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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 8. juni 2016 kl. 1015-1200 
Rom 1064, Realfagbygget 1. etasje  

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 6. APRIL 2016 

 
Sak 16/9  

HØRINGSSAK: ENDRING AV FAKULTETETS REGLER FOR TIDLIG EKSAMEN 
Vedtakssak (Saksnr. 10/3834)  

VEDLEGG:  

- Høringsbrev fra fakultetet med endringsforslag fra Institutt for geovitenskap  
- Høringssvar fra instituttene: GEO (tillegg), BIO, KI, MBI, MI, LU, IFT, GFI, II 
- Studentenes høringssvar - Realistutvalget, studenter på MBI, studentrepresentant ved MI  
- Stryker med vilje på eksamen - Artikkel fra Khrono 25.5.2016 

 

SAK 16/10  

PROGRAMEVALUERINGER FRA BACHELOR I GEOVITENSKAP, MASTER I ENERGI OG FELLES MASTER I 
PROGRAMUTVIKLING  
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)  

VEDLEGG:  

- Programevaluering MSc Energi, Oversendelsesbrev, Temaoversikt våren 2016  
- Programevaluering BSc Geovitenskap, Oversendelsesbrev, Brev om programevaluering av 

MSc geovitenskap  

- Programevaluering felles mastergrad i programutvikling, Refleksjonsnotat til 
programevalueringen  

 

SAK 16/11  

"EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER" - MERITTERINGSORDNING VED MAT.NAT.FAKULTETET - 
Vedtakssak 

VEDLEGG: Notat - Etablering av meritteringsordning ved MN-fakultetet  

SAK 16/12 

EVENTUELT  

 

ORIENTERINGSSAKER  

1. Invitasjon til å delta på bioCEEDs kollegiale lærerkurs 2016/2017: Collegial Teaching and 
Learning - in STEM Education (Course information) 

2. Masteropptak høsten 2016: Søkertall per program (lokalt opptak), Internasjonalt 
gradsopptak (INTGRAD)  

3. Masterseremoni - program  
4. Nye sivilingeniørprogram - løypemelding. Muntlig orientering  

https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c7/Protokoll_6apr2016.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1e/Sak_16_9_H%C3%B8ring_om_endring_i_reglement_-_tidlig_eksamen.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/84/H%C3%B8ring_regelendring_tidlig_eksamen.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cc/H%C3%B8ringssvar_-_Endring_tidlig_eksamen.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c4/Studentenes_h%C3%B8ringssvar_-_endring_tidlig_eksamen.pdf
http://khrono.no/2016/05/strok-med-vilje
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/84/Sak_16_10_Programevalueringer_BSc_geovitenskap%2C_MSc_energi%2C_MSc_programutvikling.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/84/Sak_16_10_Programevalueringer_BSc_geovitenskap%2C_MSc_energi%2C_MSc_programutvikling.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2c/Programevaluering_energi_rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c0/Programevaluering_energi_oversendelse.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/97/Temaoversikt_master_energi_V16.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/15/Programevaluering_BSc_geo_rapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1f/Programevaluering_BSc_geo_oversendelse.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3e/GEO_f%C3%B8lgebrev_II_programevaluering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3e/GEO_f%C3%B8lgebrev_II_programevaluering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a1/Programevaluering_programutvikling.PDF
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/5b/Refleksjonsnotat_-_Programevaluering_programutvikling.PDF
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/5b/Refleksjonsnotat_-_Programevaluering_programutvikling.PDF
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/66/Sak_16_11_Etablering_av_meritteringsordning_ETP.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6c/L%C3%A6rerkurs_201617_invitasjon.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/12/CPC2016_matnat_CourseProgram.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/12/CPC2016_matnat_CourseProgram.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/db/Masteropptak_H2016_-_s%C3%B8ker_per_program.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a6/Masteropptak_H2016_-_INTGRAD.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a6/Masteropptak_H2016_-_INTGRAD.pdf
http://www.uib.no/matnat/77232/masterseremonien-2016
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5. Samordna Opptak høsten 2016. Muntlig orientering om prosessen  
6. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter - Noe nytt? 

Fristen var 18. mai  
7. Høring til stortingsmelding "Kvalitet i høyere utdanning"  
8. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering  
9. Status for litteraturlister  

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
Sekretær 

MN/INSO 
Bergen, 2.6.16 

https://wiki.uib.no/matnat/images/8/88/FORNY_StudENT.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-stortingsmelding-om-kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2476318/
https://wikihost.uib.no/sawiki/index.php/Mi_side_-_Litteraturliste_-_administrasjon
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Protokoll fra møte i Studiestyret  

(Det tas forbehold om Studiestyrets godkjenning) 

Onsdag 6. april 2016 kl. 1015-1200 

Til stede: Rolf Mjelde (Institutt for geovitenskap), Sverre L. Hartveit (studentrepresentant), Eli 
Neshavn Høie (studiesjef), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Svein Mjøs (Kjemisk institutt), 
Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), Helge 
Drange (Geofysisk institutt), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Oddfrid Førland (Institutt for biologi), 
Harald Walderhaug (prodekan)  

Forfall: Matematisk institutt 

I   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.  

II   PROTOKOLL FRA MØTE 17. MARS 2016 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 

Sak 16/6 

UTDANNINGSMELDING 2015 - PLANER 2016 

(Saksnr. 2015/13355, 2016/1000) 

VEDTAK: 
Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2015 for å øke den 
faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for studentene.  

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2015 og prioriteringer for 2016 med de 
endringer som fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. 
Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av godkjenning i 
fakultetsstyret. 

 

SAK 16/7 
ANTALL STUDIEPLASSER PÅ MASTERPROGRAM 

 (Saksnr. 2016/3448)  

Det ble diskutert hvordan et fremtidig krav for å oppgi antall studieplasser kan møtes. Instituttene 
må diskutere og tenke gjennom hvordan masterplassene kan fordeles med tanke på portefølje, 
veiledningskapasitet og rekrutteringsstrategi. 
 
 

SAK 16/8 

EVENTUELT  

Ingen saker 

 

III  ORIENTERINGER      

Prodekan og studiesjef orienterte.  

https://wiki.uib.no/matnat/images/6/61/Protokoll_17mar2016.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a9/Sak_16_5_Utdanningsmelding_2015.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6b/Sak_16_6_Antall_plasser_p%C3%A5_masterprogram.pdf
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1. Karakterundersøkelser for bachelor og master i realfag 2015: Hovedrapport, delrapport for 
Bachelor i realfag, delrapport for Master i realfag  

2. Nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland som erstatning 
for KVOTE-programmet. Muntlig orientering 

3. Utveksling og –avtaler. Rydding og innstramming. Muntlig orientering 

4. Overskridelse av sensurfrist. Muntlig orientering 

5. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter   

6. "Excellent Teaching Practitioner"-ordning ved MatNat. Muntlig orientering 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
sekretær  

MN/INSO/ELIHØ 
Bergen, 11.4.16 

https://wiki.uib.no/matnat/images/a/ab/Karakterunders_kelser_MNT_fag_2015_Hovedrapport.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Vedlegg_1_Delrapport_for_Bachelor_i_realfag.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Vedlegg_1_Delrapport_for_Bachelor_i_realfag.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/5e/Vedlegg_3_Delrapport_for_Master_i_realfag.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/88/FORNY_StudENT.pdf
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Studiestyresak:  16/9  Saksnr.: 2010/3834 

Møte: 8. juni 2016                 

 
 
HØRINGSSAK: ENDRING AV FAKULTETETS REGLER FOR TIDLIG EKSAMEN 
 

 
Institutt for geovitenskap har fremmet et forslag om endring av § 1 i fakultetets utfyllende 
eksamensregler. Instituttet foreslår at «studiestyret ved MN-fakultetet vedtar at dagens ordning med 
tilbud om tidlig eksamen til alle fjernes.» 
 
Instituttet beskriver dagens situasjon og problemer med avvikling av tidlig eksamen, og kommer med 
flere argumenter for å fjerne ordningen med tidlig eksamen for alle emner med skoleeksamen 
(muntlig og skriftlig). Argumentene er blant annet  

- Bruk av store ressurser blant undervisere og sensorer, både tidsmessig og økonomisk.  

- Studenter uteblir fra ordinær undervisning i tiden rundt tidlig eksamen.  
 
 
FORSKRIFT OG UTFYLLENDE REGLER: 
Fra Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen: 
§ 6.11 Ny vurdering:  
«Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen i 
undervisningssemesteret, har rett til ett nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i 
mars for vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret. Fraværsgrunnen skal dokumenteres som 
beskrevet i § 6.10.2. Se § 6.10.3 for frister. Fakultetet kan gi utfyllende regler om søknadsprosedyren 
ved ny vurdering». 
 
Fra fakultetets utfyllende regler: 

§ 1 Rett til ny eksamen  

1. For emner der skoleeksamen (skriftlig eller muntlig) inngår i vurderingsgrunnlaget avholdes 
det ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eksamen normalt 2 ganger i året, dvs. 
hvert semester. Uregelmessige emner avholder eksamen kun i det påfølgende semesteret 
etter at de er undervist.  

2. I semestre uten undervisning i et emne, arrangeres eksamen tidlig i semesteret.  

3. For emner med undervisning hvert semester arrangeres det i tillegg tidlig eksamen hvert 
semester dersom studenter med gyldig fravær melder seg. Tidlig eksamen arrangeres kun 
for studenter med gyldig fravær, øvrige studenter må avlegge ordinær eksamen. 

 
VIKTIGE FAKTA OG FORUTSETNINGER: 
For å unngå misforståelser og feiltolkninger av reglement er det viktig å merke seg: 

- Studenter har rett til tidlig eksamen ved gyldig fravær ved avsluttende skriftlig skoleeksamen i 
undervisningssemesteret, jfr. § 6.11 i UiB sin forskrift 

- Regelen med tidlig eksamen gjelder kun for emner med muntlig/ skriftlig skoleeksamen 
- Det arrangeres kun én ordinær eksamen per emne per år. Eneste unntak er de få emner som 

undervises hvert semester (f.eks. KJEM110) og som har ordinær (sen) eksamen hvert 

semester. På disse emnene må det arrangeres tidlig eksamen i tillegg dersom det kommer 

søknader fra studenter med gyldig fravær. 
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- Studenter har rett til å ta eksamen i et enkelt emne 3 ganger (jfr UiBs forskrift § 6.8) og kan 
dermed klage på resultatet 3 ganger. Dette er uavhengig av ordningen med tidlig eksamen, 
dvs retten vil bestå selv om tidlig eksamen kuttes.  

- Det er mulig å sjekke oppmeldingstall tett opp mot eksamen. Dersom ingen møter opp, åpnes 
ikke oppgaven i lokalet, og eksamensoppgaven kan brukes på nytt ved en senere eksamen. 

- En eventuell regelendring kan ikke innføres før høst 2017. 

 
 
HØRINGSSAKEN: 
Forslaget fra Institutt for geovitenskap ble sendt på høring til instituttene. I høringsbrevet ble 
instituttene bedt om å uttale seg om følgende spørsmål: 

- Hva er argumenter for og imot å fjerne ordningen med tidlig eksamen for alle?  
- Kan det ha uheldige konsekvenser for studentenes progresjon dersom tidlig eksamen for alle 

fjernes, f.eks. når det er et hinder for å ta emner med forkunnskapskrav?  
- Kan det ha budsjettmessige konsekvenser, dersom studentene må ta obligatoriske deler på 

nytt?  
- Hvilke andre konsekvenser kan en endring ha for instituttet og for studentene?  

 
 
HØRINGSSVAR FRA INSTITUTTENE – SAMMENDRAG: 
Svarene fra høringsrunden viser at det er stor uenighet blant instituttene om regelen med tidlig 
eksamen for alle skal fjernes, innskjerpes eller opprettholdes. De fleste institutt er imidlertid for at 
regelen beholdes slik den er i dag, men kommer med forslag til presiseringer og innskrenkninger. 

