultetet oppnevnte 5. desember 2012 følgende programstyre for nanoVT fra og med  

1. januar 2013 (12/12157): 

Professor Morten Førre, Institutt for fysikk og teknologi, leder, fire år. 

Professor James Lorens, Institutt for biomedisin, fire år. 

Professor Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, fire år. 

Professor Knut Børve, Kjemisk institutt, ett år. 

2 studentrepresentanter utpekes av nanostudentenes fagutvalg Nanos, oppnevnes for ett år. 
 
Siden Børves periode som programstyremedlem gikk ut 31. desember 2013, har Kjemisk 
institutt utpekt professor Pascal Dietzel som instituttets representant i programstyret for tre 
år, 01.01.2014 – 31.12.2016. 
 
Fra og med 1. januar 2014 vil programstyrets sammensetning være: 
Professor Morten Førre, Institutt for fysikk og teknologi, leder. 

Professor James Lorens, Institutt for biomedisin. 

Professor Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori. 

Professor Pascal Dietzel, Kjemisk institutt. 

2 studentrepresentanter utpekt av nanostudentenes fagutvalg Nanos. 
 
Administrativ koordinator for studieprogrammene i nanoVT er programstyrets sekretær. 

 

Vennlig hilsen 

Morten Førre 

Programstyreleder for nanoVT Hege Ommedal 

  Seniorkonsulent 

Kopi 

Kjemisk institutt 

 

Referanse Dato 

2014/1264-HEOM 30.01.2014 

  

 

 



 

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

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Geofysisk institutt 

Telefon 55582602 

Telefaks 55589883 

 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegaten 70 

Bergen 

Saksbehandler 

Elisabeth Aase Sæther 

+47 55 58 26 04 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

   

 

Programstyret for masterprogrammet i energi 

Professor Helge Drange, Geofysisk institutt, ble oppnevnt som leder for programstyret for 

masterprogrammet i energi 08.02.12. Professor Peter M. Haugan, Geofysisk institutt, tok 

over som leder for programstyret 30.10.13. 

 

Professor Pascal D. C. Dietzel, Kjemisk institutt, ble oppnevnt som representant fra og med 

08.02.12. Fra og med 01.01.14 ble førsteamanuensis Erwan Le Roux representant 

istedenfor professor Pascal D. C. Dietzel, siden Dietzel har gått inn i Programstyret for 

Nanoteknologi med virkning fra 01.01.14. 

 

Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt, ble oppnevnt som representant for perioden 

08.02.12-31.12.15. 

 

Professor Tor Arne Johansen, Institutt for geovitenskap, ble oppnevnt som representant for 

perioden 08.02.12-31.12.15. 

 

Professor Tatiana Kuznetsova, Institutt for fysikk og teknologi, ble oppnevnt som 

representant for perioden 08.02.12-31.12.15. 

 

Høgskolelektor Nils-Ottar Antonsen, Høgskolen i Bergen, ble oppnevnt som representant for 

perioden 08.02.12-31.12.15. 

 

Det er to studentrepresentanter i programstyret for masterprogrammet i energi.  

 

Etter 31.12.15 er det ønskelig at programstyret for masterprogrammet i energi blir oppnevnt 

på nytt, eller at det blir vedtatt forlenging av perioden. 

 

Vennlig hilsen 

 

Peter M. Haugan 

leder for programstyret for 

masterprogrammet i energi Elisabeth Aase Sæther 

 sekretær for programstyret for 

 masterprogrammet i energi 

Referanse Dato 

2011/9589-ELSÆ 28.02.2014 

  

 

 



Masteropptak våren 2014 (pr 26. februar)

Det er ingen internasjonalt opptak på våren, kun påfyll på ledige kvoteplasser (tallene i parentes er studenter med ekstern bachelorgrad).

Masteropptak Masteropptak Masteropptak Masteropptak Søkere Søkere Søkere Søkere

V14 (Ekstern BA) V13 V12 V11 V14 V13 V12 V11

BIO: Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi 3 (1) 2 3 (1) 1 5 5 4 5

BIO: Biologi - Geobiologi 1 1 (1) 2 1 1

BIO: Biologi - Mikrobiologi 1 4 (3) 3 (2) 1 7 5 4 3

BIO: Biologi - Miljøtoksikologi (Ny høst2012) 2 (1) 1 7 1

BIO: Ernæring - marint 1 2 (1) 1 (1) 2 1

BIO: Fiskeribiologi og forvaltning 3 (2) 2 (1) 2 1 1

BIO: Havbruksbiologi 2 (1) 1 2 4 1 1 1

BIO: Marinbiologi – akvatisk økologi 2 1 1 1 2 2

BIO: Marinbiologi – fiskebiologi 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 1

BIO: Marinbiologi – marin biodiversitet 3 (1) 2 (1) 7 1 4 2

SUM BIOLOGI 13 (6) 9 (4) 16 (7) 10 (3) 36 16 19 15

FYSIKK: Akustikk 2 (1) 1 1

FYSIKK: Målevitenskap og instrumentering 2 (2) 3 (2) 3 (3) 5 7 8

FYSIKK: Kjernefysikk 1 2 2 1

FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi 1 1

FYSIKK: Mikroelektronikk 1 (1) 1 (1) 1 1 3 3 2 2

FYSIKK: Optikk og atomfysikk 3 (1) 3 3 1

FYSIKK: Partikkelfysikk 1 2 1

FYSIKK: Romfysikk 1 1 (1) 2 (1) 1 1 2
FYSIKK: Teoretisk fysikk og energifysikk 1 1 (1) 1 1 4 1

