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Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding for 2015 - bestilling til instituttene 
 
Vi viser til sak 2015/13355-STVE fra universitetsdirektøren der fakultetene bes om å 
utarbeide utdanningsmelding, forskerutdanningsmelding og forskningsmelding for 2015 med 
frist 10. april 2016. 
 
Malen fakultetene må følge finnes vedlagt. De tre meldingene fra hvert fakultet skal til 
sammen ikke utgjøre mer enn seks sider, noe som innebærer at hver melding fra fakultetet 
blir av kort, overordnet og strategisk karakter.  
 
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, og kanskje heller 
ikke hensiktsmessig. Det er ønskelig at meldingene ikke bare skal utarbeides som en 
«pliktøvelse» men også være ledelsesforankrede og nyttige internt ved instituttet med tanke 
på utfordringer og utviklingstrekk for hvert av områdene forskning, utdanning og 
forskerutdanning.  
 
I fakultetets ledergruppe bestående av dekanatet og instituttlederne har det vært etterlyst 
mulighet for instituttlederne til å se på hverandres rapporter, og således bruke disse mer 
strategisk i ledergruppen som helhet. Dette er noe vi vil følge opp, og ber om at en også har 
dette i tankene ved utforming av meldingene.  
 
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 
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sideantallet på meldingene, men setter pris på om instituttet kommenterer på de oppsatte 
spørsmålene der dette er relevant. Legg også merke til tilleggsbestillingen fra 
Studieadministrativ avdeling. 
 
Vi minner om at meldingene må behandles i instituttrådet i henhold til regler for 
instituttorganene der det heter (i §4. Instituttrådets kompetanse) at:  
 

«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.» 

 
Meldingene for fakultetet skal behandles av fakultetsstyret. Forut for fakultetsstyrets 
behandling skal utdanningsmeldingen og forskerutdanningsmeldingen behandles i hhv 
studiestyret og forskerutdanningsutvalget. 
 
Utdanningsmeldingene fra instituttene og fakultetene blir også lagt ut i studiekvalitetsbasen 
http://www.uib.no/studiekvalitet/77815/studiekvalitetsbasen tilgjengelige for både ansatte og 
studenter. 
 
Vi ber om å få oversendt meldingene fra instituttet senest innen XXXX 2016. 
Lykke til med arbeidet med meldingene! 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Elisabeth Müller Lysebo 
fakultetsdirektør Kristin Bakken 
 assisterende fakultetsdirektør 
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Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2015
Som del av arbeidet med universitetets forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår. 

Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Meldingene bør derfor ikke være mer enn 6 sider totalt. Maler for meldingene følger vedlagt.

I styresak 124/15 gis en vurdering av studiepoengproduksjon og frafall. En rekke tiltak er 
iverksatt og flere er planlagt for å styrke gjennomføringen og redusere frafall. Tross flere 
tiltak har det ikke vært store endringer i gjennomstrømmingen de siste årene. Fakultetene 
bes i den forbindelse vurdere effekten av igangsatte tiltak i forhold til gjennomstrømming og 
frafall.

Frist for innlevering settes til 10. april 2016. Meldingen vil bli drøftet i utdanningsutvalget og 
forskningsutvalget før endeling behandling i universitetsstyret. 

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør Steinar Vestad

seniorrådgiver

Vedlegg: 
1. Maler for meldinger 2015

Kopi:
Forskningsadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
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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 10. april 2016. 

Utdanningsmelding: 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014 og planer og 

prioriteringer for 2016. 

- Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om i 2015. 

- Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2015. 

- Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2015 og planer for 2016. 

- Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/justeringer/nedleggelser av 
studieprogram, vurdering av robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2017.

- Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2015 og planer for 2016. 

- Gjennomstrømming i studieprogrammene

Forskerutdanningsmelding 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmeldingen for 2014 og planer og 

prioriteringer for 2016.

- Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet – beskrivelse av 
situasjonen og planlagte tiltak.

- Gjennomstrømning – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å forbedre denne.

- Underkjenning – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å holde antallet nede 
(hvor mange 1. gangs underkjenninger, hvor mange 2. gangsunderkjenninger).

- Veilederopplæring – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak. 

- Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for internasjonal 
rekruttering og ph.d.-kandidatenes deltakelse på internasjonale 
konferanser/utenlandsopphold (ref. informasjon i fremdriftsrapporter).

- Karriereveiledning – Beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak.
- Publisering: Vurdering av publiseringsvirksomheten til ph.d.-kandidatene (ref. informasjon i 

fremdriftsrapportene) samt eksisterende og planlagte tiltak.

- Andre forhold av særlig betydning for fakultetets håndtering av forskerutdanningen som har 
endret seg, eller som man planlegger å endre i perioden.

Forskningsmelding: 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2014 og planer og 

prioriteringer for 2016. 
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- 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), samt oppfølging av 
fagevalueringer fra 2014.. 

- Prioriterte investeringer i forskningsinfrastruktur (oppgraderinger/nyinvesteringer) og tiltak 
for optimalisert utnyttelse og tilgjengeliggjøring av infrastrukturer for interne og eksterne 
brukere.

- Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen ekstern 
finansiert virksomhet. 

- Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II. 
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Fakultetene  
  

  

 

 
Vedrørende utdanningsmelding for 2015, tilleggsbestilling 

 
Vi viser til brev til fakultetene om forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding 
datert 20.12.15. Av brevet går det fram hvilke tema som det skal rapporteres på.  
 
Når det gjelder Utdanningsdelen av meldingen, ber vi om at det i tillegg til temaene som går 
fram av brev med vedlegg, rapporteres på følgende punkter:   

 Resultatene fra Studiebarometeret i 2014 og 2015; hvilke tiltak er gjennomført i 2015 
og/eller planlagt gjennomført i 2016. 

 Fakultetenes arbeid med frafall og gjennomstrømming, med referanse til 
oppfølgingspunktene som er listet i styresak 124/15.  

 Jf. punktet om programevaluering i malen: Vi ber om at det under dette punktet i 
tillegg sies noe om bruken av kvalitetsbasen ved emne- og programevalueringer.  

 
Tilleggene skal ikke medføre endringer i meldingenes lengde.   
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Christen Soleim 
avdelingsdirektør Ingvild Greve 
 underdirektør 
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Utdanningsmelding 2015 – Institutt for biologi
Nye og reviderte studieprogram
Ei viktig satsing for BIO i 2015 har vore utvikling av nye og oppdatering av eksisterande studie-
program. BIO startar hausten 2016 opp Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør).  
Programmet erstattar BA i berekraftig havbruk, og er det første sivilingeniørprogrammet til 
fakultetet. Programmet er solid forankra i BIO sin aktivitet, og har i tillegg sterke koplingar utanfor 
instituttet (t.d. Sjømatklyngen, HiB og praksisbedrifter). Profesjonsstudium i fiskehelse fekk auka 
opptaksramma i 2015 frå 10 til 25 studieplassar, og det er gjort tilpassingar og endringar i 
programmet for å tilrettelegge for auka studenttal og fagleg utvikling. 

Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring
Alle våre tiltak og aktivitetar har som mål å auke undervisingskvaliteten og studentgjennom-
strømming på våre program. BIO driv kontinuerleg utvikling av undervising og utdanning, særleg 
gjennom bioCEED (sjå årsrapport).  I 2015 har vi særleg arbeidd med følgjande tema: 

 Lærarkultur og utdanningsleiing
Aktivitetar i arbeidet med lærarutvikling og kollegial kultur i undervising og læring (SoTL):
o Årleg lærarsamling og bioCEED seminarserie med tema undervisingsutvikling
o Prosjektbasert lærarkurs med deltakarar frå BIO og UNIS. Prosjekta ser på ulike aspekt ved 

biologiutdanninga og vil bli brukt i kvalitetsutviklingsarbeidet og arbeid med forbetring av 
læringsutbyttebeskrivelsar ved BIO.

o Kurs i pedagogikk retta mot stipendiatar og postdocs.

BIO har hatt utdanningsleiar sidan 2013 med særskilt ansvar for oppfølging og utvikling. Øyvind 
Fiksen gjekk av ved utgangen av 2015, og Sigurd Stefansson har overtatt funksjonen.

 Praksis i utdanninga
I 2015 starta BIO opp med yrkespraksisemner (BIO298 og BIO198). Tilbakemeldingane er svært 
positive, og interessa for emna er aukande. Eit arbeidskrav i BIO298 er å skrive blogg. Praksis-
emna vert forska på gjennom prosjektet PRIME i bioCEED.

 Undervisingsformer og digitale verktøy
Fleire emne ved BIO prøver ut nye studentaktive undervisingsformer og bioCEED arbeider aktivt 
med utvikling av digitale verktøy og ressursar (td. bioSTATS, ArtsAPP). Effekter, motivasjon og 
utbytte av ulike undervisingsformer vert forska på i bioCEED (t.d. felt, TBL, praksis og blogg).

BIO100 og C. Jørgensen fekk UiB sin Læringsmiljøpris.

 Programevaluering
BA i miljø- og ressursfag har hatt ekstern evaluering ved programsensor i 2015, og rapporten er 
no til handsaming. Det vil bli behov for endringar i programmet som følgje av eksternevalueringa, 
og dette vil bli fulgt opp i løpet av vårsemesteret 2016.

Det er planlagt internevaluering av BA i biologi, MA i fiskehelse og MA i biologi med frist for 
rapport i juni 2016.



 Emneevaluering:
BIO sitt programstyre held fram arbeidet med emnerapportar og brukar Studiekvalitetsbasen til 
opplasting av desse.

Læringsmiljø og studentinvolvering
BIO har aktive og engasjerte studentar, og fire studentorganisasjonar. Studentane er representert i 
råd, utval og bioCEED si styringsgruppe. Organisasjonane bidreg aktivt til læringsmiljøet på BIO – 
både med eigne arrangement (av både fagleg og sosial art) og deltaking i BIO sine utval og aktivitetar. 
BIO støttar organisasjonane både praktisk og økonomisk.  Samarbeidet med studentane er svært 
viktig for BIO, og studentane bidreg mykje til utvikling og kvalitetssikringa av vår utdanning. 
Studentane og bioCEED arrangerer årleg Biologisk karrieredag, som får gode tilbakemeldingar frå 
studentar og deltakande bedrifter. bioCEED arrangerer studentmøter og seminar med ulike tema, 
der studentane får komme med innspel og får foredrag med fokus på studieteknikk og læring.

BIO opplever utfordringar knytt til det fysiske læringsmiljøet på Marineholmen. Sjølv om vi opnar 
våre bygg og rom for studentane, er det mangel på «frie studentareal» på Marineholmen.  Det 
planlagte studentrommet i HIB vil hjelpe på, og vi ser fram til å få dette på plass.  

Kommentar til resultat frå Studiebarometeret

Av BIO sine program kjem MA i fiskehelse godt ut i Studiebarometeret, særleg innan relevans. BA-
programma scorar dårlegare på mange av kategoriane, og vi ser ein svak nedgang i tilfredshet blant 
studentane som har svart på Studiebarometeret.  Dette er vi ikkje nøgd med. BIO jobbar systematisk 
med utdanningskvalitet og læringsmiljø, og har gjort mange endringar. Dette blir ikkje umiddelbart 
oppfatta som positivt av studentane, men fagmiljøet har vurdert at desse endringane gjer betre 
læring (noko som ikkje vert målt i Studiebarometeret).  BIO og bioCEED sine aktivitetar for betring av 
relevans, læringsmiljø og undervisingskvalitet involverer studentane aktivt i utvikling. bioCEED 
planlegg no i samarbeid med studentane eit dialogmøte med fokus på medverknad.

Rekruttering og gjennomføring

BIO har hatt auke i opptak på program med opptak gjennom SO, har fleire registrerte studentar og 
høgare studiepoengproduksjon i 2015 (jf. Figurar og tabellar vedlagt). Vi merkar særleg denne auken 
på grunnemna BIO100 og BIO101. Det er både logistiske og ressursmessige utfordringar knytt til å 
gjennomføre studentaktiv undervising og laboratoriekurs med så høge studenttal. 

Vi har framleis stort frafall på bachelorgradene.

BIO har litt for dårleg rekruttering til mastergrad, særleg blant interne kandidatar. Tiltak for betre 
rekruttering er bl.a. Masterdag og betre nettsider.



Vedlegg – oversikter og tall.

Fig 1. Søkartal og opptakstal 2015 (Samordna opptak og DBH)

Tab 1. Opptakstal – mastergrad

Studieprogram 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MA i biologi 19 22 10 11 28 23
Biodiversitet, evolusjon og 

økologi 11 6
Mikrobiologi 6 3

Mijløtoksikologi 5 2
Utviklingsbiologi og fysiologi 0 3

Ernæring 3 5 9 5 3 1
Fiskeribiologi og forvaltning 3 11 3 5 5 6 7 2
Havbruksbiologi 7 9 6 9 1 6 9 6
Marinbiologi 5 11 6 12 11 14 4 12

Sum 37 58 34 42 48 49 43 34

I tillegg har BIO 11 lektorstudentar på master i biologi/biologididaktikk med oppstart i 2015.

Fig 2 Studenttal – grunnemner BIO



Tab. 2 Studiepoengproduksjon
 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt 19017 16226 16884 17047 18496
Vår 9258 8876,5 8277 8654 9194
Høst 9759 7349,5 8607 8393 9302*
* manglar BIO300 som utgjer ca. 350-400 sp

Tab. 3 Studiepoengprod per student (DBH)
2013 2014 2015

BA BIO 39,69 40,57 43,23
BA HAV 50,66 44,55 43,57
BA MIRE 46,12 47,43 49,64
MA FISK 50,85 51,28 54,51
MA BIO 52,15 43,39 49,92

Tab 4. Aktive studentar
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Studieprogramnavn Studenter 
totalt

Studenter 
totalt

Studenter 
totalt

Studenter 
totalt

Studenter 
totalt

Studenter 
totalt

BA biologi 214 225 191 183 194 216
BA bærekraftig 
havbruk 38 29 30 34 35 36
Bachelorprogram i 
miljø- og ressursfag  28 44 64 52 59
BA i miljø- og 
ressursfag, MN 33 21 13 5 2  
BA i miljø- og 
ressursfag, SV 22 13 5 1   
MA biologi 33 30 42 46 70 86
MA ernæring - marint 10 10 8 5 1  
MA fiskeribiologi og 
forvaltning 10 9 9 10 10 4
MA havbruksbiologi 13 17 8 11 8 5
MA marinbiologi 16 21 28 31 15 5
MA marinbiologi - 
Marin biodiversitet 1 1     
Profesjonsstudium i 
fiskehelse 38 48 47 51 56 72
Sum 428 452 425 441 443 483



Tab. 5 Oppnådde grader
2011 2012 2013 2014 2015

Studieprogramnavn
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Bachelorprogram i biologi 33 46 47 25 27
Bachelorprogram i berekraftig havbruk 4 3 6 3 10
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag 7 8 20 16 9

Integrert lektorutdanning med master i 
naturvitenskap eller matematikk 3   1 6
Masterprogram i biologi 17 7 11 19 25
Masterprogram i biologi - Mikrobiologi 1     
Masterprogram i ernæring - marint 1 4 3 4 1
Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning 7 4 2 3 7
Masterprogram i havbruksbiologi 7 6 7 1 5
Masterprogram i marinbiologi 7 7 14 8 13
Profesjonsstudium i fiskehelse 12 7 6 9 10
Sum 99 92 116 89 113
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3. Utdanningsmelding for 2015 
 

3.1 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2015, og planer og  

      prioriteringer for 2016 

 

3.1.1 Dimensjonering av studietilbudet  

 

Instituttet har gjennom hele det siste året opplevd en stor pågang av studenter som ønsker å ta 

våre emner. I all hovedsak får de fleste som har en studierett tilknyttet instituttets 

studieprogrammer tilgang til de emnene de ønsker å ta, med noen få unntak. Høsten 2015 ble det 

gitt tilbud om plass på bachelorprogrammet til flere enn det er berammet plasser til (95). 