Institutt for geovitenskap og Molekylærbiologisk institutt ønsker å fjerne tidlig eksamen for alle og ha 
det kun for studenter med gyldig fravær (GEO og MBI) og stryk ved eksamen (MBI). 

Institutt for biologi, Institutt for fysikk og teknologi og Lærerutdanningsutvalg ønsker ikke å fjerne 
dagens regel. 

Kjemisk institutt, Matematisk institutt, Geofysisk institutt og Institutt for informatikk ønsker ikke å 
fjerne regelen, men er positiv til en innskjerping av når og hvordan den anvendes. 

Studentene kommer med et klart Nei til fjerning av ordningen med tidlig eksamen. Høringssvar kom 
fra Realistutvalget og fra studentrepresentantene fra Matematisk institutt og Molekylærbiologisk 
institutt. Studentene mener at den nåværende ordningen er et godt og viktig tilbud til studentene, 
som bidrar til å redusere frafall og til å sikre god progresjon. Studentene kommer med flere forslag 
som vil kunne redusere studentenes bruk av tidlig eksamen, sånn som å gi automatisk begrunnelse for 
karakter og gjennomgående vurdering hele semesteret. Bruk av podcast og videoforelesninger vil 
kunne forhindre at studenter går glipp av undervisning tidlig i semesteret. 

 

Tabell 1: Forslag til endring av fakultetets regler om ny eksamen / tidlig eksamen, alternative forslag 
for å minimere studentenes bruk av tidlig eksamen, og studieseksjonenes vurdering om forslagene er 
lovlige og praktikable: 
 

Forslag Institutt Studieseksjonens vurdering av forslagene 

Gyldighet av obligatoriske aktiviteter 
økes fra 2 til 3 semestre 

GEO 3 semestre gyldighet er standard 
(undervisningssem. + 2 sem). Evt endringer 
(lengre gyldighet) kan instituttet bestemme 
og skrive i emnebeskrivelsen 
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Eksamensperiode for tidlig eksamen 
enda tidligere (januar/august), da 
kommer det ikke i konflikt med ordinær 
undervisning 

 

BIO, KI Fungerer eksamen i jan/aug for alle 
institutt? Burde ikke instituttet i så fall lage 
to sett eksamensoppgaver med det 
samme? Eksamensperiode i desember og i 
januar er meget tett sammen. Eksamen i 
august må administreres midt i 
semesterstarten. 

Kun gyldig fravær og stryk ved ordinær 
eksamen gir rett til tidlig eksamen 

KI, MBI Gir økt administrasjon pga søknads-
behandling? Taktisk stryk vil øke. 

Eksamensgjennomgang etter ordinær 
eksamen for bedre oppfølging før tidlig 
eksamen 

BIO Skal gjennomgangen ha obligatorisk 
oppmøte? Kan vi kreve det som 
forutsetning for å kunne klage og/eller for 
rett til tidlig eksamen for en student som 
har bestått ordinært? 

Alternative vurderingsformer kan 
erstatte avsluttende muntlig/skriftlig 
eksamen 

BIO  

Videreføre ordningen med tidlig 
eksamen i emner hvor det er 
hensiktsmessig: Store grunnemner, 
emner som er forkunnskapskrav til andre 
obl. emner, uregelmessige obligatoriske 
emner. 

MI, GFI Øker administrativ behandling. Sikrer 
progresjon. 

 

For andre, ikke obligatoriske emner bør 
instituttet selv avgjøre om det tilbys 
tidlig eksamen 

MI Det kan bli forskjeller mellom instituttene 
pga kulturforskjeller (snille/strenge 
institutt). Et emne kan være obligatorisk i et 
program/institutt som ikke eier emnet. 

Tverrfaglige studenter kan være utsatt 
for eksamenskollisjon, derfor må ved 
innstramming også eksamenskollisjon gi 
rett til tidlig eksamen. 

LU Det er fornuftig, men øker administrativ 
behandling. Spesielt for tverrfaglige 
studenter er det viktig å lage program og 
regler som sikrer progresjon. 

Kun karakteren fra siste eksamen blir 
stående 

GFI Dette er ikke mulig i flg forskriften § 7.2 (2) 

Åpne opp for fleksibilitet mellom skriftlig 
og muntlig eksamensform, avhengig av 
antall oppmeldte, dvs det kan gis muntlig 
ved tidlig eksamen, når ordinær eksamen 
var skriftlig. 

Gi emneansvarlig mer frihet til å velge 
passende vurderingsform 

II Vi kan se på om det er mulig å endre denne 
utfyllende regelen.  

Her er det viktig at læringsutbytte for et 
emne og for programmet i sin helhet 
ivaretas når man skifter mellom ulike 
eksamensformer. 
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Tabell 2: REGLER OM UTSATT EKSAMEN (TIDLIG EKSAMEN) VED ANDRE UNIVERSITETER 

Hvem har adgang til 
tidlig/utsatt/ny eksamen?  

 

Studenter med 

1. Gyldig fravær  

2. Stryk 

3. Trekk under eksamen 

- NTNU: Gyldig fravær og stryk 

- UiA:  Gyldig fravær, stryk og trekk under eksamen  
+ de som ikke kunne ta ordinært pga utveksling 
+ de som har bestått siste ordinære, men kun dersom ny 
eksamen arrangeres 

- UiO: Gyldig fravær 

- UiS: Gyldig fravær, stryk, trekk under eksamen 

- NU: Gyldig fravær, stryk  
+ trekk under eksamen, men kun dersom ny eksamen 
arrangeres 

Vurderingsform ved utsatt 
eksamen i fht ordinær eksamen 

- NTNU: Vurderingsform skal være faglig jevngod. Endret 
vurderingsform skal fremgå av emnebeskrivelsen 

- UiA: Samme pensum og, så langt det er praktisk mulig, 
samme vurderingsform 

- NU: normalt samme pensum og vurderingsform 

 
 
SEKRETÆRENS KOMMENTAR: 
Fjerning av ordningen med tidlig eksamen for alle gir muligens en arbeidsmessig og økonomisk 
besparelse, men det er ikke helt sikker om det gir den ønskete effekten og gevinsten. En fjerning av 
dagens regel vil i mange tilfeller gå utover studentenes gjennomføring og studieprogresjon, og kan 
som siste konsekvens føre til økt frafall. Med tanke på belønningssystemet kan det ha økonomiske 
konsekvenser for institutt og fakultet som helhet.  
Erfaringen viser at et strengt reglement fører til en økning i klager og søknader om unntak. For å 
håndtere det krever det økt saksbehandling og strenge byråkratiske retningslinjer. Faren er derfor at vi 
vedtar et strengt reglement, som gir økt byråkrati, men har problemer med å overholde det. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtok å opprettholde regelen om tidlig eksamen for alle i fakultetets utfyllende 
eksamensreglement. Studieseksjonen utarbeider en revidert formulering av regelen, hvor det etter 
grundig vurdering tas med presiseringer og eventuelle endringer angående eksamensperiode og 
vurderingsform. Instituttene må selv diskutere og vurdere hvorvidt alternative vurderingsformer og 
tilbud om fasitgjennomgang etter eksamen kan hjelpe på å redusere for stor bruk og misbruk av 
ordningen med tidlig eksamen. 
 
 
Bergen 2.6.16, MN/inso 
 
Vedlegg:  

- Høringsbrev fra fakultetet med endringsforslag fra Institutt for geovitenskap    
- Høringssvar fra instituttene: GEO (tillegg), BIO, KI, MBI, MI, LU, IFT, GFI, II  
- Studentenes høringssvar - Realistutvalget, studenter på MBI, studentrepresentant ved MI  
- Stryker med vilje på eksamen - Artikkel fra Khrono 25.5.2016 

 

https://wiki.uib.no/matnat/images/8/84/H%C3%B8ring_regelendring_tidlig_eksamen.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cc/H%C3%B8ringssvar_-_Endring_tidlig_eksamen.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c4/Studentenes_h%C3%B8ringssvar_-_endring_tidlig_eksamen.pdf
http://khrono.no/2016/05/strok-med-vilje
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Høring - Endring av fakultetets regler for tidlig eksamen
Institutt for geovitenskap har utarbeidet et forslag til endring av § 1 i fakultetets utfyllende 
eksamensregler (vedlegg). I vedlagte brev beskriver instituttet dagens situasjon og 
problemer med avvikling av tidlig eksamen, og kommer med flere argumenter for å fjerne 
ordningen med tidlig eksamen for alle emner med skoleeksamen.

Før forslaget behandles i Studiestyret ønsker fakultetet å belyse saken grundig og ber 
instituttene om å vurdere forslaget fra GEO. Hva er argumenter for og i mot å fjerne 
ordningen med tidlig eksamen? Kan det ha uheldige konsekvenser for studentenes 
progresjon dersom tidlig eksamen fjernes, f.eks. når det er et hinder for å ta emner med 
forkunnskapskrav? Kan det ha budsjettmessige konsekvenser, dersom studentene må ta 
obligatoriske deler på nytt? Hvilke andre konsekvenser kan en endring ha for instituttet og for 
studentene? 

Følgende er viktig å merke seg:
- Regelen med tidlig eksamen gjelder kun for emner med muntlig/ skriftlig 

skoleeksamen
- Studenter har rett til tidlig eksamen ved gyldig fravær ved avsluttende skriftlig 

skoleeksamen i undervisningssemesteret, jfr. § 6.11 i UiB sin forskrift
- En eventuell regelendring kan ikke innføres før høst 2017.

Fakultetet ber om skriftlig tilbakemelding innen onsdag 4. mai.
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Vennlig hilsen

Eli N. Høie
studiesjef Ingrid W. Solhøy

seniorkonsulent

Vedlegg:
1. Utdrag fra fakultetets utfyllende eksamensregler: § 1 Rett til ny eksamen
2. Forslag fra Institutt for geovitenskap

Vedlegg 1:

Utfyllende regler for eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

§ 1 Rett til ny eksamen
1. For emner der skoleeksamen (skriftlig eller muntlig) inngår i vurderingsgrunnlaget 

avholdes det ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eksamen normalt 2 
ganger i året, dvs. hvert semester. Uregelmessige emner avholder eksamen kun i 
det påfølgende semesteret etter at de er undervist.

2. I semestre uten undervisning i et emne, arrangeres eksamen tidlig i semesteret.
3. For emner med undervisning hvert semester arrangeres det i tillegg tidlig eksamen 

hvert semester dersom studenter med gyldig fravær melder seg. Tidlig eksamen 
arrangeres kun for studenter med gyldig fravær, øvrige studenter må avlegge 
ordinær eksamen.

4. Når et emne legges ned, arrangeres det eksamen i emnet normalt i to påfølgende 
semestre etter siste ordinære eksamen, selv om det ikke gis undervisning i emnet.



Innmelding av til sak til Studiestyret: 
Programstyret ved GEO ønsker at Studiestyret ved MN-fakultetet vurderer endring av reglement for 
tidligeksamener. 
 
Bakgrunn:  
Utdrag fra Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.11 Ny vurdering: 
«Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen i 
undervisningssemesteret, har rett til ett nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for 
vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret. Fraværsgrunnen skal dokumenteres som beskrevet i § 
6.10.2. Se § 6.10.3 for frister. Fakultetet kan gi utfyllende regler om søknadsprosedyren ved ny vurdering». 
 