SUM FYSIKK 8 (4) 3 (2) 10 (3) 7 (5) 14 12 17 14

Petroleumsteknologi – reservoarfysikk 1 2 1 4 9 8

Petroleumsteknologi – reservoargeologi 2 2 1

Petroleumsteknologi – reservoarkjemi 1 1 6

Petroleumsteknologi – reservoarmekanikk 1 2 2 1

Petroleumsteknologi – reservoargeofysikk 6 1 2 3

SUM PETROLEUMSTEKNOLOGI 2 7 2 3 9 15 18 ikke utlyst

Prosessteknologi – flerfasesystem 2 (2) 1 3 2

Prosessteknologi – kjemometri 1

Prosessteknologi – separasjon 1 (1) 2 (1) 1 2 4 2

Prosessteknologi – sikkerhetsteknologi 3 (2) 3 (2) 1 1 11 6 4

SUM PROSESSTEKNOLOGI 6 (5) 5 (3) 2 (2) 1 15 13 8 ikke utlyst

ENERGI: Energiteknologi 1 1

ENERGI: Kjernekraft

ENERGI: Fornybar energi 1

Søknadsalternativ



ENERGI: CO2-Håndtering

SUM ENERGI ikke utlyst 1 ikke utlyst 2

MET/OSEAN: Fysisk oseanografi 1 1 (1) 6 (5) 1 1 1 2

MET/OSEAN: Kjemisk oseanografi 1 5 (4) 2

MET/OSEAN: Klimadynamikk 1 2 1 1

MET/OSEAN: Meteorologi 1 1 1 2 1 1 1

SUM METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2 1 3 (1) 12 (9)* 3 4 3 6

GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi 2 2 3 3

GEOVITENSKAP: Geodynamikk 1 3 (1) 2 2

GEOVITENSKAP: Kvartær og paleoklima 2 2 3 (1) 5 2 4

GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk 4 2 2 4 (1) 6 4 6 7

GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag 10 (1) 5 (1) 7 (1) 3 (2) 21 12 12 12

SUM GEOVITENSKAP 17 (1) 14 (2) 11 (1) 10 (4) 34 23 21 23

INFORMATIKK: Algoritmer 4 (3) 1 2 1 (1) 6 1 5 1

INFORMATIKK: Bioinformatikk 1 1 5 1

INFORMATIKK: Optimering 1 (1) 3 (2) 1 1 1 3 1

INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon 2 (2) 2 2 9 4 2 2
INFORMATIKK: Visualisering 1 (1) 1 1 2 1 1

SUM INFORMATIKK 8 (7) 4 14 (5) 9 (7) 17 13 12 17

SUM PROGRAMUTVIKLING 7 (4) 6 (1) 5 (3) 7 (6) 17 14 9 12

SUM KJEMI 3 (2) 4 4 (2) 2 (1) 3 7 8 10

SUM NANOVITENSKAP 0 0 2 0 1 2 2

MATEMATIKK: Anvendt/beregning. matematikk 6 (5) 2 (2) 2 (1) 3 4 2 2

MATEMATIKK: Algebra/algebraisk geometri 2 1 3

MATEMATIKK: Matematisk analyse 1 1 1

MATEMATIKK: Statistikk – dataanalyse 1 (1) 2 2 4 1

MATEMATIKK: Statistikk – finansteori/forsikring 1 (1) 4 (2) 2 3 8 4 6

MATEMATIKK: Statistikk – matematisk statistikk 1

MATEMATIKK: Topologi 1 1 (1) 1 1

MATEMATIKK: Skolerettet matematikk 3

SUM MATEMATIKK 7 (6) 5 (2) 5 (3) 3 (2) 11 16 17 8

SUM MOLEKYLÆRBIOLOGI 3 3 (2) 6 (2) 3 (1) 8 7 10 7

Totalt : 76 (35) 62 (16) 75 (29) 60 (32) 167 143 144 106



Opptaksrammer og opptak

Institutt Opptak H13 Opptak V14 Ramme 13/14 Opptak H13/V14 Opptak H12/V13 Opptak H11/V12 Opptak H10/V11

Geofysisk institutt 25 2 17 27 24 23 22

Institutt for biologi 45 13 55 58 46 54 33

Institutt for fysikk og teknologi 43 16 60 59 52 64 58

Institutt for geovitenskap 54 17 53 71 49 61 42

Institutt for informatikk 32 15 25 47 41 47 34

Kjemisk institutt 37 3 35 40 30 36 35

Matematisk institutt 9 7 30 16 19 23 18

Molekylærbiologisk institutt 16 3 22 19 12 17 15

Totalt 261 76 297 337 273 325 257

Erfaringsbasert master i matematikk* 15 10 15 8 7 ikke utlyst

* Inngår ikke i fakultetets opptaksramme

76 totalt 5 HiB 5 India

+ 3 Erasmus Mundus 1 HiN 3 Kina

1 HiSH 3 Portugal

35 Ekstern utd. 1 NTNU 2 Iran

1 Sjøkrigskolen 2 Russland

25 Utenlandsk BA 1 UiO 2 USA

+ 3 Erasmus Mundus 1 Etiopia

10 Norsk eks. BA 1 Ghana

1 Pakistan

1 Serbia

1 Spania

1 Sudan

1 Sverige

1 Tsjekkia

1 UK

1 Venezuela

1 Østerrike
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