Erfaringsmessig takker flertallet ja til plassen og fordi vi kapasitetsmessig ligger nær 

«smertegrensen», byr det på utfordringer når vi høsten 2015 måtte ta opp 103 studenter. 

Avhengig av antallet studenter som gjennomfører hele studieløpet vil dette by på både ressurs- 

og kapasitetsutfordringer gjennom alle de tre årene dette kullet er i programmet.  

 

3.1.2 Undervisningslokaler  

 

Instituttet har ikke opplevd nevneverdige endringer når det gjelder undervisningslokalene i løpet 

av 2015. Auditorium 5 skal rustes opp i løpet av 2016, uten at det gir utsikter for økt kapasitet 

som er det største behovet. Instituttet merker fortsatt utfordringer med romkapasitet og store 

mengder studenter på enkelte kurs, noe som påvirker undervisningsform og mulighetene for godt 

tilpasset undervisning. 

 

3.1.3 Etter- og videreutdanning og lektorutdanning 

 

I 2014 ble den første av en serie på totalt fire moduler av etter- og videreutdanning i geofag lyst 

ut for lærere i den videregående skolen. Grunnet lav påmelding ble emnet ikke undervist i 

2014/2015. Modulserien ble derfor utsatt ett år og Modul 1 går nå (2015-16) med tre deltagere. 

Planen er å tilby Modul 2 fra høsten 2016, men dette avhenger av et minimum antall deltagere på 

seks for å kunne drive pedagogisk forsvarlig.   

 

I 2014 ble det vedtatt at instituttet skal delta i den integrerte lektorutdanningen ved Det 

matematisk naturvitenskapelige fakultet. Per i dag er det to studenter som følger 

lektorutdanningen med geofag som fordypning. Den ene av disse to planlegger å skrive en 

didaktisk masteroppgave (30stp) og den andre ønsker en geofaglig masteroppgave rettet mot 

GeoBio (30stp). 

 

3.1.4 Rekruttering 

 

Instituttet videreførte tidligere års rekrutteringsarbeid, og da særlig rettet mot å møte skoleklasser 

fra ungdoms- og videregående skoler. Blant annet deltok instituttet på UiBs felles Fagdag (Åpen 

dag) 5. mars, og det årlige «Ka vil DU bli»-arrangementet gjennom Bergen Kommune, 24. april. 

Instituttet planlegger å gjenta deltakelsen i begge arrangement i 2016. Dette arbeidet bør 

dessuten sees sammen med instituttets satsning på å utdanne lærere innen geofag til den 

videregående skolen. GEO er også faglig ansvarlig for å arrangere den landsdekkende testen den 
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og den årlige «treningsleiren» for de ca 20 videregående elevene som går videre fra testen og der 

fire så skal til tas ut til å delta i det internasjonale GEO-OL. Dette er også et viktig 

rekrutteringstiltak for geovitenskap.  

 

 

3.2 Studiekvalitets- og læringsmiljøtiltak 

 

3.2.1 Studentutveksling 

 

I 2015 fortsatte instituttet sitt arbeid med studentutveksling, og da med særlig fokus på 

instituttets egne Erasmus-avtaler. Antallet studenter som reiste på utveksling i 2014 fordoblet seg 

fra 2013. Vi ser fortsatt at de fleste studentene reiser til bilaterale avtaler utenfor Europa. 

Samtidig er inntrykket at studentene er mer bevisst det faglige studietilbudet ved valg av 

lærested i utlandet.  

 

I løpet av 2015 hadde vi 23 utreisende studenter1; 18 av disse var kvinnelige studenter, og 5 var 

mannlige. 22 studenter valgte å reise på vårsemesteret, og bare én på høsten. Av innreisende 

studenter hadde vi totalt 39 studenter2, 12 på våren og 27 på høsten. 15 av disse 39 var kvinner.  

 

3.2.2 Mentorordningen 

 

Mentorordningen ble videreført i 2015, etter modell fra 2014. Tilbakemeldingene fra mentorer 

og studenter tyder på at de studentene som faktisk deltar er fornøyde, men at studentoppmøtet er 

labert. Komiteen for mentorprogrammet ønsker å gjøre en evaluering i løpet av vårsemesteret.  

 

3.3 Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet 

 

a. Primært virker det som at vi har, og kommer til å få et økt press på undervisningslokalene 

i 2016 og 2017, og det blir stadig mer utfordrende å finne lokaler tilpasset våre 

undervisningsmetoder. 

 

b. Gjennomføring av eksamen: Vi ser tendenser til at svært mange studenter ved institutt for 

geovitenskap tar eksamen i et emne flere ganger, og flere bruker alle tre forsøkene sine. De siste 

to årene har det dermed vært arrangert omtrent like mange skriftlige eksamener både tidlig og 

ordinært i semesteret, og selv om det er snakk om færre kandidater ved tidlig eksamen er det for 

flere av emnene snakk om store mengder sensurarbeid. Det er også en stor økning i ønske om 

begrunnelser på sensur, noe som fører til en belastning på sensorene, særlig på de store kursene 

med 100-160 studenter. 

 

De siste 5 årene har det også vært en stek økning i antall klagesaker. I 2011 hadde vi 25 

klagesaker fordelt på 15 emner; i 2015 hadde vi 91 klagesaker fordelt på 30 emner. Årsaken kan 

blant annet være at karaktersnittet for å komme inn på masterstudiet har blitt presset opp de siste 

årene. Men vi sitter også med et inntrykk av at studentene føler de ikke har noe å tape på å klage, 

ettersom mange likevel tar eksamen i ett emne flere ganger og det er den beste karakteren som 

står. Det er flere eksempler på at studenter f.eks. har en C i et emne, tar eksamen på nytt og får 

                                                           
1 26 i 2014. 
2 32 i 2014.  
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en C på nytt, men allikevel klager på karakteren med håp om å rykke opp en karakter. Dette skjer 

selv om begrunnelsen de har mottatt ikke tilsier at de har god nok besvarelse til høyere karakter.   

 

De aller fleste studenter som klager, har mottatt begrunnelse. Karakteren som hyppigst klages på 

er C, deretter D, E og F. Vi ser også at klagesensuren ofte blir samme karakter som gitt ved 

første sensur av besvarelsen. 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall 

emner 14 16 18 22 30 

Antall 

klagesaker 25 27 29 55 91 

 

Fra våren 2011 til høsten 2015 har det totalt blitt behandlet 227 klagesaker (antall besvarelser til 

ny sensur). Ny sensur fra klagekommisjonen viser at av disse er 127 uendret, 54 til gunst, 31 til 

ugunst (I tillegg kommer 13 klagesakene fra høst 2015 som foreløpig ikke er ferdigbehandlet). 

Dette medfører en stor ekstra arbeidsbelastning.  

 

3.4 Studieprogramevalueringer - Gjennomgang og videreutvikling av emneportefølje 2016  

 

Tidligere utdanningsmeldinger har belyst behovet for videreutvikling av den totale 

emneporteføljen ved instituttet, samt en bedre koordinering av det totale studietilbudet innenfor 

ulike tematiske områder. En arbeidsgruppe nedsatt av instituttleder i 2013/2014 fokuserte 

primært på oppbyggingen i studieprogrammene ved instituttet, men belyste noen av disse 

områdene. Som en oppfølging av dette, satte instituttet i 2014 i gang en kartlegging av innholdet 

i de ulike emnene som undervises, da særlig med mål om å avdekke eventuelle overlapp og/eller 

undervisningshull. Arbeidet har vært ledet av programstyreleder og vil videreføres i 2015 og 

2016. Dette har bla. medført sammenslåing av to emner. 

 

Instituttet oppnevnte høsten 2013 tre nye programsensorer. Det var instituttets målsetning å 

benytte programsensorene til å vurdere arbeidsgruppens rapport fra 2014, sammen med 

resultatene fra gjennomgangen av emneporteføljen, som del av en helhetlig vurdering av 

studieprogrammene ved instituttet. Dette arbeidet er imidlertid blitt forsinket og planlegges 

gjennomført i løpet av våren 2016.  

 

3.5 Studentevalueringer 

 

Instituttet gjennomfører hvert semester studentevalueringer av alle obligatoriske kurs i 

bachelorgraden med mer enn 12 deltagere. Studentevalueringen komplimenteres med en 

evalueringsrapport fra emne-ansvarlig og en samlet rapport lastes opp i kvalitetsdatabasen (i 

enkelte tilfeller i noe revidert utgave for å ivareta undervisers). Grunnet ressursmangel i 

administrasjonen høsten 2015 (medarbeider sluttet og ny medarbeider gikk ut i permisjon) ble 

det derfor ikke gjennomført studentevalueringer det semesteret. Av samme grunn er det ikke 

lastet opp evalueringer i kvalitetsbasen for høst 2015. 
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3.6 Søknad om SFU 

 

Instituttet jobber målrettet med en søknad om SFU frem mot fristen 13. mai 2016. Det er satt ned 

et team og det er ansatt en koordinator i halv stilling til å bidra i arbeidet. 

 

 

3.7 Planer for utvikling av studietilbudet 

 

 

3.7.1 Utvikling av studietilbudet og oppretting/nedlegginger av studieprogram  

 

To emner ble meldt nedlagt i studieplanendingene i 2015, og tre nye emner ble opprettet. 

Ytterligere 2 emner endret nivå og delvis innhold. De to nedlagte emnene var del av 

spesialiseringsdelen i bachelorprogrammet i geovitenskap, geologisk retning, og relevant faglig 

innhold ble videreført i et nytt emne som skal inngå i spesialiseringen.  

 

Det er ingen planer om oppretting eller nedlegging av studieprogram på verken bachelor- eller 

masternivå. Men i tråd med den pågående programevalueringen utelukker imidlertid ikke 

instituttet visse endringer i innholdet og oppbyggingen av studieprogrammene, da særlig på 

bachelornivå. Alle endringer vil meldes inn som studieplanendringer i tråd med gjeldende 

regelverk.  

 

3.7.2 Fordeling av studieplasser  

 

Bachelorprogrammet i geovitenskap hadde i 2015 totalt 148 primærsøkere, hvorav 117 til 

studieretning geologi og 31 til studieretning geofysikk.3 Totalt begynte 103 studenter på 

bachelorprogrammet i geovitenskap i 2015, hvorav 83 på studieretning geologi og 20 på 

studieretning geofysikk4. 48 av disse var kvinnelige studenter. De offisielle tallene fra Samordna 

Opptak viser at poengkravet for opptak til retning geologi var 43,4 og 47,0 for geofysikk5. Dette 

representerer en liten nedgang i krav for karaktersnitt for opptak fra 2014 og 2013. I 2016 ønsker 

instituttet å beholde opptaksrammen til bachelorprogrammet som tidligere år, totalt 95 plasser. 

 

Masterprogrammet i geovitenskap hadde i 2015 totalt 180 søkere (46 våren 2015 og 134 søkere 

høsten 2015). 69 tilbud ble sendt ut, hvorav 55 søkere startet på programmet (12 våren 2015 og 

43 høsten 2015). Søkertallene viser en økning fra 2013 (118) og 2014 (159). En konsekvens er at 

blant andelen som takker nei til tilbud om opptak, er det et flertall av søkere med bakgrunn fra 

andre eksterne institusjoner.  

 

Fordelingen av opptak på de ulike studieretningene var som følger:  

• Geodynamikk: 11  

• Geokjemi og geobiologi: 8 

• Kvartærgeologi og paleoklima: 14 

• Maringeologi og geofysikk: 6 

• Petroleumsgeofag: 24 

 
                                                           
3 Søkertallene for 2014 for disse to studieretningene var henholdsvis 164 og 45. Fra 2013 til 2014 hadde 

vi en prosentuell økning på henholdsvis 7,1 og 3,7. 
4 Tilsvarende tall for 2014 var 94; hhv 72 og 22. 
5 2014: 49,5 for geologi og 50,3 for geofysikk. 



Side 9 

Det ble ikke tatt opp noen studenter på fellesprogrammet Joint Master in Geoscience of Basins 

and Lithosphere i 2015. Dette programmet vil ikke bli lyst ut i 2016 på grunn av uklarheter rundt 

programmets fremtid. I 2015 tok Université de Rennes over ansvaret som koordinerende 

institusjon, og det har vært en endring i partenerinstitusjoner involvert i programmet. En ny 

avtale mellom programmets nye partnere forventes å være klar i løpet av 2016.  

 

I 2016 planlegger instituttet å tilby ca. 60 studieplasser på masterprogrammet, hvorav 12-15 

plasser vil bli utlyst i vårsemesteret, og 40-50 plasser til høstens hovedopptak. Det er uklart 

hvilken innvirkning de store endringene i arbeidsmarkedet vil ha på søkertallet til programmet. 

Noen signaler peker mot at studentene søker mot andre retninger, men samtidig er det fortsatt 

store kull med bachelorstudenter som vil fullføre de neste par årene. Det er grunn til å anta at 

mange fortsetter å studere, og bygger på med en mastergrad.   

 

3.8 Prosedyrer for fordeling av masterprosjekter  

 

Instituttet vurderte i 2015 å innføre en endring i prosedyren for oppgavefordeling på 

masterprogrammet. Den foreslåtte endringen viste seg å medføre for store utfordringer knyttet til 

spredning av ansvar og kvalitetssikring av en rettferdig fordeling og er derfor satt på vent. 

Instituttet vil ta opp igjen spørsmålet om endring i prosess for oppgavefordeling i forbindelse 

med en eventuell innføring av nasjonal samordning av opptak til master.  

 

 

4. Forskerutdanningsmelding for 2015 
 

Forskerutdanningen ved Institutt for geovitenskap er knyttet til de fire forskningsgruppene 

Geodynamikk, Geobiologi og geokjemi, Kvartære geosystem og Petroleumsgeofag. 

 

Resultat og måltall 

 

Resultatindikator 2015 2015 2016 

 Estimat Resultat Estimat 

Antall disputaser 12-13 8 11 

Antall aktive ph.d.-kandidater 601 621 62 

Nye doktorgradsavtaler 17 14 10 

Gjennomstrømming for disputerte ph.d.-

kandidater 

3,51 3,80 4,00 

1 Fra instituttets egne register, (inkl. alle registrert som kandidat knyttet til GEO og alle disputert det aktuelle året) 

Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved instituttet  

Instituttets forskerutdanning og ph.d.- kandidater er i meget stor grad knyttet opp mot våre 

forskningssatsinger og i 2015 ble det utlyst 6 stipendiatstillinger knyttet til pågående 

forskningsprosjekt ved instituttet. Instituttet legger mye arbeid i prosesser rundt ekstern 



Utdanningsmelding 2015- Geofysisk institutt

Det har vært en liten oppgang i uteksaminerte studenter på både masterprogrammet i energi og 
masterprogrammet i meteorologi og oseanografi. Generelt holder studentene fremdeles et godt 
faglig nivå. Fagutvalget fungerer godt og bidrar til et godt studiemiljø ved GFI. 

1. Masterprogrammene

Antall uteksaminerte masterstudenter i 2015:  

5 studenter fra masterprogrammet i energi. 

3 studenter fra felles masterprogram i marine økosystem og klima. 