Situasjonen per i dag: 
På alle institutter ved MN-fakultetet (UiB) kan alle som ønsker det ta eksamen på nytt i påfølgende semester 
– også kalt tidligeksamen1. UiO har den ordning at kun de som har gyldig fravær kan møte opp til utsatt 
eksamen i påfølgende semester. UiT har samme regel, men de har tillempet praksisen til også å gi dem som 
stryker en ny sjanse.  
 Ordningen ved MN/UiB var ment å forhindre at studenter melder seg opp i samme emne flere 
ganger, og dermed opptar plassen til en student med normal studieprogresjon, samt å gi studenter en rask 
mulighet til forbedre et svakt eksamensresultat uten at studieprogresjonen ble skadelidende.   
 Tall fra GEO (tabell 1) viser at det har vært en jevn økning i antall emner med tidligeksamen, til det 
dobbelte, fra 2011 til 2015. Antall kandidater som meldte seg opp til tidligeksamen økte også jevnt fra 2011 
til 2014. Det var imidlertid en mindre nedgang eller stabilisering i 2015, sammenlignet med de to foregående 
årene, og 2016 vil vise om dette representerer en stabilisering eller en reell nedgang. I praksis har ordningen 
med tidligeksamen skapt flere ulemper enn fordeler, som skissert i argumenter for endring under. 
 

 

 
År 

Tidligeksamen Klager 

Antall emner Antall oppmeldte %-oppmøte Antall emner Antall klager 

2011 23 226 77 14 25 

2012 25 315 87 16 27 

2013 29 346 78 18 29 

2014 29 370 80 22 55 

2015 30 332 77 30 91 

Tabell 1: Oversikt for perioden 2011-2015 over antall påmeldte studenter til tidligeksamen, oppmøte-prosent, antall 
emner der eksamensresultater ble klaget på og antall klager. Oversikten over klagesaker er ikke kun fra tidligeksamen, 
men fra både tidlig og ordinær eksamen de aktuelle årene. 
 
Argumenter for å endre dagens ordning:  

 Dagens ordning medfører at det brukes store ressurser blant undervisere og sensorer, både tidsmessig 
og økonomisk. I prinsippet kan en student ta eksamen i ett emne tre ganger, som så kan klages på. Totalt 
innebærer dette seks kommisjoner.  
o flere tar tidligeksamen (økning på 164 % (147 %) fra 2011 til 2014 (2015)) 
o stor økning i ønsker om begrunnelser  
o ekstrem økning i klagesaker, 360 % fra 2011 til 2015, og flere kommisjoner med ekstern sensor  
o større utgifter for instituttene og mye ekstraarbeid for forskerne 
o Mye ekstraarbeid for administrativt ansatte, på både institutt, fakultet, Studieadministrativ 

Avdeling og dokumentsenteret 
 

 Et stort antall av studentene uteblir fra ordinær undervisning i tiden rundt tidligeksamen. Dette 
saboterer undervisningen, og skaper i tillegg en ond sirkel der studentene tidlig kommer på etterskudd i 
de ordinære undervisningsemnene de følger.  

                                                           
1
 Utfyllende regler ved eksamen ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, § 1 Rett til ny eksamen 



 

 Vi ser fra statistikken at det de siste årene har etablert seg en kultur blant studentene, der de gjerne 
lenge før ordinær eksamen legger opp til å ta eksamen på nytt senere. Studentrepresentantene i PS/GEO 
bekrefter dette. Ved å begrense mulighetene for å ta eksamen igjen og igjen, vil studentene trolig 
investere større innsats i faget allerede fra starten.  

 

 En annen trend er at studenter melder seg opp innen fristen for oppmelding (1. feb./1. sep.) for så å 
trekke seg rett før trekkfristen (2 uker før). Andre studenter trekker seg ikke innen fristen, men møter 
heller ikke opp på eksamen. I begge tilfeller betyr det i praksis at tidligeksamener organiseres ut fra 
tidlige tall, at eksamensoppgaver lages på alle de innmeldte målformene, og at mye arbeid er gjort 
forgjeves dersom ingen møter opp (fortrinnsvis 200- og 300-tallsemner). 
 

 En av konsekvensene av å ta eksamen om og om igjen er at flere får bedre karakterer. Dette har hevet 
snittet for opptak til masterprogrammet slik at en stor andel studenter ikke kommer inn ved første 
forsøk. Disse tar da gjerne ett semester der de forbedrer karakterer samtidig som de tar ordinære emner 
som skal inngå i mastergraden. Mange får dermed redusert tid for gjennomføring av mastergraden. 
Redusert tid på mastergraden er ikke forenlig med det arbeidet som skal gjøres, spesielt ikke for felt- og 
laboratoriebaserte prosjekter, ei heller med den tiden studenten trenger til "modning" gjennom 
masterstudiet.  
 

 Forslaget om å endre dagens ordning på MN går ikke på tvers av UH-lovens krav, fordi det fortsatt vil 
tilbys ny eksamen innen 3 måneder for studenter med gyldig fravær. 

 

 Vi mener at dagens ordning ved MN ikke er forenlig med den sterke satsingen på kvalitet i undervisning 
og forskning som er understreket i UiBs strategiplan.  

 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret ved MN-fakultetet vedtar at dagens ordning med tilbud om tidlig eksamen til alle fjernes. 
Ordningen implementeres fra og med studieåret 2016/17. 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tilleggsuttalelse fra GEO i forbindelse med høringssaken om å 
endre fakultetets regler for tidlig eksamen

Høring – Endring av fakultetets regler for tidlig eksamen
GEO står ved sitt opprinnelige forslag, men har følgende tilleggskommentarer som svar på 
spørsmålene som reises i fakultetets brev av 16.03.2016 (Ref. 2010/3834-INSO).

Regelendringen bør følges opp på en slik måte at det blir unødvendig for studenter å ta 
obligatoriske deler i emner på nytt. Dette kan gjøres ved at normal gyldighet for obligatoriske 
aktiviteter økes fra 2 til 3 semester, i de emner dette måtte være nødvendig.

Vi kan ikke se at forslaget har uheldige konsekvenser for studentenes progresjon. Det viktigste 
hinderet for studenters progresjon i dag er tidligeksamener, som innebærer at studentene 
kommer på etterskudd i alle andre fag de tar samme semester, med påfølgende (stor) risiko 
for dårligere karakterer i disse fagene.

Forslaget medfører reduserte kostnader ved at det vil gjennomføres færre eksamener. Den 
største besparelsen vil imidlertid være relatert til menneskelige ressurser, både for 
vitenskapelige og administrativt ansatte, og etter vår mening også for studentene, jamfør 
forrige punkt.

Vennlig hilsen

Programstyret GEO
v/ Rolf Mjelde Anders B. Kulseng

studiekonsulent
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Svar fra BIO - Høring - Endring av fakultetets regler for tidlig 
eksamen

Viser til høyring om endring av fakultetet sine reglar for tidleg eksamen, datert 16.03.2016. 
Programstyret ved Institutt for biologi diskuterte høyringa på sitt møte 29. april 2016.

Institutt for biologi (BIO) ønskjer ikkje å fjerne ordninga med tidleg eksamen på emne med 
munnleg/skriftleg skuleeksamen. Vi ser mange av Institutt for geovitskap sine argument, men 
meiner likevel at dette ikkje er grunnlag for å fjerne ordninga med tidleg eksamen. Vi har og 
sett på data om ny eksamen ved BIO, og ser at vi ikkje har tilsvarande store grupper som tek 
ny eksamen som Institutt for geovitskap. Vi har heller ikkje same utfordring med fråver frå 
anna undervising eller heving av snitt for opptak til masterprogrammet m.m. Det verkar for 
oss som dei store utfordringane ved ny eksamen er eit lokalt problem ved Institutt for 
geovitskap. Ei vurdering av endring i reglane bør vere basert på ei grundig utgreiing der 
argumenta mot ny eksamen, og ev. positive og negative konsekvensar av å fjerne ordninga, 
vert undersøkt i større utstrekning enn det som er tilfellet her.

BIO vil særleg trekke fram følgjande moment frå diskusjonen i Programstyret:
- Studentane er sterkt i mot å fjerne ordninga ved ny eksamen, og meiner at fjerning av 

ordninga vil vere til hinder for progresjon og vil kunne føre til auka frafall.
- Programstyret føreslår at ein heller ser på andre moglege løysingar for å møte 

utfordringane med tidleg eksamen:
o Eksamensperioden for ny eksamen kan vere tidlegare enn den er no 

(januar/august), slik at førebuing til ny eksamen kjem mindre i konflikt med 
undervising på andre emne.

o Når ein likevel brukar ressursar på ny eksamen, bør ein vurdere å utvide tilbodet 
til studentane slik at dei får betre oppfølging i forkant av eksamen. Ein kan 
vurdere å halde eksamensgjennomgang etter ordinær eksamen og følge spesielt 
opp studentar som stryk på obligatoriske emne fram mot ny eksamen. 
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o Alternative vurderingsformer, t.d. med tilbakemelding til studentane i løpet av 

semesteret, bør i større grad erstatte avsluttande skriftleg/munnleg eksamen. 
Vurderingsformer med tilbakemelding gjer studentane høve til å lære i 
vurderingsprosessen og oppnå betre resultat. Dette vil og minke behovet for ny 
eksamen.

Problemstillinga med klager og begrunning som og er nemnt i Institutt for geovitskap sitt 
brev, er ein eigen sak som bør diskuterast separat frå ordninga med ny eksamen.

Venleg helsing

Sigurd Stefansson
undervisingsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland

studieleiar
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Svar frå KI - Høring - Endring av fakultetets regler for tidlig eksamen
Viser til høyring datert 16.03. 2016 om endring av fakultetet sine reglar angåande tidleg 
eksamen. 

Gjeldande utfyllande reglar for eksamen ved Det matematisk-naturvitskapelege fakultet gir 
studentar rett til ny eksamen tidleg i semesteret etter undervisningssemesteret. 

Kjemisk institutt finn at framstillinga i saken frå Institutt for geovitskap er noko uklar med 
omsyn til kva dei eigentleg ønskjer som alternativ til dette. I framlegget til vedtak heiter det 
"Studiestyret ved MN-fakultetet vedtar at dagens ordning med tilbod om tidlig eksamen til alle 
fjernes." For å realitetsdiskutere saka, er det bruk for eit konkret framlegg til ny formulering 
av den aktuelle §1 som viser kven som eventuelt skal få tilbod om tidleg eksamen. Her 
meiner vi at minstemålet som lova tillét, det vil seie at berre studentar med gyldig 
fråversgrunn får tilbod om tidleg eksamen, ikkje er i beste interesse for korkje studentar eller 
institusjon. For å sikre god studieprogresjon er det nyttig at studentar som har fått stryk på 
førre vurdering, får høve til å ta tidleg eksamen. Her kan det gjerne vurderast å leggje tidleg 
eksamen enda tidlegare i semesteret, til dømes siste veka i august. Det vil redusere 
problemet som Institutt for geovitskap peikar på, med at den tidlege eksamen kan øydelegge 
for regulære emne i det nye semesteret.

Også vi opplever klar auke i talet på klager og dermed ressursbruk til desse sakene, og vi er 
ikkje framand for, innanfor det spelerommet som lovverk og UiB sitt regelverk gir, å sjå på 
om dette er optimal bruk av undervisningsressursar. Når det er sagt, ser vi ikkje at det er 
nyttig å sjå omfanget av klagar i samanheng med tilgangen til ny eksamen.

Venleg helsing

Knut Børve
Instituttleiar Unni Lange Buanes

Studiekonsulent
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Høringsuttalelse fra MBI - Endring av fakultetets regler for tidlig 
eksamen

Høringsuttalelsen er utarbeidet av flertallet i Programstyret i samråd med instituttleder. Studentenes 
representanter i programstyret er uenig i konklusjonen og har vedlagt en egen uttalelse.

Ved Molekylærbiologisk institutt har vi stor forståelse for forslaget til begrensninger i muligheten til 
eksamen i semester uten undervisning fra Programstyret ved GEO. Det synes klart at for mange 
studenter velger å utsette eksamen til neste semester. Dette går helt klart ut over deltagelsen i 
undervisningen i påfølgende semester. Samtidig må det vurderes om gjeldende ordning fremmer 
studentenes progresjon gjennom studiet, dvs at studenter som kommer i tidsklemme ved slutten av 
semesteret kan opprettholde progresjonen ved å utsette eksamen. Vi tror likevel at studentene er 
best tjent med å gjennomføre eksamen i semesteret der undervisningen blir gitt for ikke å miste 
verdifull tid i neste semester. Dette synes fornuftig så lenge muligheten fortsatt vil være til stede for 
at studenter med gyldig grunn til forfall fra eksamen får anledning til å ta eksamen i påfølgende 
semester.  Som konklusjon vil flertallet i Programstyret ved Molekylærbiologisk institutt støtte 
forslaget fra GEO; at muligheten til eksamen i kurs i semester der det ikke gis undervisning begrenses 
til studenter med gyldig fravær og studenter som gar fått ikke bestått ved ordinær eksamen.

