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Møte: januar 2019 - sirkulasjon   
 
 
OPPNEVNING AV PROGRAMSTYRE FOR DE INTEGRERTE MASTERPROGRAMMENE 
(SIVILINGENIØR) VED MN 
 
 
Fakultetsledelsen har, i samråd med programstyret for sivilingeniørutdanningene og de 
involverte instituttlederne, besluttet å legge ned det nåværende felles programstyret for 
sivilingeniørprogrammene og å opprette et eget programstyret for hvert av 
sivilingeniørprogrammene. Formålet med denne endringen er en tydeligere utdanningsledelse 
og ansvarfordeling på de enkelte program. For å koordinere og diskutere felles problemer og 
anliggender opprettes det samtidig et felles forum for sivilingeniørutdanningene. 
 
MANDAT OG SAMMENSETNING AV PROGRAMSTYRER FOR 
SIVILINGENIØRPROGRAMMENE 
Mandatet for programstyrene er gitt i fakultetets «Mandat for og sammensetning av fakultetets 
studiestyre, bachelorprogramstyrer og masterprogramstyrer, samt tilleggsmandat for 
instituttenes hovedprogramstyrer». Sammensetningen av programstyrene følger 
retningslinjene som ligger i mandatet: 

Sammensetning av programstyrer 
• Programstyret består av minst tre faglige representanter som dekker bredden i 

fagene som inngår, samt to studentrepresentanter. For tverrfaglige og 
tverrfakultære programmer gjelder at alle tungt involverte 
institutter/fakulteter/institusjoner/eksterne samarbeidspartnere bør være 
representert i programstyret etter en forholdsvis innsats i programmet, men 
utvalget bør likevel ikke være for stort. For enkelte programmer kan det være 
naturlig med en ekstern representant.  

• Leder for programstyret er programmets faglige koordinator. Instituttets 
hovedprogramstyre ledes av instituttleder, eventuelt kan leder delegere dette til en 
programstyreleder.  

• Det knyttes en administrativ koordinator til hvert program, som også er 
programstyrets sekretær. Administrativ koordinator har blant annet ansvar for 
studentenes utdanningsplaner, time- og eksamensplanlegging (i samarbeid med 
faglig koordinator). 

 
Programstyrene for sivilingeniørprogrammene skal ha en sammensetning hvor alle involverte 
institutter og institusjoner er representert. Instituttet som har det administrative ansvaret for 
programmet stiller med leder for programstyret. Instituttet kan selv vurdere om det i tillegg til 
én representant per involvert institutt/institusjon ønsker å ha flere interne representanter, 
representanter for andre fagområder og/eller ekstern representant i programstyret.  
 
Studentrepresentasjon skal være på minst 20 % av programstyret. Dersom programstyret 
består av flere enn 10 medlemmer inkludert studentene, må representasjonen utvides med én 
student. 
 
Sekretæransvaret for et programstyre ligger på det administrativt ansvarlige instituttet.  
 
FELLES FORUM FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGENE 
Fakultetet foreslår videre at det i tillegg til de enkelte programstyrene opprettes et felles forum 
for sivilingeniørutdanningene. I samråd med programstyrene for fakultetets 
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sivilingeniørprogram skal forumet ivareta felles problemstillinger knyttet til læringsmiljø, 
fagprofil og identitet for sivilingeniørutdanningen. Hovedoppgaven for forumet er å samordne 
overordnete problemstillinger i tråd med overordnet rammeplan for sivilingeniørutdanninger. 
Felles forumet består av programstyrelederne for sivilingeniørutdanningene, eventuelt kan 
programstyreleder delegere oppgaven til en representant. Forumet velger selv en 
forumsleder. Dette bør gå på omgang mellom de ulike programmene.  
 
REPRESENTASJON I STUDIESTYRET 
Sivilingeniørprogrammene representeres i Studiestyret gjennom det administrativt ansvarlige 
institutt. Leder i felles forum har møte- og talerett i studiestyret.  
 