14 studenter på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi

1.1 Masterprogrammet i energi

Søkertallene for masterprogrammet i energi er fremdeles svært bra og har økt fra 2014 til 2015. 
Tallet på søknader kan tyde på at programmet er blitt mer kjent blant studenter. To studieretninger 
kan ha vært med på å gjøre profileringen av programmet tydeligere. Endringer i arbeidsmarkedet kan 
nok også ha hatt en effekt på økningen i søkertallene til masterprogrammet i energi. 

Det ble gitt tilbud om opptak høsten 2015 til 51 søkere. Av disse takket 21 studenter ja til opptak og 
det var 17 studenter som startet på masterprogrammet i energi. Våren 2016 er det totalt 36 
studenter på masterprogrammet i energi. 

Det var planlagt programevaluering for masterprogrammet i energi våren 2014 for studenter som 
gikk ut våren 2014, men denne var det dessverre ikke mulig å gjennomføre. Isteden blir det nå 
gjennomført en programevaluering for studenter som gikk ut henholdsvis våren 2014 og våren 2015. 
Tallet på studenter som fullførte disse to semestrene var relativt lavt, noe som har sammenheng med 
lave opptakstall de to første årene. Å se på disse studentene samlet vil gi en større nytteverdi og gi et 
bredere grunnlag for å få innspill til å gjøre masterprogrammet i energi bedre. Tallmaterialet vil 
likevel være for lavt til å kunne trekke klare konklusjoner om tendenser i programmet.  

Tallene for studenter som skal bli ferdig med mastergraden våren 2015 og våren 2016 er antatt å bli 
en god del høyere, slik det ser ut pr. dags dato. 

1.2 Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi

Det var seks masterstudenter som startet på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi høsten 
2015. Dette er et meget lavt tall, men vi håper at omleggingen av bachelorprogrammet i meteorologi 
og oseanografi på sikt skal bedre disse tallene. Dette har også sammenheng med et lite bachelorkull. 
De to siste årene har imidlertid antallet bachelorstudenter økt til noe over 10-15 studenter i fjerde 
semester. Dette tror vi vil være et bedre rekrutteringsgrunnlag for masterprogrammet. I tillegg 
kommer innreisende studenter, som det stadig er en del av.  

På masterprogrammet i meteorologi og oseanografi vil det bli gjennomført programevaluering av 
studieretningen meteorologi våren 2016. Studieretningene fysisk oseanografi, kjemisk oseanografi og 
klimadynamikk vil bli evaluert våren 2017. 



Emneevalueringen har vært mangelfull på grunn av kapasitet. Vi arbeider med en fast prosedyre hvor 
studiekonsulent snakker med studentene midt i semesteret. Basert på dette blir det fylt ut et 
standardskjema, som vil bli lastet opp i studiekvalitetsdatabasen. Dersom det er aksjonspunkt blir 
dette fulgt opp på instituttet.      

1.1 Joint Nordic Master’s programme in marine Ecosystems and Climate 

De siste tre studentene i dette masterprogrammet avsluttet sine mastergrader i 2015. Til samen 26 
studenter ble tatt opp mellom høsten 2009 og høsten 2013, av disse har 15 studenter fullført sine 
mastergrader. Flere av kandidatene har avsluttet med toppkarakter.

Det nordiske masterprogrammet i marine økosystem og klima er nå lagt ned. Programmet var tungt å 
drive og traff ikke den tiltenkte målgruppen. Stor administrativ del, for svak faglig forankring og 
endringer i den faglige staben ved flere av samarbeidsinstitusjonene har bidradd til nedleggelsen 
sammen med få relevante søkere.

1.2 Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi

Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi tok opp 25 studenter høsten 2015, mens kun 2 
studenter fullførte sine bachelorgrader i 2015. Dette lave tallet skyldes uvanlig stort frafall fra dette 
kullet og vi ligger an til rundt 10 avsluttende bachelorstudenter i 2016.

De siste årene har vi arbeidet med å begrense frafallet av studenter i bachelorprogrammet og med å 
sørge for et enda bedre faggrunnlag for videre masterstudier. Det ser ut til at det nye 
innføringsemnet i meteorologi og oseanografi gir motivasjon for videre studier. For nye studenter 
høsten 2016 legger vi opp til at de tar informatikk i første semester og dermed får erfaring med 
databehandling innen fagfeltet fra starten av studiene. 

Vi ser fremdeles at vi får en del studenter som mangler anbefalte forkunnskaper fra videregående 
skole. Disse må bruke fire år på å fullføre sin bachelorgrad og mange faller fra. Strengere realfagskrav 
ved opptak vil kunne føre til at vi tar opp færre studenter, men vi håper disse vil mestre studiene 
bedre og at frafallet vil gå ned.

GFI arbeider aktivt med rekrutteringstiltak for bachelor, bl.a. startet vi i 2015 et samarbeid med 
Amalie Skram videregående skole. Samarbeidet inkluderer bl.a. utarbeiding av 
undervisningsmateriell for videregående skole, og bruken av forskningsbøyen Gabriel, som ligger i 
Store lungegårdsvann.



Utdanningsmelding 2015 – Programstyret for fysikk

Bachelorprogrammet i fysikk ble evaluert i 2014 og samtidig startet en omlegging av 
grunnkursene både i innhold og sekvens. Omleggingen har medført betydelig 
ekstraarbeid for lærerstaben ved instituttet, og har også krevd ekstern arbeidsinnsats. 
Ved utgangen av 2015 er omleggingen avsluttet og instituttet kan håpe på at den nye 
kursoppbyggingen vil fungere godt fremover. Antall aktive studenter kull BAMN-PHYS 
høst 15: 44 (45 studieplasser). Studenter på utveksling 7 stk var på utveksling i 2015, så 
3,5 per semester: 8 %

Masterprogrammet har 9 studieretninger og i all hovedsak gjennomføres masterstudiet 
på nær normert tid. Tallet på avlagte MSc eksamener ser også ut til å være forholdsvis 
stabilt (15 avlagte mastergrader i 2015, 15 i 2014 og 20 i 2013). I all hovedsak 
gjennomføres masterstudiet på nær normert tid. Masterprogrammet med 9 
studieretninger vil evalueres i løpet av 2016 og programstyret ser frem til den 
prosessen og til å følge opp evalueringen i 2017.

Tiltak og utfordringer i studiekvalitetsarbeidet:

I løpet av 2015 har det vært arbeidet for å øke bevisstheten om at alle ansatte ved IFT 
har ansvar for å bidra med undervisning på grunnleggende nivå og på undervisning av 
generelle emner på videregående nivå.  Et undervisningsregnskap er etablert (med 
normert poengsum for undervisning per år satt til 2) og de fleste lærerne er nå trukket 
inn i undervisningen av det programstyret omtaler som grunnleggende emner.  En 
utfordring er at instituttet har etablert svært mange kurs opp gjennom årene og det vil 
være en vedvarende utfordring å samle dette i færre kurs med flere studenter.  Ventelig 
vil den kommende evaluering av masterprogrammet gi oss videre råd her.

Læringsmiljøet:  

Instituttet sliter med nedslitte og til dels gammeldagse/uhensiktsmessige 
undervisningslokaler.  I 2015 har undervisningsrommene i Bjørn Trumphys hus fått 
utvidet tavleplass ved å flytte på elektroniske fremvisere.  I auditoriefløyen må 
forholdene beskrives som dårlige.  På litt sikt er det avgjørende at infrastrukturen for 
undervisning får et betydelig løft.  Inventaret på PHYS114 lab har i 2015 fått en 
etterlengtet fornyelse. 

Emnevaluering viser for øvrig at instituttet har en stor andel lærere som verdsettes 
svært høyt blant studentene.  Sammen med jevne pub-lectures og miljøkvelder i hbar 
som er åpen for alle studenter og ansatte ved instituttet er det grunn til å tro at IFT til 
tross for dårlig infrastruktur har et godt læringsmiljø.

Oppfølging av fjorårets prioriteringer og tiltak:

Arbeidet med å følge opp evalueringen av bachelorprogrammet i fysikk har fortsatt i 
2015:  Det er etablert et  lærermøte hvert semester for hele undervisningsstaben og et 



underviserforum for lærerne på 100-tallet ledet av Stein Dankert Kolstø (professor i 
fagdidaktikk) fungerer nå godt som arena for å forbedre og diskutere undervisningen.

Gjennom oppdaterte rutiner for emneevaluering er det programstyret I fysikk  sin 
ambisjon fra  å publisere emnevalueringer på alle grunnleggende emner årlig.
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Utdanningsmeldingen 2015 – Bachelorprogrammet i Petroleum- og 
prosessteknologi, masterprogrammet i petroleumsteknologi og 
masterprogrammet i prosessteknologi

Viser til brev fra fakultetet 21. januar 2016.

Generell beskrivelse av studieprogrammene
Bachelorprogrammet i Petroleum- og prosessteknologi (BAMN-PTEK) er et tverrfaglig 
studieprogram. Det skiller seg klart fra de disiplinære studieprogrammene ved fakultetet ved 
en større faglig bredde, og fra de tradisjonelle ingeniørutdanningene innen faget ved å gi en 
bredere disiplinær dybde.

Under masterprogrammene kan studentene spesialisere seg videre innen petroleum- eller 
prosessteknologi, og de får sin daglige arbeidsplass ved det instituttet der veilederen sitter.

Antall søkere til bachelorprogrammet har falt fra ca. 3 søkere pr. studieplass i 2014, til ca. 1 
søker pr. studieplass i 2015. Dette må nok sees i sammenheng med utfordringene i 
arbeidsmarkedet.

Når det gjelder masterprogrammene har vi et relativt høyt søkertall. Det ble tatt opp 47 nye 
masterstudenter i 2015, og det blir spennende å se søkertallene til i 2016. Masterprogrammet i 
petroleumsteknologi rekrutterer hovedsakelig interne studenter, mens masterprogrammet i 
prosessteknologi har flest eksterne søkere (HiB, HSH og andre høgskoler). Det ser imidlertid 
ut som at flere interne studenter nå også søker på studieretningene innenfor prosessteknologi.

Om studiekvalitets- og læringsmiljøtiltak
Vi prøver hele tiden å fremme studiekvalitet, forbedre læringsmiljøet og øke 
studiegjennomføringen. Bachelorstudentene ved instituttet har tilgang til en eget rom der de 
kan lese og eventuelt ha kollokviegrupper. De lokale studentorganisasjonene som er aktuelle 
for PTEK-studentene er fagutvalget, linjeforeningen for PTEK – Gullflaks og SPE. Ellers så 
skaper studieturen (PTex) til USA for 3.og 4. års-studentene en identitetsfølelse og sosial 
tilhørighet for disse tverrfaglige studentene. 

Våre utfordringer innen studiekvalitets- og læringsmiljøet går på hovedsakelig på 
byggetekniske faktorer. Auditorium og laboratoriefasiliteter er foreldet og trenger mye 
oppdatering. I tillegg er mange av de andre undervisningsrommene og lesesalene for små for 
de store studentkullene. Med større studentkull blir det også flere studenter på 
masterleserommene lokalt på instituttet. 

nzlis
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Studieprogramevalueringer
Masterprogrammene har ikke aktive programsensorer på nåværende tidspunkt. Arbeid med å 
finne nye kandidater er nå initiert, og nye sensorer kommer forhåpentligvis på plass i løpet av 
våren 2016. En tidligere spørreundersøkelse viste at vi har utfordringer med å følge opp 
masterstudentene på en god nok måte, både med tanke på veiledning og informasjon. Det sees 
nå på mulighetene for å arrangere en samling for masterstudentene ved instituttet der 
informasjon om kildebruk, litteratursøk, rapportskriving etc. vil bli gitt.

Tidligere programsensor for masterprogram i petroleumsteknologi arrangerte et møte med 
ressurspersoner fra industrien for å få i gang et bedre samarbeid. Det ble sett på muligheten 
for å involvere personer fra industrien i undervisningen med mål om en mer tidsaktuell 
opplæring. Omfang av slikt samarbeid blir likevel gjerne begrenset av økonomi. 
Programstyret i petroleumsteknologi har imidlertid hatt et veldig godt og fruktbart samarbeid 
med NorTex petroleum cluster og NFiP (nasjonal forskerskole i petroleumsfag) som 
administreres ved instituttet. Det har blitt arrangert intensivkurs (en uke) innen borefag, der 
sterke fagkrefter i industrien har gjort jobben mot gratis kost og losji. Flere kurs er under 
planlegging i 2016, med mål om å tilby studenter flere kvalitetskurs innen boring, 
brønntesting og reservoarsimulering. Dette er temaer som tidligere programsensor i 
petroleumsteknologi har vektlagt, og det er også imøtegått med noe økt innhold av 
boreteknikk i grunnemnet PTEK100.

Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser for
2016
På masterprogram i petroleumsteknologi fases reservoargeofysikk ut, og fra og med våren 
2016 ble ingen tatt opp til denne studieretningen.

Aktivitet i etter- og videreutdanning (EVU)
Vårt institutt er involvert i to EVU-kurs tilknyttet fagfeltet prosessteknologi (PTEK251 og 
MNF170). I begge disse kursene har DNV GL hele det faglige ansvaret, mens vårt institutt 
har delt administrativt ansvar med EVU-kontoret sentralt ved UiB. Etter at SEVU ble lagt ned 
har det blitt et betydelig ekstraarbeid for vårt institutt.

Ingen av kursene ble arrangert i 2015. Grunnen var at det var for få betalende eksterne 
deltakere. PTEK251 arrangeres våren 2016 og minimum antall betalende deltakere har blitt 
justert ned i avtalen med DNV GL. For å senke utgiftene arrangeres kurset nå lokalt på IFT. 
Lave søkertall fra eksterne deltakere og mye administrativt ekstraarbeid gjør at vi fortløpende 
vurderer om emnene fremdeles skal tilbys eller legges ned. 

Med vennlig hilsen

Pawel Kosinski Geir Ersland
Leder, Leder Programstyret for Leder, Programstyret for 
prosessteknologi petroleumsteknologi

Kari Halland
Studiekonsulent
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UTDANNINGSMELDING FOR INSTITUTT FOR INFORMATIKK,  2015 

 
 

Utdanningsmelding, 2015 

 Læringsmiljø og studiekvalitet 
Flere av studieprogrammene ved institutt for informatikk kom godt ut i NOKUTs 
studiebarometer for 2015, blant annet ble vår felles mastergrad i programutvikling rangert 
nest høyest på tilfredshet ved hele UiB. Dette programmet fikk også høyest score blant alle 
teknisk-naturvitenskapelige masterprogrammer i Norge. Masterprogrammet i informatikk og 
bachelorprogrammet i datateknologi kom også høyt opp, og var blant de ti programmene 
med høyest score på MN-fakultetet. Det som studentene er minst tilfreds med når det 
gjelder våre studieprogrammer er punktet «medvirkning/mulighet for påvirkning». Her vil vi i 
2016 inngå en dialog med fagutvalget og studentenes programstyrerepresentanter, for å 
finne ut hvordan dette kan forbedres. 

 Oppfølging av prioriteringer: Frafall og kandidatproduksjon 
I 2015 satt instituttet av en 40% stilling til å jobbe med frafall, for å videreføre arbeidet fra 
2014. Dessverre har ikke dette tiltaket blitt fulgt opp som følge av sykdom, og vi har derfor 
ikke gjennomført noen store frafallstiltak i 2015 utover de faste sosiale tiltakene som 
dataorakel og JenteJava. Prosjektet Jentejava, som består av ukentlige møter for jenter som 
studerer informatikk, har fortsatt i 2015 og 2016. Det er positivt å se at antall jenter som har 
strøket i INF100 gått betraktelig ned siden prosjektet startet i 2014. 
 