Rune Male

Professor

Leder av programstyret 

Vedlegg: Høringsuttalelse fra studentenes programstyrerepresentanter  
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

Høring - Endring av fakultetets regler for tidlig eksamen - svar fra 
Matematisk institutt 

 

Programstyret ved Matematisk institutt har hatt saken på e-postdistribusjon. Det har ikke 

vært helt enighet mellom studentrepresentantene og de vitenskapelig ansatte i 

Programstyret, da noen støtter Geovitenskap sitt forslag om å fjerne alle tidligeksamener, 

mens andre ikke vil fjerne noen tidligeksamener.  

 

En student i Programstyret ønsker å avslå forslaget om fjerning av tidligeksamener helt, 

mens noen vitenskapelig ansatte ønsket at tidligeksamen i de fleste emner kun skal være et 

tilbud til de som har gyldig fravær på eksamen i emnet semesteret undervises.  

 

Vi kan enes om å ikke fjerne tidligeksamener i absolutt alle emner, men at tidligeksamen 

burde videreføres i emner der det er hensiktsmessig. Emner der det er hensiktsmessig å ha 

tidligeksamen er: 

- Store grunnemner, som f eks MAT101, MAT112. Det er en klar fordel for studentene å bli 

ferdig med disse grunnkursene i sitt første studieår, så de ikke mister motivasjonen for videre 

studier, og det er såpass mange som tar tidligeksamen at det lønner seg for instituttet å tilby 

eksamen to ganger i året.  

- Emner som er forkunnskapskrav til andre emner, slik at ikke studenter blir unødvendig 

forsinket i studiene.  

- Emner som kun går sjelden, f eks annethvert år, og samtidig er obligatoriske for et 

studieprogram. Hvis studenter må vente to år på å ta eksamen opp igjen vil det gå sterkt ut 

over progresjonen. Et eksempler her er STAT201.  

Samtidig burde det være enklere for instituttet å selv avgjøre om de vil tilby eksamen to 

ganger i året for emner som ikke er omtalt i punktene over.  

 

Vennlig hilsen 

 

Henrik Kalisch 

programstyreleder Kristine Lysnes 

 studiekonsulent 

Vedlegg: kommentarer fra en av studentrepresentantene i Programstyret 
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Høring - Endring av fakultetets regler for tidlig eksamen - svar fra 
lærerutdanningsutvalget 

 

Vi viser til høringssak angående regler for tidlig eksamen. Saken ble behandlet i 

lærerutdanningsutvalget (LU) 20. april. Hovedspørsmålet ser ut til å være om tidlig eksamen 

fortsatt skal være åpen for alle, eller om det skal strammes inn slik at f.eks. bare de med 

sykemelding eller ikke bestått kan ta den. 

 

Lærerutdanningsutvalget (LU) har ikke selv økonomisk ansvar for eksamen. Vår 

tilbakemelding er derfor primært knyttet til hva man mener vil være best for lektorprogrammet 

og lektorstudentene. 

Lærerutdanningsutvalget har forståelse for de utfordringer Institutt for geovitenskap har. 

Samtidig opplever utvalget at omfanget på studenter som tar opp igjen eksamen, ikke er like 

stort på andre institutt. En årsak kan være at Institutt for geovitenskap har konkurranse om 

plassene på masterprogrammet sitt og at mange derfor prøver å forbedre karakterer. 

 

Lærerutdanningsutvalget ser fordeler med nåværende system: 

 Dagens system gjør det mulig for en student relativt raskt å ta seg inn igjen, dersom 

det er behov for det. 

 Dersom en student skal ta tre emner et semester der to har eksamen samme dag, 

kan den ene eksamenen utsettes og tas tidlig i neste semester. Dersom studenter 

følger standard studieløp skal ikke dette oppstå, men på tverrfaglige program, som 

f.eks. lektorprogrammet, er dette en mulighet til å få de fleste varianter av studieløp til 

å fungere bra. Det gir en fleksibilitet for studentene. En slik måte å gjøre det på har 

flere ganger blitt brukt for at en lektorstudent skal få et best mulig studieløp. 

 På enkelte emner er det progresjonskrav. F.eks. ligger et emne i 2. semester i 

anbefalt studieløpsom er forkunnskapskrav for et emne som ligger i 3. semester. En 

student som er syk eller ikke består om våren, vil da bare kunne melde seg opp på ny 

i semesteret etter. Og dersom han/hun da består, kan få ta eksamen i 3. 

semesteremnet. 
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Dersom man strammer inn: 

Man kan tenke seg at kolliderende eksamen kan telle som grunn for å kunne få innvilget 

tidlig eksamen, sammen med sykdom og ikke bestått. Det vil kunne ivareta noen av 

fordelene med dagens system, men en innstramming vil kreve mer administrasjon bl.a. i 

forbindelse med søknader fra studentene. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Mette Andresen 

Leder for utvalget Marianne Jensen 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fysikk og teknologi 
 

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

Institutt for fysikk og teknologi 

Telefon 55582806 

post@mnfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 55 

Bergen 

Saksbehandler 

Hanne Israelsen 
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Svar fra IFT - Høring - Endring av fakultetets regler for tidlig 
eksamen 

Viser til høring om endring av fakultetet sine regler for tidlig eksamen, datert 16.03.2016. 

 

Institutt for fysikk og teknologi (IFT) vurderer dette som to separate saker som GEO tar opp, 

og kommer med følgende svar: 

 

1. Mange studenter på GEO ber om begrunnelse og/eller klager på sensur.  

Denne saken er i grunnen uavhengig av diskusjonen rundt tidlig eksamen.  

Ved IFT er det som regel en del studenter som ber om begrunnelse for  

karakteren ved skriftlig eksamen, men de aller fleste slår seg til ro  

med begrunnelsen og klager ikke videre på karakteren. Dermed unngår vi  

sannsynligvis en rekke klagesaker, med tilhørende merarbeid. Vi mener at  

dette kunne godt innføres på nytt som et fast trinn i klageprosessen,  

d.v.s. at hvis en student vurderer å klage på karakteren må hun/han be  

om en begrunnelse og først etter at begrunnelsen er mottatt kan den  

formelle klagen sendes til UiB. 

 

2. GEO foreslår at ordning med tilbud om tidlig eksamen til alle  

fjernes. Vi innser at dette er blitt et problem i en rekke emner på GEO,  

men IFT opplever på ingen måte at studenter bruker denne muligheten på  

en kynisk måte. 

Mange av våre 100-tallsemner benyttes av studenter fra andre  

studieprogrammer og dessuten av kandidater med annen fullført utdanning  

og som ønsker for eksempel å oppnå undervisningskompetanse i fysikk  

eller naturfag. Dette er ofte studenter som har studert en stund og  

leser noen av emnene på egenhånd (ofte parallelt med arbeid) og grunnene  

til at de velger å ta eksamen sammen med de "vanlige" studentene kan  

være mange (kollisjon med andre eksamener, arbeid, ...). Vi mener at det  

er uheldig og unødvendig å avskjære disse studentene fra den muligheten  
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å ta tidlig eksamen. Det kan blant annet føre til at en student må  

utsette ett år å søke om opptak til PPU. Vi må uansett lage skriftlig  

eksamen til de studentene som eventuelt strøk i emnet eller var syk  

under eksamen i undervisningssemesteret (ofte 5-10 kandidater) og det er  

bare marginalt merarbeid for emneansvarlig å rette de 2-4 ekstra  

eksamensbesvarelsene som kommer fra den gruppen som med den foreslåtte  

endringen ville blitt avskåret fra å ta eksamen. 

 

Vi støtter ikke forslaget hvor tilbud om tidlig eksamen til alle fjernes. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Kjartan Olafsson 

Undervisningsleder Hanne Israelsen 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

Geofysisk institutt 

Telefon 55582602 

 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allégaten 70 

Bergen 

Saksbehandler 

Elin Sletbakk 

55582893 
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Svar fra GFI - Høring - Endring av fakultetets regler for tidlig 
eksamen 

 

GFI praktiserer tidligeksamen i hht. fakultetes regler. Instituttet mener at tilbudet om tidligeksamen 
er en god ordning så lenge tilbudet ikke misbrukes. Misbruk kan f.eks. være at det går automatikk i å 
melde seg opp til tidligeksamen for å forbedre opprinnelig karakter. Studenter som er oppmeldt til 
tidligeksamen og som ikke stiller til eksamen medfører unødvengig ressursbruk for foreleser/den 
som lager eksamensoppgaver. Dette er uheldig og oppfattes gjerne meningsløst for de som utformer 
eksamensoppgaver. 
 
Slik regelutformingen er det i dag få - om noen - nedsider for studentene å melde seg til 
tidligeksamen. Tidligeksamen kan opprettholdes men det kan innføres en regelskjerpelse ved at kun 
karakter fra siste eksamen blir stående. På denne måten vet studentene som melder seg opp til 
tidligeksamen at de må legge ned godt arbeide for å forbedre eksisterende karakter. 
 
I tillegg kan omfanget av tidligeksamen begrenses til obligatoriske emner. 
 
 
 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Helge Drange 

programstyreleder Elin Sletbakk 

 studiekonsulent 
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Svar fra II - Høring - Endring av fakultetets regler for tidlig eksamen 

Viser til høring datert 16.03.2016 om endring av fakultets regler for tidlig eksamen. 

 

Programstyret ved Institutt for informatikk har sett på saken og ønsker ikke å fjerne 

ordningen om at tidlig eksamen er et tilbud til alle studenter med godkjente obligatoriske 

oppgaver/gyldig fraværsgrunn.  

 

Institutt for informatikk opplever antall oppmeldinger til tidlig eksamen som håndterlig. Vi 

ønsker imidlertid at det skal vurderes å åpne opp for mer fleksibilitet mellom muntlig og 

skriftlig vurderingsform, da det er ressurskrevende å arrangere skriftlig eksamen for, i verste 

fall, en vurderingsmeldt student. Vi foreslår å gi emneansvarlig mer frihet til å velge 

passende vurderingsform. En eventuell omformulering av regelen må ikke gi mulighet for 

spekulering fra studentenes side.  

 

Videre så ser vi at en endring i tilbudet om tidlig eksamen kan ha negative konsekvenser for 

studenters progresjon. Med dagens ordning hvor obligatoriske oppgaver er gyldige det 

semesteret de blir bestått og det påfølgende semesteret, innebærer foreslåtte endring at 

studenter må gjøre obligatoriske oppgaver om igjen for å ta eksamen. Dette synes vi er 

strengt.  

Vi vil også nevne den demotiverende innvirkningen det å måtte vente et helt år på å ta 

eksamen kan ha på studenten i et hierarkisk studiesystem. Dette kan være aktuelt selv om 

gyldigheten av obligatoriske oppgaver forlenges. 
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Vennlig hilsen 

 

Programstyret  

v/ Fredrik Manne Ida Rosenlund 

 førstekonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studentene ved matnat ønsker ikke at studiestyret ved MNfakultetet kutter i 
studiekvaliteten for å spare penger.  
 
Det er kritikkverdig at institutt for geovitenskap bruker det at det er en stor økning i ønsker 
om begrunnelser som argument for å redusere eksamenstilbudet på matnat. Studenten har 
jfr. §53 i universitets og høyskoleloven (http://lovdata.no/lov/2005040115/§53) krav om å 
få begrunnelse på karakteren sin, og Realistutvalget ønsker heller å gjøre dette til normalen 
enn unntaket; begrunnelse for karakter burde komme automatisk.  
 