 
NOMINASJON AV PROGRAMSTYRER 
Det er fakultetets Studiestyret som oppnevner programstyrer og programstyreledere for 
tverrfaglige programmer innen fakultetet og tverrfakultære programmer der fakultetet har det 
administrative ansvaret.  
 
Fakultetet har bedt de ansvarlige instituttene for sivilingeniørprogrammene om å nominere 
leder og representanter for de respektive studieprogrammene med sikte på at det nye styret 
kan tre i kraft fra januar 2019. Eksisterende felles programstyre, programutvalgene og rådet 
for sivilingeniørutdanningene legges ned fra samme dato. Mandatperioden for programstyret 
er 4 år for de interne faglige representantene. For eksterne representanter er mandatperioden 
2 år med mulighet til forlengelse om 2 år. Studentrepresentantene sitter som regel ett år av 
gangen. 
 
Sammensetning for programstyrene behandles av studiestyret på sirkulasjon slik at 
mandatperioden kan starte fra januar 2019. I løpet av desember og januar har instituttene 
nominert tre programstyrer som nå kan oppnevnes.  
 
Programstyret for masterprogrammene i energi 
Geofysisk institutt nominerer følgende representanter: 
 

• Leder fra Geofysisk institutt: Professor Finn Gunnar Nielsen  
• Representant fra Institutt for fysikk og teknologi: Førsteamanuensis Geir Ersland 
• Representant fra Kjemisk institutt: Professor Vidar Remi Jensen 
• Representant fra Matematisk institutt: Professor Jarle Berntsen 
• Representant fra Institutt for informatikk: Professor Dag Haugland. 
• Representant fra Høgskolen på Vestlandet: Høgskolelektor Lasse Hugo Sivertsen 
• Studentrepresentant fra Masterprogram i energi: Regine Johansen 
• Studentrepresentant fra Integrert master i energi (sivilingeniør): Tiril Konow 

 
Istedenfor ekstern representant ønsker Geofysisk institutt en programsensorer for Integrert 
master i energi (sivilingeniør) og en programsensor for Masterprogram i energi. 
 
Programstyre for 5-årig master i havbruk og sjømat 
Institutt for biovitenskap nominerer følgende representanter: 
 

• Professor Sigurd Stefansson – BIO (leder) 
• Professor II Sigurd Handleland – BIO 
• Førsteamanuensis Jens Kristian Fosse – HVL 
• Teknisk sjef Harald Sveier – Lerøy Seafood Group ASA 

 
Studentene vil selv nominere 2 studentrepresentanter gjennom fagutvalget etter nyttår. 
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Programstyret for masterprogrammene i havteknologi 
Institutt for fysikk og teknologi nominerer følgende representanter: 
 

• Bjørn Tore Hjertaker (IFT) - leder 
• Per Lunde (IFT) 
• Børge Hamre (IFT) 
• Rolf Birger Pedersen (GEOV)  
• Nils Ottar Antonsen (HVL) 
• David Lande-Sudall (HVL) 
• Kjell Eivind Frøysa (HVL) 
• Harald Totland (Sjøkrigsskolen) 
• Eksternt medlem fra industri/forskningsvirksomhet (blir klart etter første 

programstyremøte) 
• 2 studenter (en student fra det 5-årige integrerte masterprogrammet og en student fra 

det 2-årige masterprogrammet) 
 
 Irlin Nyland foreslås som sekretær for programstyret. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
I samsvar med forslagene fra instituttene oppnevner Studiestyret programstyrene for 
masterprogrammene i energi, masterprogram i havbruk og sjømat og masterprogrammene i 
havteknologi. Oppnevningen gjelder for en 4-årig mandatperiode fra 1.1.2019 – 31.12.2022. 
 
 
 
 
 
Bergen 29. januar 2019 
MN/INSO 
 