Digital eksamen 
Instituttet gjennomførte fire ordinære digitale eksamener våren 2015, og tre høsten 2015. 
Instituttet vil fortsette å øke satsningen på digital eksamen også i 2016. 
 
Emnevalueringer: Gjennomføring i 2015 og planer for 2016 
 
Antall evalueringer 
I 2015 ble det gjennomført til sammen 30 emneevalueringer på II. 20 om våren og 10 om 
høsten.   

 Våren 2015 ble alle underviste emner evaluert, med unntak av INF347 som kun hadde 2 
vurderingsmeldinger og én student som tok eksamen. Høsten 2015 ble ikke emner med 
færre enn seks vurderingsmeldinger evaluert, det gjaldt fem emner. Dette er i tråd med 
retningslinjer i UiB sin Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia som sier at «minst 
1/3 av dei emna som det til kvar tid vert undervist i, skal verte evaluert kvart år».    
 
Felles evalueringsskjema  
Evalueringsskjemaet som nå sendes ut har nytt innhold som resultat av et arbeid gjort av 
studieadministrativt ansatte fra II, BIO, IFT, GEOV og MN-fak våren 2015.  Målet med 
arbeidet var å lage et felles skjema som enkelt kan tilpasses samtlige emner som 
undervises på MN-fak. Tidligere har alle institutt hatt egne evalueringsskjema. Et slikt felles 
skjema kan være et godt utgangspunkt for samkjøring av rutiner og kvalitetssikring av 
evalueringsprosessen.  

 Praktisk 
Arbeid med evalueringer foregår i Survey Xact. Samtlige vurderingsmeldte studenter får 
tilsendt lenke til evaluering på e-post for emner de er vurderingsmeldt i.  I 2014 ble 
evalueringene sendt ut i god tid før eksamen. Da fikk vi tilbakemeldinger på at det var for 
tidlig. I 2015 ble evalueringene sendt ut etter eksamen var avholdt. Svarprosenten er fortsatt 
relativt lav. I tillegg er det fare for at studentenes tilfredshet med eksamensresultat farger 
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svarene. Resultat av emneevalueringene blir sendt emneansvarlig og instituttleder, og lagt i 
studiekvalitetsbasen. I 2016 må vi revurdere utsendelsestidspunkt og sende flere 
påminnelser.  

 Studieprogramevalueringer 
I 2015 leverte instituttet programevalueringer av bachelorprogrammene i datateknologi og 
datavitenskap, som var blitt gjennomført i 2014. Programevalueringene er lagt ut i 
kvalitetsdatabasen.  

 Etter planen skulle det vært gjennomført tre programevalueringer i 2015; av 
masterprogrammet i informatikk, fellesgraden i programutvikling og bachelorprogrammet i 
informatikk-matematikk-økonomi. Dette arbeidet kom dessverre ikke i gang i 2015, og status 
per i dag er følgende: 

 Fellesgraden i programutvikling: Oppstart av evalueringsprosjektet starter med besøk av 
programsensor 9.mars. Planlagt fullført i løpet av 2016. 
 
Bachelorprogrammet i Informatikk-Matematikk-Økonomi: Etter lite aktivitet i programstyret 
for IMØ de siste årene, gjorde instituttet i 2015 en innsats for å få styret på beina. 
Samarbeidskontrakten mellom institutt for økonomi, matematisk institutt og institutt for 
informatikk ble fornyet våren 2015, med varighet til 2020. (Se ephorte 2011/3392). Vi 
planlegger å evaluere dette programmet i løpet av 2016. 
 
Masterprogrammet i informatikk: Vi planlegger å evaluere dette programmet i løpet av 2016. 
 
Aktivitet i etter- og videreutdanning: Status i 2015 og planer for 2016 
Én student startet på IT-didaktikken høsten 2015. Den administrative gjennomføringen av 
emnet ble vesentlig enklere siden emnet DIDAIT1 nå kun tilhører institutt for informatikk, og 
ansvaret ikke er spredt over tre institutter slik det var til og med 2014.  
 
Hovedutfordringer og prioriterte områder i 2016 
Høsten 2015 startet de to nye bachelorprogrammene i datasikkerhet og bioinformatikk. På 
bioinformatikk startet sju jenter, noe som er gledelige tall for et institutt der et overveldende 
flertall er gutter. Et av de prioriterte områdene er å øke jenters tilhørighet til informatikkfaget. 
I 2016 vil instituttet fortsette å utvikle og iverksette de nye kursene som ble opprettet i 
forbindelse med omleggingen av bachelorprogrammene i datateknologi og datavitenskap, 
og opprettelsen av nye bachelorprogrammene.  

 En av våre hovedutfordringer i 2016 er å tiltrekke oss gode søkere, spesielt på masternivå. 
Vi fikk tildelt 10 nye plasser på masternivå i juni 2015, og i februar 2016 kom en tildeling på 
ytterligere 20 plasser (10 på bachelor og 10 på master). Fram til søknadsfristen 15.april vil vi 
fokusere ekstra på å nå ut til potensielle søkere, blant annet med utvikling av nytt 
rekrutteringsmateriale. 
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Oversikt over undervisningen ved Kjemisk institutt (KI) 

Kjemisk institutt har koordinatoransvar for to disiplinspesifikke studieprogram, 
bachelorprogrammet i kjemi (BAMN-KJEM) med 40 studieplasser og masterprogrammet i 
kjemi (MAMN-KJEM) med 25 studieplasser, samt to tverrdisiplinære program: 
bachelorprogram i nanoteknologi (MAMN-NANO) med 20 studieplasser og masterprogram i 
nanovitenskap (MAMN-NANO) med 10 studieplasser.  I tillegg er instituttet involvert i 
Erasmus Mundus masterprogrammet "Quality in Analytical Laboratories, EMQAL" (JMAMN-
QAL2), integrert masterprogram i farmasi (MATF-FARM), bachelorprogram i petroleum- og 
prosessteknologi (BAMN-PTEK), masterprogram i prosessteknologi (MAMN-PRO), 
bachelorprogram i miljø- og ressursfag (BATF-MIRE) og lektorprogram i naturvitenskap og 
matematikk (MAMN-LÆRE).  Instituttet sørger også for kjemiundervisning på 
studieprogrammer i biologi og på geovitenskapelige fag. Instituttet har en portefølje på 43 
emner og undervisningen utføres av 23 faste og 5 midlertidige vitenskapelige ansatte 
(inkludert II-stillinger). Utover dette blir store deler av laboratorieundervisningen 
gjennomført ved hjelp av høyt kvalifisert teknisk personale samt våre UiB-finansierte 
stipendiater.  I studieåret 2014/2015 var UiB vertsinstitusjon for EMQAL-programmet, og 46 
EMQAL moduler på 2 ECTS hver ble undervist ved KI. Av disse ble 12 undervist av personer 
ansatt ved UiB (hovedsakelig KI), mens de resterende ble undervist av gjesteforelesere. 
EMQAL-modulene var også åpne for andre studenter ved instituttet, noe 8 studenter 
benyttet seg av. I 2016 vil instituttet også bruke ressurser på videreutdanning av lærere 
gjennom kurset "Naturfag 2", som administreres av Skolelaboratoriet i realfag. 

Rapporteringen gjelder hovedsakelig aktiviteten på de disiplinspesifikke studieprogrammene 
i kjemi, bachelor- og masterprogram i kjemi (BAMN-KJEM og MAMN-KJEM), samt EMQAL. 
Studieprogrammene i nanoteknologi og nanovitenskap er gjenstand for separat 
rapportering. 

Programevaluering 

Studieprogrammene for bachelor i kjemi (BAMN-KJEM) og master i kjemi (MAMN-KJEM) ble 
evaluert i 2015. En kort oppsummering er gitt under: 

 Faglig evaluering av innholdet i bachelorprogrammet bygger i stor grad på den eksterne 
evalueringen gjort i forbindelse med å få studiet godkjent som Eurobachelor (2014). I 
denne framkom det at studiet har en god faglig oppbygning med god balanse mellom 
tverrfaglig innhold og fordypning i kjemiske emner. På faglig innhold får 
bachelorprogrammet og masterprogrammet også generelt gode tilbakemeldinger fra 
både ansatte og studenter. 

 Den eksterne evalueringen av bachelorprogrammet påpeker at evaluering av kurs og 
faglærers kommentarer bør være lettere tilgjengelig for studentene. Dette bekreftes av 
spørreundersøkelsen blant studentene i 2015. Studentene er positive til å delta i 
emneevalueringer, men 73% av bachelorstudentene kjente ikke til kvalitetsdatabasen 
der evalueringene legges ut. 

 Det er svært få av bachelorstudentene som reiser på utveksling (1 av de 30 studentene 
som besvarte spørsmålet), men 66% av studentene har vurdert å dra på utveksling. I 
kommentarene oppga en stor del av studentene at studiet er lite tilrettelagt for dette.  
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 Det ser ut til å være rom for forbedring når det gjelder sosial tilhørighet på 
bachelorprogrammet. På masterprogrammet ser den sosiale tilhørigheten ut til å være 
bedre. 

Hele evalueringen finnes på: 
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=5554 

Rekruttering, gjennomføring og frafall 

Tall for rekruttering og gjennomføring for programmene BAMN-KJEM og MAMN-KJEM i 
perioden 2009 til 2015 er gitt i henholdsvis tabell 1 og 2. Årstallene er justert slik at 
studenter som følger normal studieprogresjon vil telles i de samme radene i tabellene. 
Sammenligning mellom antallet som møtte til studiene og avlagte grader gir en viss 
pekepinn på andelen som gjennomfører programmene. Men det er flere faktorer som gjør at 
det er lite hensiktsmessig å se på enkelt-år, for eksempel det faktum at en del studenter ikke 
følger normal studieprogresjon. For masterprogrammet vil studenter som tas opp i 
vårsemesteret, bli registrert som ferdig utdannet i kalenderåret etter opptak dersom de 
følger normal studieprogresjon. 

Tall for opptak og fremmøte i 2014 og 2015 er høyere for BAMN-KJEMI enn i foregående år. 
Samtidig er tilsvarende tall for MAMN-KJEM lavere enn tidligere. Den lave rekrutteringen til 
mastergraden i 2014 og 2015 kan ha sammenheng med at få studenter fullførte 
bachelorgraden de tilsvarende årene. Tall fra programevalueringen viser at ca. 60% av 
masterstudentene våre også har tatt bachelorgraden ved instituttet. 

Sammenlignes avlagte grader med opptakene, så ligger gjennomsnittet for bachelorgraden 
på 65%, og tilsvarende tall for mastergraden er 89%, hvilket vil si at ca. 1/3 av studentene 
som tas opp til bachelorgraden ikke gjennomfører programmet. 

I programevalueringen svarte også 37% av bachelorstudentene at de har vurdert å slutte. 
Siden de som besvarte spørsmålet fremdeles befant seg på studiet viser dette at potensialet 
for at frafallet kan øke ytterligere. Av fritekst-kommentarene som ble gitt til spørsmålet, var 
det vanskelig å identifisere enkeltfaktorer som er årsak til det høye tallet. I dag vet vi for lite 
om når og hvorfor studentene slutter på programmet. 

På opptaket til bachelorgraden ligger vi nå nær grensen på 40 studieplasser. Dette viser at vi 
kan være forholdsvis fornøyd med rekrutteringen og at potensialet for å øke inntaket av 
bachelorstudenter er begrenset. Innsatsen bør derfor rettes mot å redusere frafallet. Et stort 
frafall blant bachelorstudentene vil også forplante seg til rekruttering til mastergraden i 
kjemi, siden vi i stor grad rekrutterer blant egne studenter. 
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Tabell 1. tall for opptak, fremmøte og gjennomføring for bachelorgrad i kjemi (BAMN-KJEM) i 
perioden 2009-2015. 

Opptak  Gjennomføring 

År Tatt opp Møtt  År Avlagt grad % Avlagt* 

2009 28 25  2012 20 80% 

2010 39 32  2013 18 56% 

2011 19 18  2014 10 56% 

2012 22 16  2015 11 69% 

2013 39 24  
   

2014 41 35  
   

2015 43 38  
   

Gjennomsnitt 33 27  
 

15 65% 

* 100% x Antall med avlagt grad / antall fremmøtte tre år tidligere 

Tabell 2. Tall for opptak, fremmøte og gjennomføring for mastergrad i kjemi (MAMN-KJEM) i 
perioden 2009-2015. 

Opptak  Gjennomføring 

År Tatt opp Møtt  År Avlagt grad % Avlagt* 

2009 17 16  2011 16 100% 

2010 28 28  2012 20 71% 

2011 19 19  2013 19 100% 

2012 22 20  2014 21 105% 

2013 24 23  2015 16 70% 

2014 13 10  
   

2015 16 14  
   

Gjennomsnitt 20 19  
 

18 89% 

* 100% x Antall med avlagt grad / antall fremmøtte to år tidligere 

Tabell 1 og 2 sier noe om gjennomføringsgrad (antall studenter som fullfører), men ikke om 
progresjon (hvor lang tid studiet tar å gjennomføre). Tall fra Database for statistikk om 
høyere utdanning (NSD/DBH) viser at gjennomføringsprosenten for studiepoeng på 
bachelorstudiet var 70% i 2014. Dette er den laveste prosenten i tidsrommet 2007 til 2014. 
Tall for 2015 er ikke tilgjengelig. For mastergraden var tilsvarende tall over 100%, noe som 
kan forklares med at enkelte studenter tar flere studiepoeng enn de trenger for å 
gjennomføre graden. 

Resultatoppnåelse i henhold til styringsparameterne 

Det totale antall uteksaminerte masterkandidater og måltall for Kjemisk institutt i perioden 
2013-2015 er gitt i tabell 3. Resultatene for avlagt grad avviker fra tabell 2 fordi tabell 3 også 
inkluderer andre studieprogram enn MAMN-KJEM. 

Mens resultatene var høyere enn måltallene for 2013 og 2014 er de vesentlig lavere for 
2015. Avviket kan delvis forklares med færre avlagte grader i MAMN-KJEM i 2015 
sammenlignet med opptaket (som kan skyldes et forsinket studieløp), samt svak rekruttering 
av masterstudenter i nano-programmet.  
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Tabell 3. Antall uteksaminerte mastergradskandidater på Kjemisk institutt 

 2013 2014 2015 2016 

Måltall* 35 35 35 28 
Avlagt grad 38 37 30  

*Måltallene er hentet fra budsjett for 2013 til 2016. Resultat 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 (EMQAL), Master's programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry, Masterprogram i 
petroleumsteknologi, Integrert lektorutdanning , Integrert masterprogram i farmasi og Masterprogram i nanovitenskap). 

Allokering av studieplasser/opptaksrammer 

Opptaksrammen for bachelor er satt til totalt 60 for Kjemisk institutt, hvorav 20 plasser av 
disse er allokert til bachelorprogram i nanovitenskap og 40 er allokert til bachelorprogram i 
kjemi. Tilsvarende opptaksramme for master er på 35 plasser, hvorav 10 plasser er allokert 
til masterprogram i nanovitenskap. Vi anser en opptaksramme på 25 plasser på 
Masterprogram i kjemi som godt tilpasset veilederressurser på instituttet, økende deltagelse 
i tverrfaglige studieprogrammer og nåværende søkertall. Opptakstall for kjemiprogrammene 
(BAMN-KJEM og MAMN-KJEM) er gitt i tabell 1 og 2. 

Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding for 2014 og 
utfordringer fremover. 

Eurobachelor® og Euromaster® 

Bachelorstudiet i kjemi ble lagt om i 2010 og har i stor grad vært uendret siden dette. 
Bachelorstudiet i kjemi ved UiB ble i 2014 godkjent som Eurobachelor® med forutsetning at 
bachelorprosjektet økes i omfang fra 10 til 15 studiepoeng, og at 5 studiepoeng med 
språkkurs (engelsk) inkluderes i bachelorgraden. Disse endringene er implementert og 
kursene (KJEM298 og KJEM290) går for første gang i vårsemesteret 2016. Studenter som 
fullfører bachelorprogrammet i kjemi våren 2016 vil bli de første fra Kjemisk Institutt med 
godkjent Eurobachelor. Instituttet vil i løpet av 2016 vurdere om vi skal arbeide for å få Euro-
sertifisert også masterstudiet i kjemi (Euromaster®). 

Deltagelse i EMQAL-programmet 

EMQAL-programmet har fått Erasmus Mundus-finansiering frem til 2018. Konsortiet har 
deltakere fra universiteter i Portugal, Spania, Norge, Polen, Kina, Brasil og Russland. I 
studieåret 2014/2015 var Kjemisk institutt vertsinstitusjon i programmet, hvilket har krevd 
betydelige ressurser til undervisning og administrasjon. Undervisningen i programmet er 
organisert gjennom moduler på 2 ECTS og det ble undervist 46 moduler ved KI. Av disse ble 
12 undervist av personer ved KI, mens de øvrige ble undervist av eksternt personell. 

Utveksling 

Andelen av bachelorstudenter ved KI som reiser på utveksling til andre universiteter er lav. 
Av bachelorstudenter som besvarte spørsmål om utveksling i forbindelse med 
programevalueringen hadde én student vært på utveksling, mens flertallet (66%) hadde 
vurdert det. I kommentarene til undersøkelsen oppgis det at det ikke er godt nok tilrettelagt 
for utveksling. I dag er valgfriheten i bachelorgraden såpass begrenset at det er vanskelig å 
finne egnede universiteter uten tap av studieprogresjon. Instituttet har tilrettelagt for 
utveksling med to utvalgte universiteter: Manchester Metropolitan University, Storbritannia 
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og Aarhus universitet, Danmark. Instituttet har som mål å tilrettelegge for utveksling med 
flere enn disse to universitetene. Utveksling er nå et tema ved informasjonsmøter med 
ferske bachelorstudenter. 

Frafall 

På bachelorprogrammet slutter omtrent en tredel av studentene før fullført grad. Samtidig 
viste programevalueringen fra 2015 at 37% av de som fremdeles gikk på studiet hadde 
vurdert å slutte. I dag vet vi for lite om når og hvorfor studentene slutter på programmet og 
det bør være en prioritert oppgave for instituttet å jobbe for å beholde en større andel av 
studentene som begynner på studiet. Graden av sosial tilhørighet blant bachelorstudentene 
ser ut til å være lav. I 2015 ble det innført bachelorfest i høstsemesteret som ble godt 
besøkt. Instituttet ønsker å gå i dialog med fagutvalget for å komme frem til ytterligere tiltak 
for å styrke tilhørigheten til instituttet. 

Ressursbruk 

KI disponerer store deler av både de tekniske, personellmessige og økonomiske ressursene 
som instituttet rår over, til god drift av de ulike emnene og studieprogrammene som vi er 
involvert i. Spesielt er det viktig å framheve hvor viktig undervisningsressurs de UiB-
finansierte stipendiatene utgjør i et laboratorietungt fag som kjemi. De står for en stor del av 
både instruksjon på laboratoriet og direkte tilbakemelding til den enkelte student på 
laboratorieteknikk og journalføring. Dette bidraget er meget verdifullt og helt avgjørende for 
å opprettholde den høye kvaliteten på studieprogrammene som vi forvalter. 

KI benytter ekstern sensor på de store grunnemnene og intern sensurering på andre 
emneeksamener med skriftlig vurderingsform. Uavhengig av bruk av ekstern eller intern 
sensor har instituttet registrert en betydelig økning i antallet klager, se Tabell 4. En nærmere 
gjennomgang av resultatet av klagene viser at ca. 80% gir uforandret karakter, mens det er 
lik frekvens av klagebehandling som endrer karakteren ett nivå opp eller ned. KI ønsker å 
medvirke til en gjennomgang av retningslinjene for klager på karakterer, med tanke på en 
best mulig bruk av ressursene for undervisning. 

Instituttet er i stadig økende grad engasjert i tverrfaglige studieprogrammer innen farmasi, 
nano, petroleum- og prosessteknologi, lektorutdanning og miljø- og ressursfag. Det vil være 
av stor verdi for organisasjonen generelt og KI spesielt at det blir utviklet gode og ensartede 
mekanismer for å ivareta både ressursbruk og resultatfordeling av slike program innenfor de 
regulære administrative rutinene og verktøyene som brukes. 

Tabell 4. Utvikling i antall klager på sensur ved Kjemisk Institutt i perioden 2011-2015. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 
Ant. klager 12 13 24 17 30 
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Innledning 
Vi viser til brev fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet angående utdanningsmeldingen 
(16/1000 – KRB, 21.01.16). Vedlagt følger utdanningsmeldingen for Bachelorstudiet i nanoteknologi 
og Masterstudiet i nanovitenskap for 2015 og planer for 2016. 

Bachelorstudiet i nanovitenskap (BScNano) 

Oppfølging av tidligere innmeldte studieplanendringer 
Basisgruppe 2 
Fra og med kull H07 til og med kull H14 består basisgruppe 2 av INF100, INF109, STAT101 eller 
STAT110 (velg ett emne blant). 
For kull H15 består basisgruppe 2 av INF109 eller STAT110 (velg ett emne blant). 
Fra og med kull H16 fjernes basisgruppe 2 og INF109 og STAT110 er valgfrie, men anbefalte emner i 
bachelorgraden i nanoteknologi. 
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Basisgruppe 
Som følge av at Basisgruppe 2 opphører fra og med studieåret 16/17 endres Basisgruppe 1 til bare 
Basisgruppe fra og med høsten 2016 og inneholder emnene KJEM122, KJEM131 og PHYS114 (velg ett 
emne blant). 
 
Fysikk-kombinasjonen 
Fra og med kull H07 til og med kull H14 kan nanostudentene velge mellom to fysikk-kombinasjoner i 
BScNano: [PHYS101 og PHYS102] eller [PHYS111 og PHYS112]. 
Fra og med kull H15 er det kun [PHYS111 og PHYS112] som utgjør fysikk-kombinasjonen i BScNano. 
 
Obligatorisk kvantemekanikk 
KJEM221 innføres som obligatorisk emne i kvantemekanikk fra og med kull H16. Studentene møter 
emnet i tredje semester, første gang høsten 2017.  
Anbefalt studieplan for BScNano fra og med høsten 2016 er vist i tabell A1 i Appendix. 

Kvalitetsutviklingsarbeid i 2016 
Egenevaluering av Bachelorstudiet i nanoteknologi vår 16 
Nanoprogrammet har tidligere annonsert en egenevaluering for BScNano høsten 2015 (14/1420 – 
HEOM, 19.02.14).  Den er noe utsatt og vil bli gjennomført våren 2016. Det er innledet et samarbeid 
med seniorrådgiver Harald Åge Sæthre på MN-fakultetet om fokusgruppesamtale med kull H15, som 
vil gi et viktig faktagrunnlag i evalueringen. Det er en målsetning at evalueringsrapporten leveres til 
fristen for studieplanendringer høsten 2016. 

Samarbeid med programsensor 
Programstyret for nanoprogrammet samarbeider tett med programsensor og avventer hans rapport 
for 2015 med hovedtema:  
Programsensor gjennomgår og vurderer ulike sider ved NANOemnene bachelornivå. Spesielt 
vektlegges relevans av pensumutvalg, nivåplassering, og undervisningsformer. Er fokus/temavalg 
optimalt?  
Vi vil også i 2016 invitere programsensor til et dagsbesøk med fokus på arbeidsprogrammet for 
kommende år:  
Programsensor konsentrerer seg om Masterstudiet i nanovitenskap og spesielt kursporteføljen for de 
obligatoriske masterkursene (KJEM220, BMED325, NANO300 og NANO310).  
Det er nå gjort en endring sånn at KJEM220 ikke lenger obligatorisk og vil utgå fra 
arbeidsprogrammet. 
I tillegg skal programsensor vurdere om valgemnene som tilbys på masternivå i tilstrekkelig grad gir 
bakgrunn for og støtter de tilgjengelige mastergradsprosjektene.  

Emneevalueringer 
NANOemnene evalueres jevnlig etter en oppsatt plan i treårig syklus. Faglærers rapport publiseres i 
kvalitetsbasen1. 

Studiebarometeret 
Programstyret for nanoVT har merket seg Studiebarometeret.no. Det er oppgitt på hjemmesiden til 
Studiebarometeret at tallene for Bachelorstudiet i nanoteknologi er slått sammen for 2014 og 2015 

                                                           
1 https://kvalitetsbasen.app.uib.no/ 



4 
 

på grunn av få svarende i 20152. Informasjon fra Studieadministrativ avdeling viser at det var seks 
svar i 2014 og fire i 2015. Laveste antall respondenter for at tallene kan publiseres alene er seks stk. 
Det vil ikke bli satt i verk konkrete tiltak på bakgrunn av tall fra Studiebarometeret for 2015 fordi at 
tallene for året ikke er entydige. Det er imidlertid viktig å få en god svarprosent blant studentene og 
vi vil vurdere å sette i verk tiltak for å øke svarprosenten blant nanostudentene.  

Programmøter 
Hensikten med programmøtene er å holde tett kontakt med studentene og gi relevant informasjon 
tilpasset deres behov i studieløpet. Programmøtene er gode arenaer til å få direkte kontakt med 
studentene. Det er god oppslutning om programmøtene.  
I 2015 gjennomførte vi et nytt programmøte, som ble meldt i utdanningsmeldingen for 2014. Dette 
er et forberedende møte for masterstudenter i fjerde semester før innlevering av masteroppgaven 
og avsluttende mastereksamen. Det var et vellykket møte med en god gjennomgang av de 
studieadministrative rutinene for avslutningen av masterstudiet.  Et tilsvarende møte vil bli holdt 
mars/april 2016. 
Andre programmøter i 2015: 
• Mottak av nye masterstudenter vår 2015. 
• Mastermøtet våren 2015 hvor alle nanostudentene var invitert. 
• Felles programmøte for 2. og 4. semester med informasjon om studieplanen for kommende 

semester. 
• Mottak av nye bachelorstudenter høst 15. 
• Mottak av nye masterstudenter høst 15. 
• Masterbrunsj for masterstudenter og 5. semester bachelorstudenter. 
• Klasse-til-program høst 15. 
 
Vi vil beholde det samme oppsettet for programmøter i 2016.  

Jobbsøkerkurs for nanoteknologer 
Nanoteknologer er kompetent til å håndtere en stadig mer utbredt vitenskap og teknologi og kan 
kommunisere på tvers av naturvitenskapelige disipliner. Nanoteknologers kompetanse er imidlertid 
lite kjent blant arbeidsgivere som nanostudentene kan være aktuelle for. Derfor arrangerer vi annet 
hvert år et skreddersydd jobbsøkerkurs for nanostudentene (alle kull og nivåer) i samarbeid med 
Karrieresenteret. Neste jobbsøkerkurs blir høsten 2016.   

Internasjonalisering 
Internasjonalisering vil her bli behandlet i betydningen tilrettelagt studentutveksling. 
Programstyret ønsker at nanostudentene skal ha tilgang til et tilbud med godt tilrettelagte 
utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner som kan tilby studentene relevante emner for sin 
nanoutdanning. Nanoprogrammet har tilrettelagte avtaler med Teknisk universitet i Graz (TUGraz), 
Østerrike og Århus universitet i Danmark. I tillegg har UiB bilaterale utvekslingsavtaler til hele verden. 
Det var tre nanostudenter som reiste ut våren 2015 og alle benyttet seg av UiBs bilaterale avtaler, til 
James Cook University (Australia), McGill University (Canada) og Hong Kong University of Science and 
Technology (Kina).   
Det er stor pågang fra nanostudenter som ønsker å reise ut og sju nanostudenter har fått 
forhåndsgodkjent utvekslingsopphold for våren 2016.  

                                                           
2 http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1120_BAMN-NANO 
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Rekrutteringsarbeid og opptakstall 
Programstyret oppfordrer nanostudenter til å presentere nanovitenskap på sine tidligere 
videregående skoler. Det er utarbeidet et undervisningsopplegg som studentene kan ta med seg ut. 
Så langt har én nanostudent gjennomført et slikt besøk med godt resultat og positive 
tilbakemeldinger fra skolen.  
Vi har også hatt gleden av et godt samarbeid med nanostudenter i forbindelse med skolebesøk fra 
vgs til Kjemisk institutt. Studentene bidrar aktivt og er meget gode representanter for 
nanoprogrammet både i faglig sterk formidling og i god profilering av det sosiale nettverket for 
nanostudentene ved UiB.  
Høsten 2015 hadde vi rekordstort kull av nye bachelorstudenter ved semesterstart. 29 studenter 
møtte på det obligatoriske programmøtet i uke 33. Vi hadde et lite masterkull H15 og to studenter 
startet på masterstudiet i nanovitenskap. Det er en utfordring med et lavt søkertall til mastestudiet, 
men det kan ha sin årsak i et lavt antall ferdige bachelors i 2015. Det var seks studenter som fullførte 
bachelorgraden i nanoteknologi i 2015.3 Det er en av årsakene til at Programstyret nå setter i gang 
tiltak for å evaluere bachelorstudiet i nanoteknologi med tanke på økt gjennomføring. Det er gledelig 
med stort kull høst 2015 med håp om god rekruttering til Masterstudiet i nanovitenskap i kommende 
år. 
Opptakstallene i perioden 2009 – 2015 er vist i tabell A2 i Appendix. 

Utfordringer 
Det er stadig utfordrende å administrere et tverrfaglig studieprogram som i stor grad benytter 
brukeremner som eies av andre institutter. Vi venter på implementering av tiltak fra Arbeidsgruppen 
for studie og forskerutdanning i det administrative utviklingsprosjektet (AU-prosjektet) på MN-
fakultetet. Arbeidsgruppen for studie og forskerutdanning ga forslag til løsning på sentrale faglige og 
administrative utfordringer i drift av tverrfaglige studieprogrammer som er beskrevet i 
arbeidsgruppens rapport.4  Programstyret for nanoVT minner om viktigheten om at disse blir 
implementert så snart som mulig. Programstyret har også merket seg at nanovitenskap er en av fire 
strategiske tematiske utviklingsområder ved MN-fakultetet i den nye strategien for 2016 – 2022. 
Programstyret imøteser at en videre og utvidet satsing på nanovitenskap ved fakultetet også kobles 
mot en videre satsing for nanoutdanningen ved fakultetet.  

Masterstudiet i nanovitenskap (MScNano) 

Oppfølging av egenevaluering av MScNano høsten 2014 
Programstyret for nanoVT gjennomførte en omfattende egenevaluering av MScNano høsten 2014. 
Det ble lagt frem en egenevalueringsrapport til fakultetet 5. mars 2015 (ePhorte sak 14/1420, jp 16). 
Rapporten er også publisert i kvalitetsbasen.5 
Programstyret arbeider nå med oppfølging av de forbedrende tiltakene som ble utarbeidet i 
evalueringsprosessen.  
 