Undervisning blir fremdeles i 2016 undergravd til fordel for forskning, og studentene ved 
matnat syntes det derfor er dumt at dette skal ytterligere forverres ved å redusere 
tilgjengeligheten av vurdering. Det å yte litt ekstra for at studentene skal lykkes klarer både 
de administrativt og vitenskapelige ansatte, til tross for at visse institutt har lite penger så er 
ikke kutt i studenttilbud veien å gå.  
 
Når det kommer til at studentene uteblir fra ordinær undervisning i tiden rundt 
tidligeksamen, så gjelder det å gi de et tilbud som de ikke kan utebli fra; per dags dato er 
det alt for mange monologer og forelesninger som tilhører fortiden, hvis kvaliteten på 
undervisningen øker vil deltagelsen gjøre det samme. Studenter er dårlige på å møte opp i 
forelesninger de ikke føler de får noe ut av. Hvis det eventuelt skulle være tilfellet at 
undervisningen er av høy kvalitet og programstyret på institutt for geovitenskap er bekymret 
for studentenes læring kan de begynne med podcast og videoforelesninger som gjøres på 
flere andre fakultet, institutt og universitet (som Universitetet i Oslo). I tillegg vil argumentet 
om at studenter faller bort fra annen undervisning være irrelevant i perspektiv av en økning i 
gjennomgående vurdering igjennom hele semesteret. Hvis vurdering skal nedprioriteres fra 
fakultetet sin side fordi studentene prioriterer det fremfor undervisning i andre emner vil det 
føre til en større forekomst av emner med kun avsluttende eksamen, noe verken studentene 
eller ansatte ønsker (se økning i forekomst av gjennomgående vurdering på bakgrunn av 
bioCEED ved institutt for biologi f.eks)  
 
Studentene lærer i introduksjonskursene i statistikk at korrelasjon ikke nødvendigvis betyr 
kausalitet, med dette i tankene viser vi til statistikken deres om kulturen å lenge før ordinær 
eksamen legge opp til å ta eksamen på nytt senere. Dere tror at en løsning vil være å 
begrense mulighet for å ta eksamen på nytt vil føre til at studentene investerer større innsats 
i faget allerede fra starten, vi tror ikke at dette vil være tilfellet. Mange studenter finner ut ila. 
semesteret at eksempelvis to av fagene er så arbeidskrevene at det siste må nedprioriteres; 
dette stammer fra en ukultur blant emneansvarlige hvor de ikke evner å dimensjonere 
emnene sine til 10sp. En ekstra sjanse tidlig neste semester reduserer både stress og 
frykten for å melde seg opp i tre tunge emner, og vil føre til økt trivsel og prestasjon hos 
studentene.  
 
Frafall er et problem i høyere utdanning, og problemet med å forgjeves lage eksamen på 
nynorsk kan ikke løses ved å slutte å tilby tidligeksamen. Her kan eksempelvis 
påmeldingsskjemaer, spørreundersøkelser eller linkende være til hjelp for forelesere som 
føler de forgjeves lager eksamen på en målform som ikke brukes av de som møter opp.  
 

http://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/%C2%A75-3


Det å ha et tilbud om tidligere eksamen gjør at studenter som velger å ta studiepoeng utover 
normert studieprogresjon også har en mulighet til å redusere arbeidsbelastningen i 
eksamensperioden ved å gjennomføre noen eksamener midt i semesteret. 
 
Studentene på matnat mener fakultetet må bli flinkere til å vektlegge fag og når vi etter hvert 
får en ny finansieringsmodell som gir penger per fullført grad er det positivt at studenter har 
mulighet til å ta tidlig eksamen. Det er også positivt at studenter forbedrer karakterer både 
for studenten selv og for fakultet. Hvis dette innebærer at de kommer inn på master vil 
fakultetet få enda mer penger slik at økonomiske motargumenter faller bort. Det er et godt 
tilbud til studenter og det er bra statistikken viser at de bruker det. Som nevnt tidligere er vi 
forståelsesfulle for at det koster penger, men det er ikke i studenttilbudet dere skal kutte når 
det blir mange utgifter. Tidligeksamen fungerer som et fallnett skulle noe skje på 
eksamensdatoen eller ila. semesteret, og da snakker vi ikke om sykdom og andre elementer 
som fanges opp av regelverket; studenter har dårlige dager, dårlige uker og andre faktorer 
som spiller inn. Det er alt for mange emner som kun har en vurdering, og “dårlig dag på 
eksamen” vil ikke etter forslaget fra geo kvalifisere for et nytt forsøk. Det vil i tillegg føre til at 
studentene vil få mindre frihet til å fokusere på verv og andre aktiviteter som er med på å 
bygge både deres profesjonelle og sosiale CV med kunnskap de ikke får fra emner. 
Realistutvalget og studentene på matnat ønsker etter argumentasjonen i dette dokumentet 
å komme med et klart nei til forslaget om å avslutte bruken av tidlige eksamen på matnat.  
 
 
K. Roymond Olsen 
Leder 
Realistutvalget  
26.03.2016  



HØRINGSSVAR TIL STUDIESTYRET FRA STUDENTENE 
VED MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT 

Som studentrepresentanter i programstyret ved molekylærbiologisk institutt fremmer vi her at studentene ved 
MBI ikke ønsker at forslaget fra GEO om å endre reglene for tidligeksamen godkjennes. 

Vi stiller oss bak høringssvaret til Realistutvalget men ønsker også å fremme våre egne argumenter. Spesielt da 
frafall av studenter ved dette instituttet er stort, spesielt på bachelornivå, mener vi at å fjerne muligheten til å 
ta tidligeksamen kan øke et allerede stort press om å prestere og kan føre til økt stress blant studentene og 
føre til et enda større frafall. Den ekstra sjansen tidlig neste semester vil ikke bare være med på å redusere 
stress, men vil også føre til at studenter melder seg opp i fag de virkelig ønsker, selv om de kan være tunge. 
Reduksjon av stress og press vil også føre til økt trivsel blant studentene. 

Et av de store satsingsområdene for universitetet i Bergen og dette fakultetet er å gi flest mulig studenter 
muligheten til å reise på utveksling. La meg komme med et eksempel: Anne er i sitt 4. semester og tar 3 tunge 
fag hvor det ene må nedprioriteres for å lykkes i de to andre. Hun ender opp med en D på eksamen og kunne 
tenkt seg til å forbedre denne for å komme inn på masteren hun ønsker. Dersom forslaget til GEO går gjennom 
vil ikke Anne kunne ta opp faget før ett år senere, det semesteret det er lagt opp for studentene ved 
molekylærbiologisk institutt å reise på utveksling (6. semester). Da sitter Anne igjen å må velge mellom å må 
droppe å dra på utveksling eller, hvis hun velger å dra på utveksling, må bruke et år ekstra på å forbedre 
karakteren sin for å komme inn på masteren hun ønsker. Dette føler vi strider mot fakultetets og universitetets 
ønsker om både å gi mulighet for å reise på utveksling, men også å fullføre studiet på normert tid. 

Med dette ønsker studentene ved molekylærbiologisk institutt å komme med et klart nei til forslaget om å 
fjerne muligheten for tidligeksamen ved matematisk og naturvitenskapelig fakultet. 

Marita Torrissen Mårli og Martha Haugstøyl
Programstyrerepresentanter
Heliks



Vedlegg til sak 2010/3834. Svar og kommentarer fra studentrepresentant i Programstyret for Matematisk institutt 

(OBS! Dette er ikke vedtatt/flertall for i hele Programstyret) 

 

1) Tallene som er representert forteller ikke noe om hvor mange som var påmeldt til ordinær eksamen, hvor mange av 

dem som tok "tidligeksamen" møtte opp på ordinær eksamen og hvor mange som baserte seg på å ta det opp senere. 

Selv om det er en økning på 147% påmeldte til tidligeksamen fra 2011 til 2015, hvor stor var økningen på antallet 

studenter i de samme fagene? Har opptakskravene gått ned? Tilbys tidligeksamen til flere enn de som faktisk er ute av 

stand til å ta ordinær eksamen (legeattest)? Slike ting er jo åpenbart vesentlige, men det sies ikke noe om disse tingene 

i begrunnelsen. Derfor mener jeg at dette argumentet ikke holder. 

 

2) Økning i ønsker i begrunnelser: Begrunnelse bør være mer en regel enn et unntak, selv om det koster mer. Det gjør 

det også lettere å forstå hvorfor man har fått karakteren man har fått, i en del tilfeller føles karakteren litt tilfeldig gitt. 

Denne delen kan også gjøres lettere fra eksamensansvarlig sin side, f.eks. ved å ordne spørsmålene etter kategori og 

oppgi hvor mange poeng riktig svar vil gi, og evt. oppgi hvor mange minuspoeng som vil gis ved fullstendig gale svar 

dersom slik gjøres (f.eks. ved avkrysningsprøver). 

 

3) Økning i antall klager: Henger klart sammen med økning i antall påmeldte til eksamen. Tallene som er gitt her, er 

heller ikke kun for tidligeksamen, men også for ordinær eksamen. Det er trolig at de fleste som har klaget på 

tidligeksamen og samtidig har møtt opp på ordinær eksamen, også har klaget etter ordinær eksamen. Samme argument 

kan holde for ønske om begrunnelse. Og holder dette argumentet for å fjerne tidligeksamen? 

 

4) Større utgifter for instituttene og ekstraarbeid for forskerne: Det er klart at slikt er en ulempe, men da kommer noen 

spørsmål til ettertanke: HVA er det de fleste gjør det dårlig på, og er begrunnelse noe som kan redusere antall klager? 

Det er lettere å klage når man bare har fått en karakter uten å få vite hvorfor man har fått den. Å gi begrunnelsen ut fra 

definisjonen av karakterene som gitt på http://www.uhr.no/utdanning/karakterpanel_1 vil ikke redusere antall klager, 

siden slik begrunnelse lettere kan ses på som en lite håndfast begrunnelse. 

 

5) Det hevdes at det er blitt en "kultur" blant studentene å basere seg på å hoppe over ordinær eksamen og ta 

tidligeksamen. Samtidig vil det medføre at disse studentene da vil være borte fra ordinær undervisning nært 

eksamenstiden for tidligeksamen. Men er det ikke egentlig "bra", siden det da fungerer som en straff for dem som 

baserer seg på å ta tidligeksamen fremfor ordinær eksamen? 

 

6) At mange har meldt seg opp til eksamen innen fristen og meldt seg av rett før fristen, bør ikke gi tilbud om 

tidligeksamen i påfølgende semester. De som velger å ta eksamen i påfølgende semester, kan fint gjøre det, men da har 

de kun seg selv å takke hvis det blir for mange fag for dem. Jeg ser heller ikke på det som noe problem om man må 

lage eksamen på flere målformer, til tross for at det er en del av dem som ikke møter opp. Man kan f.eks. gi ut et 

elektronisk påmeldingsskjema der man bekrefter at man skal ta eksamen i faget, og hvilken målform man vil ha, og de 

som ikke leverer dette skjemaet får ikke ta eksamen. 

Da får også eksamensansvarlig oversikt over hvor mange av de forskjellige målformene som må trykkes. Da unngår vi 

også problemet som dukket opp i MAT220 i fjor vår, da hele gruppen ville ha oppgavene på engelsk (etter anbefaling), 

grunnet at det var mange begreper som var på engelsk og ulike på norsk. Det gav litt panikk blant de 

eksamensansvarlige, med resultat i at de måtte finne ut hvem som kunne ta den på norsk... 

 

7) Det bør ikke ses på som et problem at folk tar eksamen i samme fag flere ganger. Det er jo derfor vi har 3-

gangersregelen! I tilfeller med de som melder seg opp, men ikke møter, bruker de jo fortsatt et forsøk dersom de ikke 

har legeattest som forteller at de ikke kunne møte opp av medisinske årsaker eller lignende årsaker som regnes som 

gyldig fravær. Det vil vel kanskje også redusere sjansen for å få innvilget søknad om evt. 4. forsøk i faget, noe 

foreleser kan opplyse om i de(n) første forelesningen(e) og på Mitt UiB. Klasseledere kan også fortelle om disse 

tingene til de som er i klasseopptak. 

 

8) Generelt kan vel de fleste problemene med tidligeksamen, slik de fremstilles, løses med en holdningskampanje blant 

studentene. Hvis alle fag må tas sent på semesteret, risikerer man (spesielt i store fag, f.eks. MAT101 og MAT111) at 

folk klager på for mange eksamener på for kort tidsrom... 

 

9) Når det gjelder masteropptak og problemet der, ser jeg ikke bort fra at mange av de som ikke kommer inn på første 

forsøk er de samme som liker å benytte seg av tidligeksamen. Men jeg tror også at det hjelper å bli bedre å gi ut 

informasjon om krav til masteropptak tidlig og gjerne ha et sted hvor folk finner det enkelt. 

 

10) I fag med feltkurs eller lignende (kaller faget X), som også bygger på et annet fag Y, kan det legges opp slik at 

feltaktivitetene ikke begynner før etter tidligeksamen og klagefristen er gått ut. Da kan man kreve at man har bestått Y 

for å kunne delta i de obligatoriske aktivitetene til X. I praksis vil det si at bestått Y er et krav for å kunne delta på 

feltaktivitetene i X. Dersom det ikke kan legges slike krav for obligatoriske aktiviteter, kan det uansett legges som 

obligatorisk for å kunne ta eksamen, selv om førstnevnte tilfelle er mer økonomisk ettersom de som ikke har bestått Y 

da ikke kan delta i feltaktivitetene i X. 

http://www.uhr.no/utdanning/karakterpanel_1


 

Mitt forslag: Nei til fjerning av tilbudet om tidligeksamen. Avslå forslaget om fjerning av tidligeksamen. 

 

Mvh 

Kim-Erling Bolstad-Larssen 

Studentrepresentant i Programstyret for Matematisk institutt 
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1. Innledning

1.1 Bakgrunn for masterprogrammet i energi og endringer som er 
gjennomført de siste årene

Masterprogrammet i energi er et samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. Geofysisk institutt har 
koordineringsansvaret for masterprogrammet i energi som er et tverrfaglig studieprogram 
som i tillegg til Geofysisk Institutt omfatter Institutt for informatikk, Institutt for fysikk og 
teknologi, Institutt for Geovitenskap, Matematisk institutt, Kjemisk institutt ved UiB samt 
Institutt for maskin- og marinfag og Institutt for elektrofag ved Høgskolen i Bergen. 

For studieårene 2012 til og med 2014 hadde masterprogrammet i energi fire 
studieretninger: Fornybar energi, energiteknologi, kjernekraft og CO2-håndtering. Før 
opptaket i 2015 ble studieprogrammet omlagt til to studieretninger: Fornybar energi og 
energiteknologi. Bakgrunnen for denne omleggingen var primært at Kjernekraft og CO2-
håndtering hadde dårlige søkertall tre år på rad. Ingen studenter tok disse to 
studieretningene. Det hadde også blitt gjort markedsføring uten resultat. Situasjonen ble 
oppfattet slik at studenter med interesse for disse temaene heller ville ta disiplinbaserte 
master innen disse temaene ved aktuelle institutt. Med omleggingen ble det også skapt en 
tydeligere profil for masterprogrammet i energi. For opptaket høsten 2015 og 2016 har det 
vært to studieretninger med sine respektive undertema, som studentene kan velge blant. 

For hver av studieretningene er det utarbeidet en temaoversikt hvor det fremgår hva som er 
krav til forkunnskaper for det enkelte tema, hvilke emne(r) som er obligatorisk og hvilke 
emner som er anbefalte. Med krav til forkunnskaper menes krav som må være oppfylt for å 
få opptak til masterprogrammet i energi i tillegg til de generelle opptakskravene. 
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2. Statistikk for studenttall (Søkertall, opptak og fullføring for 
studenter på masterprogrammet i energi)

Tallmaterialet er hentet fra FS. 

2.1 Søker og- opptakstall

Ved det første opptaket for høsten 2012 var det 51 søkere som hadde masterprogrammet i 
energi som 1. prioritet. Tallet på søkere med masterprogrammet i energi som første 1. 
prioritet økte deretter gradvis til 55 søkere i 2013, 73 søkere i 2014 og til 148 søkere i 2015. 

Søkertall (tall hentet ifra FS)

2012 2013 2014 2015
Energiteknologi 54 (hvorav 1. 

pri: 25)
64 (hvorav 
1. pri: 35)

74 (hvorav 
1. pri: 40)

160 (hvorav 
1. pri: 109)

Fornybar energi 57 (hvorav 1. 
pri: 25)

51
(hvorav 
1 pri.: 19)

72 (hvorav 
1 pri.: 32)

116 (hvorav 
1. pri: 39)

C02-håndtering 26 (ingen på 
1. pri.)

7 (hvorav 
1. pri: 1). 

10 (hvorav 
1. pri: 1). 

Ikke opptak 

Kjernekraft 7
(hvorav 1. 
pri.:1)

1 (ingen på 
1. pri). 

7 (ingen på 
1. pri)

Ikke opptak

Totalt 
1. prioritet: 

51 55 73 148

Tilbud (tall hentet ifra FS)

2012 2013 2014 2015
Energiteknologi 11 15 18 39
Fornybar energi 11 9 16 12
CO2-håndtering 1 1 0 Ikke opptak
Kjernekraft 0 0 0 Ikke opptak
Totalt: 23 25 34 51
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Takket ja til tilbud (tall hentet ifra FS) 

2012 2013 2014 2015
Energiteknologi 2 10 11 17
Fornybar energi 5 3 13 4
CO2-håndtering 0 0 0 Ikke opptak
Kjernekraft 0 0 0 Ikke opptak
Totalt: 7 13 24 21

Møtt (=semesterregistrert) (tall hentet ifra FS)

2012 2013 2014 2015
Energiteknologi 1 9 10 14
Fornybar energi 4 2 13 3
CO2-håndtering 0 0 0 Ikke opptak
Kjernekraft 0 0 0 Ikke opptak
Totalt: 5 11 23 17

Det har vært en svært positiv utvikling fra noe lave søkertall i oppstartsårene i 2012 og 2013 
til svært gode søkertall i 2014 og med litt over en dobling fra 2014 til 2015 for 
1.prioritetssøkere. Denne positive utviklingen kan tyde på at masterprogrammet i energi er 
blitt bedre kjent blant studentene. Endringen i arbeidsmarkedet kan nok også ha ført til at 
flere har valgt å søke på masterprogrammet i energi. I tillegg kan to studieretninger ha vært 
med på å gjøre programmet tydeligere.

Studenter som har fått tilbud om plass har også økt, men vi mister en del søkere fram til de 
skal takke ja til plassen. Videre takket totalt 45 søkere ja til plassen i 2014 og 2015, men kun 
40 studenter møtte. Selv om 40 studenter samlet sett ikke er et lavt tall for 2014 og 2015, så 
er det grunn til å se på om det er noe i opptaksprosessen som kan gjøres annerledes for å 
minske frafallet av søkere mellom tilbud om opptak og at de faktisk takker ja, og møter til 
semesterstart. 
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2.2 Tall på fullførte masterstudenter og masterstudenter som går på 
masterprogrammet i energi

Det første kullet som fullførte masterprogrammet i energi var på tre studenter i 2014. Våren 
2015 økte dette tallet til fem studenter. De relativt lave tallene de to første årene må sees i 
sammenheng med at det var få studenter som startet på masterprogrammet i energi høsten 
2012 og høsten 2013. 

Fordeling av studenter som har fullført programmet (Tall hentet ifra FS) 

2014 2015
Energiteknologi 0 5
Fornybar energi 3 0
CO2-håndtering 0 0
Kjernekraft 0 0
Totalt: 3 5

I 2014 og 2015 har imidlertid tallet på møtt (semesterregistrerte) studenter økt til 
henholdsvis 23 og 17, selv om noen få studenter har sluttet/trukket seg enten i begynnelsen 
av semesteret, eller underveis. Våren 2016 er det dermed totalt 35 masterstudenter på 
masterprogrammet i energi 20 studenter på kull 2013 og 2014 og 15 studenter på kull 2015. 
Dette er en positiv utvikling, som viser at masterprogrammet i energi har etablert seg som 
masterprogram og er blitt mer kjent blant studentene.

Studenter som går på programmet våren 2016 (Tall hentet ifra FS)

Kull 2013 og 
2014

Kull 2015  Totalt:

Energiteknologi 10 11 21
Fornybar energi 10 4 14
Totalt: 20 15 35

2.3 Opptaksprosessen for masterprogrammet i energi

2.3.1 Utfordringer

Frem til og høsten 2014 hadde masterprogrammet i energi følgende ordlyd under 
opptakskrav: «Bachelorgrad i naturvitskap, ingeniørfag, realfag, eller tilsvarande utdanning. 
Gjennomsnittskarakteren på spesialiseringa i bachelorstudiet eller tilsvarande, må normalt 
være C eller betre. Det er også eit krav at emnet MAT111 Grunnkurs i matematikk, 
Matematikk 1+2+3 eller tilsvarande samt eit av emna PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk inngår. I tillegg til desse krava vil det 
vere ulike krav til forkunnskapar for dei ulike oppgåvene.» 
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Disse opptakskravene var det nokså enkelt å bruke så lenge søkertallene var relativt lave. 
Etter hvert som søkertallene økte førte imidlertid disse opptakskravene til en veldig 
komplisert opptaksprosess. Dette gjaldt særlig for eksterne søkere, der en måtte plukke 
relevante emner som utgjorde 90 studiepoeng, og disse emnene måtte igjen passe i forhold 
til det temaet som studenten ønskte å begynne på. I tillegg kunne noen studenter fra samme 
eksterne studieprogram ha noen forskjellige/like emner, slik at en måtte kontrollere at dette 
ikke ble ulikt for de enkelte studentene avhengig av hvilket tema, som de søkte på.  

2.3.2 Løsning

For å løse disse utfordringene valgte en fra og med høsten 2015 å endre opptakskravene til: 
«Relevant bachelorgrad i naturvitskap/realfag/ ingeniørfag eller tilsvarande utdanning. 
Gjennomsnittskarakteren på relevant bachelorstudie eller tilsvarande, må normalt være C 
eller betre. Det er også eit krav at emnet MAT111 Grunnkurs i matematikk, Matematikk 
1+2+3 eller tilsvarande, samt eit av emna PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller 
KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller tilsvarande inngår. I tillegg til desse krava vil det vere 
ulike krav til forkunnskapar for dei ulike temaene for masteroppgåve. Dersom det er fleire 
søkjarar til programmet enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i 
opptaksgrunnlaget og tilgjengelege plassar på det enkelte tema.»

Med denne ordlyden er det mulig å regne snittet av hele graden, noe som gjør det enklere å 
sikre likebehandling av søkerne, samt at opptaksprosessen kan gjøres noe raskere. Med en 
mer effektiv opptaksprosess er målet å kunne sende ut betinget tilbud/tilbud raskere enn 
tidligere. På den måten kan en forhåpentligvis minske differansen mellom antallet som får 
tilbud og faktisk møter ved semesterstart.  

2.3.2 Hvor kommer studentene fra?

Masterprogrammet i energi har blant annet studenter med bachelor fra eksterne 
studiesteder, som med temaene og tverrfagligheten til programmet gjerne har fått en større 
mulighet til å studere ved Universitetet i Bergen. Vi har flest studenter fra Høgskolen i 
Bergen, en del studenter fra Universitetet i Bergen, og noen studenter fra andre eksterne 
studiesteder i Norge, eller med utenlandsk utdannelse. 
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3. Studieplan for masterprogrammet i energi

Masterprogrammet i energi begynte høsten 2012 med fire studieretninger: Energiteknologi, 
Fornybar energi, CO2-håndtering og Kjernekraft. Navnene på to av studieretningene ble etter 
hvert presisert til Energiteknologi: CO2-håndtering og Energiteknologi: Kjernekraft. Fra og 
med høsten 2015 er det to studieretninger for masterprogrammet i energi: Energiteknologi 
og Fornybar energi. 