                                                           
3 http://link.uib.no/DBH_nano 
4 http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport_asf_endelig_030215pdf_0.pdf 
5 https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=5560 
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Skal gjøres 
• Innføring av et obligatorisk emne i kvantemekanikk for å styrke den nanofaglige plattformen i 

bachelorstudiet for et videre masterstudium i nanovitenskap. KJEM221 er obligatorisk fra og med 
BScNano kull H16. 

• KJEM220 tas ut som obligatorisk emne i MScNano fra og med studieåret 16/17. Dette er i tråd 
med tiltaket om å gi mer fleksibilitet i studieplanen for å åpne for enda mer målrettete emner for 
det enkelte masterprosjektet. Studieplanendringen iverksettes fra og med MScNano kull H16.   

• Nettside med inngående informasjon om MScNano, inklusiv en katalogisering av relevante 
emner i bachelor- og mastergrad våren 2016. Men her er vi også avhengig av bidrag fra veiledere 
og så langt har det ikke kommet respons på invitasjon om profilering på en sånn nettside. Vi 
inviterer igjen våren 16. 

• Gjennomføre et foredrag om muligheter for doktorgrad etter endt mastergrad. Ph.d.-kandidater 
forteller om sine erfaringer fra masterstudiet i nanovitenskap og overgang til ph.d.-studiet. Det 
er litt uvisst om det vil bli et eget møte om det vår 2016, eller om det tas inn i mastermøtet. 

Videreføres 
• Masterbrunsj.  
• Mastermøte. 
• Jobbsøkerkurs i samarbeid med Karrieresenteret (neste gang høst 16). 

Rekrutteringsarbeid til MScNano 

Mastermøte 
Mastermøtet i masteruken et viktig virkemiddel for å synliggjøre bredden i tilbudet av 
masteroppgaver i nanovitenskap. Veiledere støtter godt opp om mastermøtet.  
I tråd med anbefalinger i evalueringen av MScNano 2014 er invitasjonen til forskningsmiljøene 
spisset for å få enda bedre frem i presentasjonen hva som er det faglige innholdet i studentprosjektet 
og faglige anbefalinger om gode valgemner i bachelor- og masterstudiet.  
Mastermøtet for nano holdes 2. mars 2016, kl. 16.15 – 18.30. Auditorium 5 i RFB. 

Masterbrunsj 
Masterbrunsj arrangeres torsdag i uke 32, uken før semesterstart. Hensikten er å bygge nettverk 
rundt siste året på bachelorstudiet og nye og eldre masterstudenter for motivasjon til å starte på og 
gjennomføre masterstudiet i nanovitenskap. Det er god stemning på masterbrunsjen og studentene 
deler sine erfaringer. Det er nesten unødvendig med en aktiv studieveileder. Studentene veileder 
hverandre. Høsten 2015 hadde vi to studenter som startet på MScNano, men god oppslutning fra 
femtesemesterstudentene og eldre masterstudenter, og det ble et godt møte. Dette er en viktig 
møteplass både faglig og sosialt og vil bli videreført høsten 2016.  
Opptakstall til MScNano viser i tabell A3 i Appendix. 

Ferdige masterkandidater i nanovitenskap  
Det ble uteksaminert tre masterkandidater i nanovitenskap våren 2015.  
Veilederteam for ferdige masterkandidater i nanovitenskap våren 2015: 
• Institutt for fysikk og teknologi: 

o Lars Egil Helseth (veileder). 
• Kjemisk institutt: 

o Erwan Le Roux (veileder). 
o Tore Skodvin (veileder). 
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Det er én ferdig masterkandidat i nanovitenskap høsten 2015.  
• Institutt for klinisk odontologi 

o Mihaela Roxana Cimpan (hovedveileder) og Daniela Elena Costea (biveileder, Institutt for 
biomedisin).  

 
Det forventes fem mastereksamener i nanovitenskap våren 2016 og tre høsten 2016. 

Utbetaling av resultatmidler for ferdige masterstudenter i nanovitenskap 
Det er utbetalt resultatmidler for ferdige masterkandidater i nanovitenskap i 2013 etter den 
foreslåtte modellen (ePhorte 13/2039-HEOM). 
Det ble utbetalt til hovedveiledende institutt for ferdige kandidater i 2013 slik:  
• Institutt for fysikk og teknologi (MN): 2  
• Institutt for biomedisin (MOF): 1 
 
I juni 2016 utbetales resultatmidler for ferdige kandidater i 2014 slik:  
• Institutt for fysikk og teknologi (MN): 3 
• Kjemisk institutt (MN): 1 
• Institutt for klinisk odontologi (MOF): 1 

Oppsummering 
Programstyret for nanoVT iverksatte store studieplanendringer i 2014 og 2015, som det enda 
gjenstår å se effekten av fullt ut. Målsetningen er å ha et best mulig faglig studieprogram hvor vi 
ivaretar studentene på en best mulig måte. Vi vil derfor holde et kontinuerlig fokus på studiekvalitet 
også i 2016 hvor vi gjør en grundig evaluering av Bachelorstudiet i nanoteknologi. Justeringer både på 
bachelor- og masternivå vil bli vurdert, hvis vi finner det nødvendig for å nå målsetningene. Vi ser 
også frem til det videre samarbeidet med vår programsensor i arbeidet med å gjøre nanostudiet 
enda bedre. 
Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med studentene i studiekvalitetsarbeidet og håper 
å utvikle og styrke dette ytterligere i året som kommer. Det er viktig for oss å ta vare på alle de gode 
studentene våre i et 5-årig studieløp og også tiltrekke oss gode mastersøkere med annen relevant 
faglig bakgrunn.   



8 
 

Appendix 
Tabell A1: Anbefalt studieplan for BScNano fra og med høsten 2016. 
Obligatorisk emne i kvantemekanikk og nedleggelse av basisgruppe 2. Kun basisgruppe 1. 

 

 

 

 

 

 

Opptaksramme og opptakstall 

Tabell A2: Opptak til BScNano i perioden 2009 – 2015 
Opptaksrammen for BScNano og MScNano for 2015/16 er hhv 20 og 10 studenter. Det er ingen 
endring fra tidligere år.  

ÅRSTALL PRIMÆRSØKERE TILBUD JA-SVAR 
KVALIFISERTE 
PRIMÆRSØKERE MØTT 

FULLFØRT  
BACHELORGRAD 
ETTER 4 ÅR 

%-VIS 
GJENNOMFØRING 
MØTT 

2009 37 30 24 27 19 12 63 
2010 35 28 23 31 18 9 50 
2011 34 32 17 25 16 10 63 
2012 29 40 24 22 20 7 35 
2013 46 52 33 40 23   
2014 38 42 27 31 21   
2015 53 51 31 51 29   

Tallene er hentet fra FS6, 7 eller fra statistikken til Samordna opptak8. 
 
I gjennomsnitt 52 % av dem som har møtt på Bachelorstudiet i nanoteknologi i årene 2009 - 2012 har 
fullført studiet.

                                                           
6 FS660.001 Oppnådd kvalifikasjon. Utplukk: Protokoll. Studieprogram: BAMN-NANO. Kull/Klasse: Kullvis.  
7 FS101.001 og 101.003. Studieprogram: 184 0939. Utplukk: Tilbud, JA-svar, Møtt. 
8 Samordnaopptak.no. 

6 Valgemne Valgemne Valgemne 
5 NANO244 KJEM131/Valgemne MOL200 
4 NANO161 KJEM122/PHYS114/Valgemne MOL100 
3 KJEM120 PHYS112 KJEM221 
2 NANO100 MAT112 PHYS111 
1 Ex.phil KJEM110 MAT111 
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Tabell A3: Opptak til MScNano i perioden 2009 – 2015  

ÅRSTALL TERMIN 
PRIMÆR- 
SØKERE TILBUD 

JA- 
SVAR 

KVALIFISERTE 
PRIMÆRSØKERE MØTT 

2009 HØST 1 0 0 1 0 
2010 VÅR 1 1 0 1 0 
2010 HØST 8 8 4 8 4 
2011 VÅR 2 0 0 2 0 
2011 HØST 12 6 5 12 3 
2012 VÅR 2 2 2 2 2 
2012 HØST 11 7 4 7 3 
2013 VÅR 1 0 0 0 0 
2013 HØST 11 7 6 7 59 
2014 VÅR 0 0 0 0 0 
2014 HØST 9 8 6 9 7 
2015 VÅR 3 3 3 3 3 
2015 Høst 5 2 2 2 2 

Tallene er hentet fra FS10. 
 
Det er noe komplisert å sette opp en kullvis sammenligning av møtt og fullført for Masterstudiet i 
nanovitenskap på grunn av at noen har hatt utsatt studiestart og noen har brukt kortere tid enn 2 år 
på masterstudiet. Men i alt 16 masterstudenter av 17 møtt i perioden høsten 2010 til og med høsten 
2013 har fullført mastergrad i nanovitenskap i løpet av 2,5 år. Det er 94 % gjennomføring for 
Masterstudiet i nanovitenskap. Tallene er hentet fra FS 11. 

 
 
 

                                                           
9 1 utsatt studiestart fra høsten 2014 til høsten 2015. 
10 FS101.001 og 101.003. Studieprogram: 184 2479. Utplukk: Tilbud, JA-svar, Møtt. 
11 FS660.001 Oppnådd kvalifikasjon. Utplukk: Protokoll. Studieprogram: MAMN-NANO. Kull/Klasse: Kullvis. 
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Utdanningsmelding 2015 

 

Bachelorprogrammet i molekylærbiologi 

Vi kan lese av tabellen under holder frafallsandelen seg noenlunde stabil fra år til år. Per dags dato er 

det 107 aktive studenter på programmet.  

År Startet Aktive tredje semester Aktive femte semester 

2010 31 24 (77 %*) 19 (79 %**) 

2011 60 29 (48 %*) 25 (86 %**) 

2012 37 22 (59 %*) 16 (72 %**) 

2013 43 32 (74 %*) 26 (81%**) 

2014 42 30 (71%*)  

2015 44   

Tabellen viser forholdet mellom hvor mange som begynte (ikke opptak, men som takket ja til studieplassen og 
semesterregistrerte seg første semester), og hvor mange av disse som fortsatt er aktive tredje og femte 
semester i bachelorgraden. Tallene er hentet fra FS. 
*Prosent av antall studenter som begynte. 
**Prosent av antall studenter som var aktive to semestre tidligere. 

 

Masterprogrammet i molekylærbiologi 

MBI har i flere år hatt mange søkere, inkludert mange kvalifiserte søkere. Mange har fått tilbud om 

opptak, men dessverre takker mange som har fått opptak likevel nei til studieplassen. Som vist i 

tabellene under har vi nå en svak positiv utvikling når det gjelder forholdet mellom tilbud og aktive 

studieretter. Per dags dato er 36 studenter aktive på programmet. 

Startår Tilbud om opptak Aktive andre semester 

2012 vår + høst 28  13 

2013 vår + høst 32 14 

2014 vår + høst 38 21 

2015 vår + høst 30 17 

2016 vår 2*  
*Kun studenter som begynte januar 2016. Hovedopptaket har studiestart i august.  
 

Høst og vår 2012 2013 2014 2015 Planlagt 
2016 

Planlagt 
2017 

Antall mastereksamener 12 16 7* 13 23** 11 

*Høsten 2012og våren 2013 ble det tatt opp til sammen 13 studenter. Fem trakk seg og én studerer deltid og 
leverer oppgaven våren 2015.  Derfor ble det unormal få innleverte masteroppgaver i 2014.  
**Våren 2014 startet vi et prosjekt for å øke rekrutteringen av egne bachelorstudenter til eget masterprogram i 
molekylærbiologi. Prosjektet omfattet brukerundersøkelser og intervju av bachelorstudentene vårsemesteret 
2014. Dette økte fokuset på masterprogrammet vårt kan ha hatt en positiv innvirkning på bachelorstudentenes 
valg av masterprogram for dette kullet. Dette er noe vi må se nærmere på i forhold til rekrutering til 
masterprogrammet vårt.  
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Laboratorieøvelse for bachelorstudenter i molekylærbiologi (Bachelor Training) 

I 2014 startet vi et prosjekt for å øke rekrutteringen av egne bachelorstudenter til eget 

masterprogram i molekylærbiologi. En rapport1 fra dette ble utarbeidet i 2014 og flere tiltak ble 

drøftet. Et av resultatene fra dette prosjektet er at vi nå tilbyr våre egne bachelorstudenter i andre 

semester en tre timers introduksjon til laboratoriearbeid der studentene fikk prøve seg på DNA 

gelelektroforese og tolke resultatene. Dette ble gjennomført også i 2015. Vi ønsker bedre fremmøte 

til dette arrangementet, men de som deltok var veldig fornøyd og vi vil fortsette med dette også i 

2016. 

 

Digital eksamen 

I 2015 ble det avholdt digital eksamen i fem av emnene våre; MOL100, MOL200, MOL301, MOL203 

og MOL204. MOL100 Innføring i molekylærbiologi er vårt store innføringsemne med om lag 150-200 

studenter hvert undervisningssemester (og mer enn 220 påmeldte V2016). Emnet undervises i 

vårsemestre. V2015 kom avklaringen fra DigUiB om hvorvidt vi kunne arrangere digital eksamen vel 

sent. MOL100 har tre digitale deleksamener gjennom semesteret, og disse ble gjennomført via 

moodle. Resultatene fra digital eksamen i MOL100 V2015 viste at denne eksamen ikke hadde vært 

optimal. Dette har vært drøftet inngående både med fakultetet og på instituttet og det nye teamet 

som underviser MOL100 nå i V2016 gjør en rekke endringer, både i undervisningsformer og 

forberedelse til digital eksamen.  

 

Studieplanendring – mer laboratorieundervisning i bachelorprogrammet 

Bachelorprogrammet i molekylærbiologi skal gi studenten teoretisk forståelse og praktisk erfaring i 

molekylærbiologi, og studieplanen inneholder både teoretiske og praktiske emner. Våren 2015 ble 

følgende studieplanendringer implementert: MOL202 Eksperimentell molekylærbiologi (praktisk 

laboratorieemne på 10 studiepoeng) ble erstattet av de to praktiske laboratorieemnene MOL221 

Eksperimentell molekylærbiologi I (10 studiepoeng) og MOL222 Eksperimentell molekylærbiologi II 

(10 studiepoeng). Denne endringen fra ett til to laboratorieemner i bachelorprogrammet har også 

den effekten at programstudentene våre får mer tid i laboratoriet her på instituttet og mer tid 

sammen med instituttets professorer og stipendiater. Dette bygger opp under målsettingen fra BA-

prosjektet om å øke rekrutteringen av egne bachelorstudenter til eget masterprogram i 

molekylærbiologi ved å styrke bachelorstudentenes faglige og sosiale tilhørighet, heve 

gjennomføringsgraden på bachelornivå, og øke antallet bachelorstudenter som velger å fortsette 

med en mastergrad ved Molekylærbiologisk institutt. Bachelorkullet 2013 er det første kullet som har 

fulgt de nye laboratorieemnene i sin studieplan, og hele 60 % av dette kullet er fremdeles aktive i 

femte semester (høst 2015) som er en betydelig økning fra kullet før (43 % ). 

                                                           
1
 «MOL100 pittelitt, så litt mer med MOL200, så MOL202. Da liksom BAM!» En undersøkelse av sosial og faglig 

tilhørighet hos bachelorstudenter i molekylærbiologi 
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Molekylærbiologisk dag 

Molekylærbiologisk dag ble arrangert 5. mars for fjerde år på rad, og for første gang som en del av 

«åpen dag ved Universitetet i Bergen». Den største forskjellen for oss var nå at mens vi før arrangerte 

en hel dag for elevene, hvor de kom om morgenen og ble hos oss til ettermiddagen, tilbød vi nå to 

halvdagsopplegg slik som de fleste andre instituttene ved fakultetet. Vi tror det var positivt at 

elevene hadde mulighet til å besøke to institutter i løpet av dagen. Vi så også at det noen 

enkeltelever meldte seg på, ikke bare hele klasser. Dette tar vi som et tegn på at mange elever velger 

instituttbesøk helt og fullt av egen interesse, og tror det kan bidra til at elevene er enda mer 

interessert og aktive enn når hele klasser kommer samlet. Arrangementet er populært og vi 

planlegger ny Molekylærbiologisk fagdag 9. mars 2016, som en del av «åpen dag ved Universitetet i 

Bergen». Nå, når «Åpen dag» arrangeres sentralt på UiB, er det viktig at annonseringen er god og når 

fram til de aktuelle skolene. Vi gjør derfor oppmerksom på at Skolelaboratoriet for realfag her på 

MatNat, har meget god oversikt over hvilke skoler som er relevante og vi anbefaler derfor at 

annonseringen gjøres i samarbeid med Skolelaboratoriet. 

 

Programevalueringer  

Vi har strevd mye med å finne en egnet og villig person til å bli ny programsensor. Først nå, i februar 

2016, har vi funnet en meget kompetent og villig kandidat til dette oppdraget og vi regner med å 

inngå en avtale om dette med vedkommende i nærmeste framtid. Da vil vi lage en plan for 

programevalueringer i tiden som kommer. Vi har allerede bestemt at første del av dette arbeidet skal 

ha fokus på første del av BA-programmet våres og de obligatoriske emnene som inngår. Dette 

innebærer også at vi vil søke om utsatt frist for gjennomføring og levering av programsensurer.  

 

Undervisningssamarbeid med andre institutter 

Instituttleder har hatt innledende samtaler med sine kolleger på Institutt for biologi og Institutt for 

biomedisin med tanke på undervisningssamarbeid. Dette er også blitt aktualisert i det at Institutt for 

biomedisin ønsker å lage sin egen bachelorgrad. Slik MBI ser der, er det veldig viktig at en eventuell 

ny bachelorgrad innen livsvitenskapene ikke skaper mer duplisering av undervisning. MBI ønsker at 

de tre instituttene skal kunne finne fram til gode måter å utnytte undervisningsressursene på og på 

den måten, både utnytte lærekreftene på de tre instituttene bedre samtidig som vi kan lage et rikere 

emnetilbud. Vi har også hatt innledende drøftinger med våre søsterinstitutter om det kan være 

formålstjenelig å etablere et nytt studietilbud innen for eksempel bioteknologi. 

 

Aktiviteter i etter- og videreutdanningen 

November 2015 underviste flere av våre ansatte for første gang på et to-dagers etter- og 

videreutdanningskurs for lærere, Naturfag 2 i regi av Skolelaboratoriet i realfag. Det var 28 deltakere 
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påmeldt, og de fleste var lærere fra ungdomsskoletrinnet. Tilbakemeldingene tyder på at dette har 

vært meget vellykket og også våre deltakende lærere og instruktører forteller at det har vært bra. 

Skolelaboratoriet inviterer oss til å være med på dette også i årene framover, så sant opplegget får 

ekstern finansiering. I januar 2015 deltok også en av våre professorer med en forelesning i starten av 

Skolelaboratoriets kurs i Naturfag 1.  

Instituttet ser meget positivt på at vi nå får større anledning til å delta i etter- og videreutdanning av 

lærere og vi vil, så langt kapasiteten rekker, være positive til å delta i flere slike opplegg. Siden en så 

stor andel av pensum i Bio2 (på VGS) ”tilhører” vårt fag, er det av stor betydning at vi deltar mer i 

dette. Dette er viktig for at lærerne i skolen får bedre forutsetninger for å undervise disse tema. 

Samtidig ser vi at dette, på lengre sikt, kan være gunstig for rekruttering av fremtidige studenter til 

molekylærbiologi, både i våre studieprogram og tilsvarende programmer ved andre læresteder. 

På basis av noen av undervisningselementene som ble brukt i Naturfag 1 (H2015) har vi også laget et 

spesielt opplegg (innen strukturbiologi) som ble tilbudt på UiBs faglig-pedagogiske dag nå i Februar 

2016 med ca 16 deltakere fra mange forskjellige skoler. 

Vi nevner også at Norge nå, for første gang, vil delta i den internasjonale olympiaden i biologi (for 

elever i siste klasse i VGS). Denne deltakelsen ble drøftet i Det nasjonale biofagrådet i 2014/2015 og 

Institutt for biovitenskap, UiO, tok i 2015 initiativet til at Norge nå deltar. I denne for bindelse deltok 

en av MBIs professorer som «coach» for to av elevene fra Bergen katedralskole som hadde kvalifisert 

seg for andre runde i konkurransen om å delta på det norske laget. Dersom de går videre til den 

norske finalen, vil vi gjerne bidra mer.  

 

Studiebarometer 

Masterprogrammet for molekylærbiologi har så få respondenter at den ikke kommer med på den 

instituttvise programoversikten for fakultetet. Vi kan se på tallene for 2014 og 2015 sammen for å 

skaffe oss et visst bilde, og når vi sammenligner disse tallene mot «alle biologiske fag, andre» ser vi at 

vi skårer likt eller høyere på de fleste punkt. Vi skårer typisk lavere på spørsmål angående 

jobbmuligheter, arbeidsliv og yrkesrelevans. 

Bachelorprogrammet i molekylærbiologi skårer blant de laveste på programnivålisten til fakultetet. 

Her sammenlignes bachelorprogram og masterprogram mot hverandre. Vi forventer i 

utgangspunktet en høyere tilfredshet blant masterprogram- enn bachelorprogramstudenter. 

Målingen gjøres blant 3. semesters studenter i begge program. Ved dette tidspunktet har 

masterstudentene startet på masteroppgaven og bør nå være sterkt knyttet både til programmet og 

instituttet. Bachelorprogramstudenter i molekylærbiologi har derimot kun rukket å ta første 

innføringsemne i studiespesialiseringen ved det tidspunktet studiebarometerets målinger innhentes. 

Undervisning i første innføringsemne skjer i realfagsbygget og lesesaler for våre bachelorstudenter 

ligger geografisk fjernt fra instituttet. Dette kan ha bidratt til at studentene har mindre tilhørighet og 

er mindre fornøyd med studiemiljøet i undervisningsprogrammet. Men vi må ta tallene på alvor, og vi 
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ønsker som nevnt og ha et spesielt fokus på første del av bachelorprogrammet når vi starter 

programevalueringene med ny programsensor.  

 



Utdanningsmelding for 2015, Matematisk institutt

Oppsummering
 Digitalisering av undervisningen er godt i gang.
 De nye bachelorprogrammene (nye fra høst 2014) har fortsatt høye søkertall i 2015. 

Instituttet burde bli spurt om vi ønsker overbooking der det er flere kvalifiserte søkere enn 
antall plasser.

 Bachelorprogrammet i matematikk har mange søkere i forhold til antall plasser. Det er derfor 
ønskelig å utvide med 5 plasser til totalt 15 plasser.

 Instituttet skal prioritere rekrutteringsarbeid inn mot videregående skole og har opprettet et 
rekrutteringsutvalg. 

 Gjennomstrømming av studenter i studieprogrammene er et problem som er omtrent likt på 
Matematisk institutt som for fakultetet som en helhet. 

 Dublering av undervisning i MAT101 og MAT111 og budsjettkutt har ført til at vi ikke kunne 
tilby samme omfang gruppeundervisning i MAT111 høsten 2015 som i 2013-2014, ved at 4 
timer gruppeundervisning per uke per regnegruppe ble redusert til 2 timer per uke, som er 
det som det var før 2013.

 Bemanningssituasjonen på lærerutdanningen gir stort undervisnings/veilederpress på de få 
vitenskapelige ansatte. 

Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014 og planer for 
prioriteringer for 2016

Digitalisering av undervisningen
I Utdanningsmeldingen for 2014 nevnte vi digitalisering av undervisning som en prioritet. Instituttet 
øker stadig sin kompetanse og bruk av digitale hjelpemidler, og studenter etterspør generelt i 
evalueringer mer digitale innleveringer og hjelpemidler i matematikkundervisningen. Digitalisering vil 
fortsatt være aktuelt fremover, og vi vil fortsette å prioritere effektivisering og optimering av 
undervisningen ved hjelp av digitale hjelpemidler.  

I kurset STAT110 ble det høsten 2015 innført digitale seminarer i form av gruppeoppgavene på 
video, som ble gjort tilgjengelige på Mi side. Videooppgavene ble veldig godt mottatt av studentene 
og fikk mye skryt i emneevalueringen, og det er planer om å utvide tilbudet i 2016 med flere videoer. 

I MAT121 Lineær algebra vil programvaren MAPLE TA bli brukt i undervisningen og oppgavene 
våren 2016. Det har i MAT121 også vært brukt visualiseringsprogram for å gi utfyllende forklaringer 
i tillegg til forelesninger og grupper. 

Vi bruker MATLAB og R i flere emner, både i undervisning og innleveringsoppgaver. 
Videreutdanningen bruker Geogebra, Moodle, Screencast-o-matic og Adobe Connect. 

Arbeid med rekruttering, frafall og gjennomstrømming
Matematisk institutt opprettet i 2015 et rekrutteringsutvalg bestående av tre vitenskapelig ansatte, 
en studentrepresentant og en fra studieadministrasjonen. Rekrutteringsutvalget skal planlegge, 
videreutvikle og koordinere rekrutteringstiltak som allerede er innarbeidet, samt vurdere nye tiltak 
og gi råd til instituttledelsen om hva som bør settes i verk. Med rekrutteringstiltak menes her tiltak 
for å bedre rekrutteringen til alle studieprogrammene på instituttet, med hovedvekt på bachelor- og 
masterprogrammene.



Tiltak for rekruttering til bachelorprogrammene rettes mot elever i videregående skole, og allerede 
innarbeidede tiltak inkluderer Åpen dag/fagdag og foredrag for skoleklasser som kommer på 
besøk. 

Et nytt tiltak, med planlagt oppstart høst 2016, er å opprette et emne i matematikk for elever i siste 
klasse på videregående som har fulgt det akselererte matematikkløpet på ungdomsskolen og som 
dermed er ferdig med R2 et år før normert tid. Vi tilbyr allerede disse elevene opptak til våre 
grunnemner i matematikk, men kun som studenter på ordinær undervisning. Det nye forslaget 
inkluderer tilrettelagt undervisning utenom skoletid og mulighet for å ta MAT111 over to semestre. 

Rekrutteringen til instituttets masterprogram skjer i stor grad fra våre bachelorprogram, slik at det 
er et sentralt mål å minske frafallet på bachelornivået. Utvalget skal vurdere tiltak for å nå dette 
målet (som f.eks. mentorordning, forbedring av nettsider og studiemiljøfremmende tiltak), og 
komme med råd til ledelsen om hvordan tiltakene kan gjennomføres.

I løpet av 2013 ble det opprettet tre nye bachelorprogram og en ny 5-årig integrert masterprogram 
med oppstart høsten 2014. Fra høsten 2014 av er det ikke lengre mulig å søke opptak på det 
gamle programmet som het bachelor i matematiske fag. Dette programmet legges ned når de siste 
studentene blir ferdig. Søknads og opptakstall på de nye programmene har vært veldig bra i 2014, 
og er fortsatt bra i 2015:

Opptak / antall søkere1 på bachelor i matematikk: 14 / 40 
Opptak / antall søkere1 på MATEK: 15 / 19
Opptak / antall søkere1 på bachelor i statistikk: 7 / 9 
Opptak / antall søkere1 på integrert master i aktuarfag: 14 / 12

Selv om kapasiteten på bachelor i matematikk er 10 studieplasser, hadde det vært bra å ta opp 
enda flere studenter. Dessverre ble instituttet ikke spurt om vi kunne ta opp flere. Vi håper på 
bedre kommunikasjon mellom fakultetet og instituttet ved fremtidige opptak.

Utfordringer i studiekvalitets- og læringsmiljøarbeidet

Kapasitetsproblem på grunnkurs 
De fleste av våre grunnemner har en sterk økning i antall studenter hvert år. Dette vil legge mer 
beslag på de store auditoriene og også være en ekstra undervisningsbelastning for foreleserne 
som er ansvarlige for grunnemnene. I MAT101 og MAT111 har vi fast dublering av forelesingene, 
men vi har ikke forelesere nok til å dublere alle andre grunnkurs. Ved lærerutdanningen fører økt 
videreutdanningsaktivitet også til stor etterspørsel på mindre undervisningsrom, og siden 
videreutdanningsemnene er samlingsbaserte med heldagsundervisning skaper de utfordringer når 
dette skal samkjøres med ordinær parallellkjørt undervisning.

Antall forelesere og veiledere 
Ettersom antall studenter på grunnkurs og i bacheloropptaket går opp er det uheldig at antall 
forelesere i staben går ned, ved at flere stillinger ikke blir lyst ut ved aldersavgang og bistillinger 
ikke blir videreført. Derved er det en hovedutfordring å forsøke å opprettholde kvaliteten på 
matematikkemnene, og ikke minst på bachelorgradene. Vi ønsker å tilby uregelmessige emner 
oftest mulig, for det studentene etterspør disse emnene, og vi ønsker å opprettholde god veiledning 
på både master og på bachelor (mentorordningen). 

Instituttet har flere emner som ikke har blitt undervist på flere år på grunn av 
undervisningskapasiteten. Disse kan stå i fare for å bli lagt ned. MAT265 Parameterestimering og 
inverse problem og MAT362 Bevaringsmetoder for elliptiske differensiallikninger, som hittil har blitt 
undervist en gang i året med god studentpåmelding, står i fare for å bli undervist mye sjeldnere fordi 
de har vært avhengig av forelesere som var ansatt på Matematisk institutt i bistillinger. 

1 Dette refererer kun til antatt førsteprioritetssøkere. 



MAT101 og MAT111
Fra høsten 2013 endret vi MAT101 og MAT111 ved å innføre 8 mindre innleveringer i begge disse 
emnene, der minst 6 av de 8 måtte være bestått for å gå opp til eksamen. I tillegg startet gruppene 
en uke tidligere enn tidligere år. I MAT111 innførte vi i tillegg 4 timer med regnegruppe (2 x 2 timer) 
per uke, slik at studentene skulle få et mer omfattende tilbud om regnetrening med hjelp tilstede. 
Dette koster instituttet en del ekstra i form av lønn til gruppelederne. Det var mye mer rettearbeid 
og i MAT111 ble det ansatt 14 gruppeledere, mot normalt 6-7. Denne satsingen ble videreført i 
2014, men grunnet budsjettsituasjonen måtte vi i 2015 gå tilbake til opprinnelig antall 
gruppeledere. Utfordringen er da å opprettholde samme nivå på læringsmiljø og gjennomføring 
som i 2013 og 2014. 