To emner er obligatoriske for alle studentene på masterprogrammet i energi uavhengig av 
tema; ENERGI200: «Energiressursar- og forbruk» og ENERGI210 «Energifysikk- og teknologi».  
De andre emnene skal være på 200- eller 300-talsnivå. Etter avtale med veileder, kan en ha 
inntil 10 studiepoeng på 100-nivå. Valgemnene og eventuelt spesialpensum skal velges i 
samråd med veileder for å gi et godt grunnlag for å arbeide med masteroppgaven. 

Hver av studieretningene tilbyr masteroppgaver innen forskjellige tema, der noen tema har 
hatt emner som har vært obligatoriske, og/eller anbefalte å ta i tillegg til ENERGI200 og 
ENERGI210. De resterende emnene skal velges sammen med veileder. For andre tema har 
bare ENERGI210 og ENERGI210 vært obligatoriske, og resten av emnene skal velges i samråd 
med veileder. På temaene elkraftteknikk og termiske maskiner er det et mer fastlagt løp. 

For alle temaene med unntak av termiske maskiner er det en 60 studiepoengs 
masteroppgave. Termiske maskiner har en masteroppgave på 30 studiepoeng, og 
emnedelen er her på 90 studiepoeng.  

Se vedlagt temaoversikt for våren 2016 for mer informasjon om det enkelte tema. 

3.1 Obligatoriske fellesemner for masterprogrammet i energi: ENERGI200 og ENERGI210

Ved oppstart av masteren ble det lagt vekt på at alle studenter skulle ha ett fellesemne 
første høst og ett emne påfølgende vår. Masteren spenner over en stor bredde av tema der 
mange emner vil være spesialiserte inn mot masteroppgaven. Dermed spres kullet ut på 
mange forskjellige institutter. Innholdet i de enkelte masteroppgavene kan i noen tilfeller 
ligge nær opp til klassiske disiplinære masteroppgaver som har vært gitt i energirelaterte  
tema også før energimasteren ble opprettet. Med master i energi forventes det at 
kandidater har fått en viss bredde i energikunnskap utover tradisjonelle disiplinære 
mastergrader. Det nye fellesemnet ENERGI200 ble definert til å dekke en oversikt over 
tilgjengelige energikilder (kull, olje, gass, kjernekraft, vann, vind, hav, bio) samt hvordan 
energi brukes i samfunnet. Kurset gir en innføring i energisystemer og miljøkonsekvenser, 
men går ikke dypt inn i energikonvertering. For oppfølgingskurset ble et eksisterende kurs i 
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energifysikk og teknologi ved IFT omdøpt til ENERGI210. Dette skal dekke energikonvertering 
og gå inn i aktuelle teknologier.

ENERGI200 inkluderer obligatoriske ekskursjoner der studentene får se aktuelle energi-
anlegg. De siste par årene har vi besøkt Midtfjellet vindpark på Stord og testsenteret for 
karbonfangst på Mongstad. 

4. Svar på spørreundersøkelse fra masterstudenter som var ferdig våren 2014 
og våren 2015

Våren 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de åtte masterstudentene som 
har fullfør masterprogrammet i energi til og med 2015. I og med at det kun fire av 
studentene svarte på denne undersøkelsen, så kan en ikke trekke generelle slutninger. 
Spørreundersøkelsen viser imidlertid at de studentene som svarte var fornøyde med at 
veileder var tilgjengelig og at en fikk tilstrekkelig med veiledning. Den viser også at 
studentene tilegnet seg spørsmål som var relevant for masteroppgaven enten gjennom 
veiledning, eller selvstudium. De andre alternativene: Medstudenter, bibliotektjenester, eller 
annet, ble ikke nevnt. 

Flere av de som har svart mener at energiemnene tar litt for mye plass.  Denne 
tilbakemeldingen er sammenfallende med tilbakemeldinger som har blitt tatt opp på møter i 
Programstyret for masterprogrammet i energi, og dette blir derfor fulgt opp videre. 

5. Veien videre for masterprogrammet i energi

5.1 Mulighet for fellesgrad mellom Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen 

Det er kommet tilbakemeldinger fra studenter som går på temaer som er et samarbeid 
mellom Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen at de ønsker alle karakterene skal 
fremgå på vitnemålet fra Universitetet i Bergen. I dag er emnene som er tatt ved Høgskolen i 
Bergen innpasset, og en må derfor legge ved en karakterutskrift fra Høgskolen i Bergen på 
disse emnene. For at emner som er tatt ved Høgskolen i Bergen på temaene termiske 
maskiner og elkraftteknikk skal vise med karakterer på vitnemålet må det etableres en 
fellesgrad mellom Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. 

5.2 Energimiljøet i Bergen

For å bidra til å skape et godt studentmiljø og attraktivt studiested for energi, kan det være  
av verdi med forskjellige arrangement og tiltak utenom emner og masterveiledning. Dette 
kan for eksempel være kveldsarrangementer i regi av studentenes fagutvalg, 
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studentforeninger eller andre. Flere av lærerne har vært aktive i å bidra selv til slike 
arrangement og å hjelpe med å hente inn kolleger og ressurspersoner fra forskning, 
forvaltning og næringsliv. I studieåret 2015-2016 har Geofysisk institutt tatt initiativ til noe vi 
har kalt UiB Energilab som er både en uformell ukentlig møteplass for ansatte og studenter i 
nærmiljøet og som også jevnlig arrangerer større møter med bidragsytere utenfra. Rektorer 
og dekaner ved UiB og HiB har bifalt dette initiativet som har fått god oppslutning fra mange 
hold også fra forvaltning og næringsliv og andre fakultet. Med en pågående rask 
energiomstilling som påvirker mange deler av samfunnet, er det kanskje spesielt behov for 
slike tiltak innenfor energi. 

6. Konklusjon

Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om innhold og nytteverdi etter såpass få 
fullførte mastergrader. Men det ser ut til at studiet nå har etablert seg som attraktivt for 
søkere. Mange som er i programmet kommer med bachelor fra andre studiesteder. 
Studenter fra HiB tar master ikke bare i de temaene som er tettest knyttet til HiB, men også 
andre tema de er kvalifisert for.  
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Executive Summary of work 
The primary evaluation work was carried out during 2013-2014 by the working 
group on teaching (see undervisningsarbeidsgruppa rapport Appendix 1).  The 
group reviewed 1) the entire program structure at GEO, 2) the course portfolio at 
all levels as well as the sequence of the program plan at both bachelor and 
master levels, and 3) the consequences of the dramatic rise in student numbers 
for our ability to teach and on student learning outcomes.  The work was carried 
out by representatives from each of the discipline groups at the department and 
involved extensive discussions and input from each discipline group.  Based 
upon their evaluation, the report (appendix 1) made preliminary suggestions 
emphasizing the need to reducing redundancy and reorganise the bachelor 
program sequence.  The program council (programstyret) discussed the 
proposed changes and noted that there was strong disagreement (both during 
the evaluation phase and within the program council) regarding some of the 
proposed reordering of classes.  This disagreement reflected the strongly 
different opinions regarding both the content and the role of specific classes 
within the bachelor curriculum.  The ongoing disagreement led the program 
council to conclude that, despite the extensive evaluation process, there was still 
no ‘common’ understanding of the 100 level curriculum at GEO nor of the 
specific role that each course played in accomplishing the learning outcomes of 
the bachelor program.  Thus, before concluding the evaluation process and 
proposing the final program track, the program council decided an additional 
phase of evaluation was necessary to: 1) map the specific curriculum content and 
learning/skill outcome of each course with emphasis on the 100 level program, 
2) receive additional feedback from our external program sensors and student 
body about our proposed program changes in light of the detailed curriculum 
mapping, 3) to assess our mapped bachelor curriculum and its learning 
outcomes relative to those expected by international geoscience programs, and 
4) to evaluate the effectiveness of the bachelor program learning outcomes.  This 
additional work was led by the program council in collaboration with the study 
administration and carried out during autumn 2014-2015 through a series of 
Group A meetings, staff discussions, and surveys.   
 
Summary of Evaluation 
Program status  
Overview 
Overall the working group (report Appendix 1) found that the study program 
was in good shape and provided a wide diversity which was essential to 
maintain.  The recent NOKUT result (Figure 1, see also www.nokut.no) show that 
the GEO masters are the most satisfied of any program at the MatNat faculty and 
significantly more satisfied overall than other evaluated GEO programs in 
Norway.  
 

http://www.nokut.no/


 
Figure 1 results of NOKUT survey highlighting relatively high student satisfaction with GEO’s 
Master Program.   

 
The working group noted that bachelor level geophysical lines had recently been 
revised and that time was needed before additional program changes were made 
in order to first evaluate the outcome of the recent changes.  Thus this study 
evaluation includes geophysics but is mostly focused on the geology program 
encompassing ~3/4ths of our bachelor students.  The working group pointed out 
that there was too much redundancy in the geology courses (course overlap) at 
100 level, and that the study program course sequence may not be optimal, both 
of which may inhibit student progression making it hard to achieve the more 
advanced learning outcomes expected by the bachelor program.   These points 
address an observation raised frequently during the evaluation process that the 
maturity level of bachelor students, including depth of understanding as well as 
higher order learning outcomes such as critical reflection, independence, and 
cross disciplinary problem solving, could be further improved (see section on 
program learning outcomes).  Of relevance here is the dramatic increase in the 
student uptake over the past decade while the effective number of teaching staff 
has been held steady or declined over the same period. The increase in student 
numbers, particularly within the geology program track, hinders student 
progression in a number of ways (see evaluation of student numbers) while the 
lack of commensurate resource allocation (e.g. to maintain student:faculty ratios, 
insure equipment, laboratory space, field time, contact hours and individual 



student follow up) poses significant challenges for improving upon (or even 
maintaining) the program’s intended learning outcomes.   
 
Bachelor curriculum and learning outcomes 
Comparison to international programs 
The detailed curriculum mapping carried out during the second phase of the 
study evaluation (2014-2015) reinforced and further clarified many of the 
findings of the first evaluation phase (Appendix 1).  Namely that there was 
excessive redundancy in the geology bachelor program and that the course order 
combined with the large number of 100 level courses hindered student flexibility 
(e.g. the ability to take a semester/year abroad) and advancement to higher 
levels (i.e. 200 level courses).   
In addition, the detailed curriculum map provided a template against which we 
could further assess how our bachelor level curriculum could be better 
organized to maximize our learning outcomes (for details see 
Recommendations section below).  The curriculum map also provided the basis 
for evaluating whether our bachelor program and its learning outcomes had any 
missing elements or weaknesses relative to those commonly expected by 
bachelor geoscience programs internationally.  Table 1 summarizes the core 
skill/learning outcomes common to almost all university level geology programs.  
Comparing this to GEO’s learning outcomes reveals a strong overlap, with almost 
all of the core skills specified as learning outcomes by our Bachelor program.  
Likewise, those core skills that are not explicitly specified as one of our learning 
outcomes are still covered as part of our required curriculum track (100 level) 
either partially or fully.  Likewise, each of the learning outcomes is integrated 
across our curriculum progression (taken up in multiple classes and multiple 
forms; see table 1) in order to reinforce and mature these core skills and 
concepts.  Despite the overall good overlap, the evaluation identified some 
specific areas where GEO can further improve our bachelor curriculum in order 
to match that expected internationally.  These include scientific visualization (e.g. 
training in G.I.S. and other common software as well as geologic 
drawing/drafting) and expression skills, scientific maturity, independence (e.g. 
in problem solving and field work), and critical reflection, as well as more 
systematic training of scientific ethics.    
 