Tabell 1. Gjennomføring og strykprosent i MAT101 siste seks år (kun høst/undervisningssemester)
År Oppmeldt Møtt Bestått Stryk antall Stryk % (av 

møtt)
2015 427 347 256 88 25
2014 369 312 255 53 17
2013 362 300 250 49 16
2012 348 292 244 39 13
2011 363 307 216 91 30
2010 348 293 233 59 20

Tabell 2. Gjennomføring og strykprosent i MAT111 siste seks år (kun høst/undervisningssemester)
År Oppmeldt Møtt Bestått Stryk antall Stryk % (av 

møtt)
2015 390 313 227 75 24
2014 358 293 220 69 24
2013 362 284 230 53 19
2012 302 232 166 61 26
2011 274 209 160 49 23
2010 309 243 196 45 19

Programtilbud, nye studieprogram og gjennomstrømming

Nye studieprogram
I 2015 ble det opprettet to nye studieretninger i matematikk: Algebra og Algebraisk geometri. Disse 
har opptak av studenter første gang høst 2016 og vil erstatte studieretningen Algebra/algebraisk 
geometri, som hadde sitt siste opptak våren 2016. 

Planlagte nedlegginger av studieprogram
Fra høsten 2017 er det et krav om mastergrad for å komme inn på PPU:
http://www.uib.no/utdanning/laerer/49375/opptakskrav-ppu

Dette vil påvirke våre masterprogram i Skolerettet matematikk, både studieretningen under 
Matematikk og spesialiseringen under Anvendt og beregningsorientert matematikk. Høst 2016 blir 
siste opptak til Skolerettet matematikk. 

Programtilbudet
I flere utdanningsmeldinger frem til 2014 har vi nevnt rekruttering til instituttets bachelorprogram 
som en hovedutfordring og skisserte at en klarere profil for de ulike studieretninger allerede på 
bachelornivået ville kunne øke søkertallene. I løpet av 2013 ble det opprettet tre nye 
bachelorprogram og en ny 5-årig integrert masterprogram med oppstart høsten 2014:
- Bachelor i matematikk, 10 studieplasser



- Bachelor i matematikk for industri og teknologi (MATEK), 15 studieplasser 
- Bachelor i statistikk, 10 studieplasser
- Integrert master i aktuarfag, 10 studieplasser

Denne endringen har gitt en total økning i søkermassen og i opptaket av studenter til bachelor på 
Matematisk institutt, se tabell 3. 

Tabell 3. Utvikling i søkerantallet
2012 2013 2014 2015Progra

m Søkere
*

Kar.snit
t

Søkere
*

Kar.snit
t

Søkere
*

Kar.snit
t

Søkere
*

Kar.snit
t

MATF 44 alle 53 alle - -
MAT - - 40 48,8 40 55,1
MATEK - - 26 47,8 19 48,9
STATS - - 10 alle 9 alle
AKTUA - - 16 alle 12 alle
Sum 44 53 92 80
* Dette refererer kun til antall førsteprioritetssøkere. 

Totalt har vi 119 aktive studenter på de fem programmene omtalt i tabell 3. I tillegg kommer 
studenter på lektorutdanningen. 

Instituttet har 102 aktive masterprogram i matematikk og statistikk, ett av disse er et 
videreutdanningsprogram for lærere:

- Anvendt og beregningsorientert matematikk: Dette programmet har 8 forskjellige 
spesialiseringer.
- Matematikk: 4 masterprogram med navn Algebra/algebraisk geometri2, Matematisk 
analyse, Topologi og Skolerettet matematikk.
- Statistikk: 3 masterprogram med navn Dataanalyse, Finansteori og forsikringsmatematikk 
og Matematisk statistikk.
- 5-årig integrert masterprogram i aktuarfag. 
- Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk. Dette er et 
deltidsstudium (50 % progresjon) over 4 år. 

Tverrfaglige program:
Matematisk institutt er også med på fem tverrfaglige program:

-  5-årig integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk.
- Bachelorprogrammet Informatikk – matematikk – økonomi (IMØ), der Institutt for 

informatikk har hovedansvaret.
- 1-årig Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der Psykologisk fakultet er hovedansvarlig.
- Masterprogrammet i Petroleumsteknologi – Reservoarmekanikk, der Institutt for 

fysikk og teknologi har hovedansvaret.
- Master i Energi, der Geofysisk institutt har hovedansvaret.

I tillegg har instituttet ansvar for to videreutdanningstilbud innen lærerutdanningen, som ikke er fulle 
studieprogram:

- Videreutdanningtilbud innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen
      «Kompetanse for kvalitet»: Matematisk institutt har to videreutdanningstilbud i 

matematikk for lærere, hver på 30 sp, rettet mot videregående skole (startet 2012) og 
ungdomsskolen (startet høsten 2014) som begge er innenfor den nasjonale 
videreutdanningsordningen «Kompetanse for kvalitet». 

2 Fra høsten 2016 vil instituttet ha 11 aktive masterprogram, da Algebra/algebraisk geometri vil erstattes av to separate 
program.



Vurdering av robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2017 
Totalt sett har Matematisk institutt 45 studieplasser på bachelornivå, som har vært et stabilt antall i 
mange år. Etter at vi erstattet bachelor i Matematiske fag med fire nye program og ikke fikk økt 
antall studieplasser totalt er det noen program med så lite som 10 studieplasser. Det er imidlertid 
flere enn 45 som får tilbud om opptak hvert år, noe som er høyere enn tidligere, og det er felles 
programmøter, felles sosial arena og mange felles emner de første årene. 

Når det gjelder studieplasser og opptak så ønsker instituttet å overbooke ettersom vi uansett har 
plass på emnene våre. Høst 2015 fikk kun 14 studenter opptak til Bachelorprogrammet i 
matematikk, til tross for at det var mange søkere og at vi året før ga beskjed om at vi ville ta opp 24 
studenter til dette programmet. Dette resulterte i et høyt karaktersnitt for å komme inn, noe som kan 
virke positivt for populariteten i 2016-opptaket, men vi vil heller ha flere studenter enn et eksklusivt 
program. Overbooking av populære program vil også gi mer robusthet i studentmiljøet på instituttet.  

Planer for studieplasser
Vi skulle gjerne utvidet antall studieplasser i Bachelorprogrammet i matematikk med 5 plasser, til 
totalt 15 plasser, da det er grunnlag for det med søkertallene. Gitt at vi kun har 45 plasser totalt 
planlegger vi samme fordeling av studieplasser som de har vært de siste årene:
Bachelor i matematikk: 10 studieplasser per år
Bachelor i matematikk for industri og teknologi: 15 studieplasser per år
Bachelor i statistikk: 10 studieplasser per år
Integrert master i aktuarfag:10 studieplasser per år

Selv om noen av programmene har flere søkere enn andre vil vi gjerne videreføre denne 
fordelingen av studieplasser og så heller ha muligheten for å overbooke de mest populære 
programmene. 

Når det gjelder studieplasser på master så har dette i lang tid vært 30 studieplasser per år for hele 
instituttet. Her vil vi også helst videreføre dette antallet med et visst antall plasser per år for hele 
instituttet, og ikke for hver studieretning. 

Evaluering av studieprogram
Vi planlegger en større egenevaluering av de nye studieprogrammene, samt masterprogrammene i 
Matematikk, Anvendt og beregningsorientert matematikk og Statistikk, i løpet av 2016, med 
rapporteringsfrist tidlig i 2017. 

Gjennomstrømming i studieprogrammene
Når det gjelder masterstudiene har vi god kontroll på gjennomstrømmingen, men dette er litt 
vanskeligere på bachelor. Det er mest frafall på bachelorprogrammene, men det er også litt frafall 
på masterprogrammene. De fleste frafall her skyldes at studenter har jobb ved siden av studiene, 
noe som er vanskelig å kombinere med undervisningen her som er lite lagt opp for 
egenstudier/fjernstudier. 
Noen av frafallstallene er studenter som av ulike grunner har sluttet, men så enten fått tid til å 
studere igjen noen år senere eller har villet byttet masterprogram, og dermed konfigurerer to ganger 
i opptakstallene og en gang i frafallstallene selv om de har fullført en mastergrad. Noen faller 
dessverre helt ut og returnerer ikke for å fullføre mastergraden sin, og disse vet vi ikke hvor blir av. 

Tabell 4 viser gjennomstrømmingen i masterprogrammene i Matematikk, Anvendt og 
beregningsorientert matematikk og Statistikk mellom 2010-2015. Lektorutdanningen og 
videreutdanning er her utelatt; lektorutdanningen fordi de har et integrert løp over 5 år der de kan ta 
masteroppgaven innen mange forskjellige studieprogram og videreutdanningen fordi de er et 
deltidsstudium over 4 år, der mange også får utsettelse ettersom de har full lærerjobb ved siden av, 
og det derfor er mye vanskeligere å sammenligne gjennomstrømmingen direkte med 2-årige 
program. 

Tabell 4. Opptak til master (ikke lærerutdanning, da lektor har integrert løp og maumat er 
vanskelig å følge med på)



År 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tatt opp 22 23 20 24 22 20
- Sluttet 4 4 3 3 2 1
- Fullført (per februar 2016)
- fremdeles aktive

18 19 17 20
1

6
14

0
19

Tabell 5 viser antall uteksaminerte masterstudenter på Matematisk institutt fra 2010 til i dag. Måltall 
er her antall masterstudenter som etter planen (masteravtalen) skal levere masteroppgaven i løpet 
av 2016. Det er høyere enn tidligere år, mye på grunn av det relativt nye 
videreutdanningsprogrammet for lærere. 

Tabell 5. Antall uteksaminerte masterstudenter på Matematisk institutt 2010-2015. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Måltall

Antall mastergrader 
MI 22 23 25 18 24 16 28

- Matematikk 1 5 2 3 3 2 2
- ABM 15 6 8 4 7 5 11
- Statistikk 5 6 10 10 7 3 7
- Energi - - - 0 2 0 0
- Reservoarmekanikk* 0 4 2 0 0 0 0
- Lektorutdanning* 1 2 3 1 3 3 2
- Videreutdanning*** - - - - 2 3 6
* Studenter tatt opp på Petroleumsteknologi sin studieretning, men som får veiledning på MI. 
** Kun lektorutdanning med masteroppgave på Matematisk institutt. 
*** Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk, de første kandidatene ble 
ferdige i 2014. 

Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2015 og planer for 2016.

Status i 2015:
Matematisk institutt hadde i 2015 følgende videreutdanningstilbud for lærere:
- Erfaringbasert master
- To tilbud à 30 sp (hvert tilbud 15+15 sp) innenfor den nasjonale ordningen Kompetanse for 

kvalitet
- To GeoGebra-emner (hvert 15 sp). Første gang. Betalingskurs.

Erfaringsbasert master er et deltidsstudium (50 %) som startet i 2010. Syv kandidater er så langt 
uteksaminert. Det er pr. dags dato 33 aktive studenter (+ 2 i permisjon).

På de to kortere videreutdanningstilbudene er det pr. dags dato hhv. 40 (MAT612) og 34 (MAT602) 
deltagere. Forrige studieår gjennomførte 20 MAT601, 21 MAT602, 40 MAT611, 38 MAT612

På GeoGebrakursene er det hhv 8 (MAT621) og 14 deltagere (MAT622).

Planer for 2016:
Instituttet vil videreføre alle de tilbudene fra 2015. For tilbudene innenfor Kompetansen for kvalitet 
som finansieres av Utdanningsdirektoratet, har instituttet fått tilslag for 5 nye år, med åpning for 5 
til.



Vi vil jobbe videre med aktiv markedsføring, særlig av GeoGebrakursene. Her har Tor Espen 
Kristensen laget en rekrutteringsvideo som bl.a. deles i sosiale media.

Andre kommentarer knyttet til videreutdanningsaktiviteten:
- Økt videreutdanningsaktivitet fører til økt belastning på undervisningsrom. Og siden 
videreutdanningsemnene er samlingsbasert med heldagsundervisning skaper de utfordringer når 
dette skal samkjøres med ordinær parallellkjørt undervisning.
- På den erfaringsbaserte masteren er det utfordringer knyttet til presset veilederkapasitet.
- Økningen i videreutdanning, har ført til utvikling og økt bruk av nettbasert undervisning og 
veiledning. Det innebærer at instituttet har fått økt sin kompetanse innen bruk av digitale 
læremidler, bl.a. GeoGeogebra, Moodle, Screencast-o-matic og Adobe Connect.

Når det gjelder etterutdanning har ikke dette noe stort omfang ved instituttet og foregår ved at de 
vitenskapelig ansatte selv blir forespurt direkte av eksterne og stiller opp med foredrag etc. i ulke 
sammenhenger, bl.a. Faglig-pedagogisk dag. Vi har ingen samlet oversikt over denne aktiviteten.

Lærerutdanningen

Studiekvalitets-/læringsmiljøtiltak 2015:
 Opprettelsen av Lærerværelset, se http://www.uib.no/matnat/95299/rom-lektorutdanning
 Videre drift av realfagspartnerskapet. Flere videregående skoler ble i 2015 med i 

realfagspartnerskapet og lærer Kristian Eriksen fortsetter som koordinator til 2018. Dette 
samarbeidet bidrar bl.a. til å forenkle og forbedre samarbeidet om praksis.

Utfordringer:
 Den videre utrullingen av rammeplanendringene i lektorprogrammet. Opprettelse av nye 

emner og planlegging av praksis i tråd med den. Nedlegging av gamle emner. 
Overgangsordninger.

 Organisering- og styringssystem for lærerutdanningen ved UiB (sentral arbeidsgruppe)
 Plassutfordringer på laboratorieemner i lektorprogrammet, spesielt 2. semester
 Styrking av praksis
 Tettere kobling mellom pedagogikk og fagdidaktikk
 Opprettelse og igangsetting av PPU deltid fra H16
 bemanningssituasjonen

Planer:
 Det er utarbeidet ny modell for fagdidaktikk i realfag i PPU og lektorprogrammet som gjør at 

samkjøring av undervisning med lektorprogrammet er mulig. Opprettelse av nye PPU-
emner innen 1. oktober.

 Lage forslag til system for undervisningsopptaket 2. semester
 Utvikle PPU deltid

Gjennomstrømming/frafall – lektorprogrammet:
Tatt opp H12: Totalt 29 registrert, men 4 av dem startet aldri opp. 1 fullført og 9 frafalt siden H12.
Tatt opp H13: Totalt 36 registrert, men 4 av dem startet aldri opp. 6 frafalt siden H13.
Tatt opp H14: Totalt 41 registrerte, men 4 av dem startet aldri opp. 5 frafalt siden H14.
Tatt opp H15: Totalt 47 registrerte, men 4 av dem startet aldri opp. Ingen frafalt siden H15.

Majoriteten av dem som faller fra, faller fra mellom 2. og 3. semester. Et tiltak har vært å samle 
lektorstudentene til et programmøte i mai 2. semester for å orientere om 3. semester.

Lektorstudentene har mulighet til å utvide masteroppgaven fra 30 til 60 sp. Mange benytter seg av 
det. Dermed er det mange som ikke fullfører på normert tid.

For lektorstudentene var gjennomsnittlig studiepoengproduksjon V15 og H15, hhv 27 sp og 25 sp.



Studiebarometeret:
Lektorprogrammet i realfag kom godt ut av Studiebarometeret 2014 og 15. 
I begge årene var scoren på helhetsvurdering 4,3. Gjennomsnitt for gruppen (fag- og 
yrkeslærerutdanninger, inkludert lektorutdanninger) var 3.8.

Vi merker oss at vi scorer under 3 på følgende: Kommunikasjonen mellom praksissted og 
høyskole/universitet og Teoriopplæringens relevans for praksisutøvelse.
Dette er noe vi har fokus på og som vi må fortsette å ha fokus på.
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