  



 
 List of the consensus geoscience 
core skills and learning outcomes at 
the bachelor level1.  

Sp
ec

if
ie

d
 le

ar
n

in
g 

o
u

tc
o

m
e@

 G
E

O
 

L
ea

rn
in

g 
o

u
tc

o
m

e 
(u

n
sp

ec
if

ie
d

) 

G
E

O
V

 1
0

1
/1

0
2

 

G
E

O
V

 1
0

3
 

G
E

O
V

 1
0

4
 

G
E

O
V

 1
0

5
 

G
E

O
V

 1
0

7
 

G
E

O
V

 1
0

9
 

G
E

O
V

 1
1

0
 

G
E

O
V

 1
1

1
 

 
Core Skill/Learning Outcome 

Have a basic knowledge of the 
interconnectedness of different “spheres” (such 
as the geosphere, hydrosphere, atmosphere, 
biosphere and cryosphere). 

  P ✓     ✓ ✓ ✓ ✓   

Can identify basic rock-forming minerals and 
rocks in the field, in hand sample and in thin 
section, and have a grasp of what each suggests 
about past conditions, including environmental 
and formation conditions. 

✔  ✔ ✔       ✓     

Understand how and why we sample rocks and 
fossils. 

✔  ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✓   

Recognize basic fossil types and know how to 
use them for age dating and paleoenvironment 
reconstruction. 

✔        ✔         

Recognize different types of natural hazards and 
their zonation in hazard assessments. 

  ✔ ✔           ✓ ✔ 

Demonstrate basic field and laboratory safety 
techniques (HSE practices) 

✔  ✔   ✔ ✔ ✔   ✔   

Understand how to read and construct 
topographic maps, geologic maps, cross sections 
and stratigraphic sections, and how we collect 
data for them (including honing applied skills 
like how to use a surveying compass). 

✔  ✔   ✔ ✔ ✔       

Be able to connect surface stratigraphy, 
structures and geomorphological features to 
subsurface geology. 

✔  ✔   ✔ ✔ ✔       

Understand how plate tectonic processes 
operate and recognize different tectonic 
environments. 

✔  ✔   ✔           

Know the geologic history of the student’s local 
region. 

  P ✓   ✓ ✓     ✓   

Have a sense of geologic time, including the rate 
and duration of key processes and the 
incompleteness of records, know the geologic 
time scale and the basics of dating —incl. which 
technique is most appropriate for a specific 
problem at hand. 

✔   ✔   ✓ ✔ ✓ ✓ ✓   

Communication Skills (written and oral, 
including generating field reports) 

✔   ✔   ✔ ✔ ✔ ✓ ✔   

Managing scientific literature (including proper 
citation and referencing) 

✔       ✓ ✔   ✓ ✓   

Be familiar with common geoscience field, 
laboratory, and IT, tools and techniques   

✔   ✔   ✔   ✔     ✔ 

Table 1.  Column 1 lists the consensus geoscience core skills expected as an outcome at university 

level bachelor programs based on an open survey (
1
Ball, 2013 Earth magazine).  Those core skills 

specified as learning outcomes at GEO are marked  (✔) in column 2 and those not specified are marked 

in column 3 (with a “✔ “ if they accomplished or “P” to denote that they are partially accomplished).  

The 100 level curriculum classes contributing to these outcomes are marked either with an “✔” 

(denoting a primary focus or stated learning outcome of the course) or “✓” (indicating that the skill is 

partially dealt with or reinforced). 



 
 
 
Success of the specified learning outcomes 
While there is good overlap between GEO’s learning outcomes and those 
expected internationally we also evaluated student proficiency at achieving the 
learning outcomes.  The majority of GEO’s master students were bachelor 
students at GEO providing a reference group for the assessment.  We surveyed 
our teaching faculty (Group A) regarding the perceived proficiency of beginning 
masters students (with GEO bachelor degree) at each of the intended 16 learning 
outcomes of our bachelor programs (geology and both geophysical tracks).  The 
results shown below in Figures 2 and Table 2 suggest that the intended learning 
outcomes are overall satisfactorily accomplished (level of “satisfactory” to “good” 
for all outcomes, see summary in Figure 2 and specifics in Table 2).   
 

 
Figure 2 showing the 16 specified learning outcomes of our bachelor programs (x-axis) and the 
perceived student proficiency (y-axis) at the beginning of the master study. For descriptions of 
each learning outcome (attached to each number) and spread of responses see Table 2 below.   

 

Poor	
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Good	
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Table 2 showing the individual responses for perceived student proficiency at accomplishing 
each learning outcome.   



 
 
Although the perception is that bachelor students achieve reasonable success 
across the core skills expected at the bachelor level there is no area where they 
currently and consistently excel. To some extent this may reflect the natural 
variance in both the student body (partially indicated by wide spread in 
responses in Table 3 by faculty sub sampling of the population) as well as the 
variance in faculty perception both of students and of what constitutes mastery 
of a given outcome.  The results, including the general lack of higher scores 
(good-outstanding), reinforce the observation that while the bachelor students 
do well they may fall short of the highest level of maturity and mastery that we 
aim for.   In addition, the results show that the field/lab/IT skills are our weakest 
area; echoing earlier reports as well as points raised during the current 
evaluation discussions that there is a need to improve field, lab, and IT skills 
with particular emphasis on field training which places high demands 
(regarding time and follow up) upon the faculty and courses.  Most international 
geology programs have an extended (4-6 week) field course as part of their core 
curriculum to facilitate mastery of field techniques and guarantee that 
candidates can work independently in the field.  Without an equivalent course 
GEO is at a distinct disadvantage and needs to maximize the efficiency of student 
field training and contact hours.  
 
Recommendations  
This section outlines some key areas for improvement and the general and 
specific recommendations resulting from the evaluation work.   
 
Program course sequence (and obligatory courses) 
In order to reduce redundancy in the bachelor program and optimize the 
progression toward the bachelor learning outcomes a number of changes in the 
study progression were proposed in 2015.  GEOV 106 and GEOV 108 were 
combined into a new course.  The goal is to reduce redundancy in the current 
curriculum while at the same time broadening our 100 level curriculum.   This 
partially addresses a second shortcoming identified in the evaluation process, 
the lack of a coherent system science approach in the bachelor curriculum.  
Comparison of our learning outcomes to international expectations (see also 
table 1, point 1) showed that we do not stress the interconnectedness of the 
Earth System to the same extent that other programs do and that we do not train 
toward this as a learning outcome as a coherent and consistent element of our 
100 level courses.  Inclusion of geochemistry (GEOV 109) and Quaternary earth 
system studies (GEOV 110) as required courses will strengthen the Earth System 
aspects as both of these courses cover essential concepts for understanding the 
different spheres (geosphere, hydrosphere, atmosphere, etc.) and their 
interconnections in Earth System cycles.   



 
GEOV 105 historical geology was moved earlier in the curriculum plan (from 4th 
semester to 3rd semester) due to its central role in providing a framework for 
understanding the long term evolution of the Earth as well as a frame of  (e.g. the 
Geological timescale and major events and transitions in Earth’s history) 
reference for all later studies.  Likewise the curriculum mapping showed that the 
course provides many of the basic skills and concepts needed in later courses.  
Feedback from the students (both the PS representatives but also input from the 
“fagkritisk dag”) confirmed that this course was essential to have as early as 
possible in the progression.    
 
Despite a suggestion by the working group (Appendix 1) to move GEOV 101 to 
the first semester this change was not adopted due to pedagogic considerations.  
Having GEOV 101 and 102 run in parallel optimizes coordination between 
training in theory (GEOV 101) and in practice (GEOV 102) so that each 
reinforces the other.  Based on input from the program sensors as well as strong 
input from the students (PS representatives and input from the “fagkritisk dag”) 
who stressed that the combination of GEOV 101/102 in the same semester was 
extremely valuable for achieving the learning outcomes of both courses we will 
continue to run these courses in parallel.   
 
The reorganisation also made space in the final semester to facilitate exchange 
and study abroad possibilities.   
 
Earth System approach 
As mentioned above understanding the complexity of the Earth System requires 
an applied knowledge of diverse mechanical, chemical, biological, and 
anthropogenic processes and their linear and non-linear interactions and 
feedbacks.  This system approach to understanding the Earth builds valuable 
expertise for later success in interdisciplinary endeavors yet system 
understanding has not been a conscious and specified goal of our 100 level 
curriculum progression.   
GEO aims to further strengthen the Earth System approach within the 
curriculum by developing a coordinated curriculum progression that builds 

BAMN-GEOV	BACHELORPROGRAM	I	GEOVITENSKAP	
Haust	2016	(gjelder	også	for	kull	haust	15)	
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purposefully through the bachelor and masters education toward Earth System 
understanding. The evaluation concludes that this can be accomplished within 
the current study plan by making small changes in how concepts are presented 
and linked.   
 
Ethics 
The detailed curriculum mapping carried out in 2015 also revealed one 
surprising result, other than Ex.phil. ethics are currently taught largely ad hoc as 
independent or random elements within our curriculum.  GEO lacks a 
coordinated curriculum progression to foster ethics, scientific integrity, 
objectivity and scientific best practices. Scientific work entails strong ethical 
components.  Ethics play a role at all levels of scientific work including within 
experimental design, procedures, and reporting.  Indeed the assumption of 
scientific integrity and objectivity in carrying out the process of science 
underpins trust and credibility amongst scientists and ultimately between 
society and scientists.  Fostering this trust and a general understanding of the 
unbiased and critical nature of scientific enquiry should be a key learning 
outcome of our bachelor and master programs.   
 
To foster ethical development as well as reflection and critical thinking a 
coordinated curriculum needs to be developed.  It should include: 

 Academic socialization into ethical conduct through mentoring and 
exposure/training in research methods in all courses. 

 Increase student involvement and engagement in scientific work via 
internship opportunities connected to field, lab, experimental, and other 
activities related to ongoing research to impart sound research practices 
and standards of conduct.   

 Project a culture of integrity within the workplace—be visible role 
models for scientific integrity. 

 Incorporate best practice training for citation and referencing at the MSc. 
level and reinforce ethical practices at all levels through feedback on 
reports and writing.  It is proposed that these changes can be 
accomplished within the existing program structure through a more 
consistent and coordinated approach to training (see Appendix 1 for 
more details) 

 
In addition, GEO plans to adopt an academic integrity statement as part of the 
course information for all courses in order to stress that ethics underpin all 
scientific activities.  The following statement is a draft of the planned statement: 
 

“Scientific and scholarly activities require high standards of personal 
and academic integrity by students and faculty alike.  As academics each 
of us bears the responsibility to conduct our scholarly and research 
activities with integrity and intellectual honesty.  The open exchange of 
ideas and sharing necessary for research and the advancement of 



knowledge require mutual trust that ideas, opinions, data, and insights 
will be respected, acknowledged and properly credited.  In addition, as 
scientists it is our responsibility to objectively and honestly report all of 
our information (observations/data/work), its source, and its 
uncertainties.   
This means that as students you are responsible for the full citation of 
others’ ideas in all of your work and you must be honest when taking 
your exam.  Always submit your own work and not that of another 
student or other source material (book, papers, online materials) 
without proper citation.  Finally, data must always be handled and 
reported honestly; fabrication, falsification, omissions, or 
misrepresentation of results are serious forms of misconduct.   
For more information about academic integrity guidelines at UiB please 
see: 
http://www.uib.no/en/quality-in-studies/77866/useful-information-
students-and-staff 
http://www.uib.no/en/education/49058/use-sources-written-work-
university-bergen#” 

 
Student numbers and advanced learning 
The dramatic rise in student numbers has created new challenges for 
maintaining teaching quality and learning outcomes.  In some cases facilities and 
equipment are inadequate and students do not have the physical space they 
need to work efficiently.  Likewise the large student numbers makes it 
increasingly difficult to find teaching rooms where there is flexibility in the 
teaching methods (e.g. group work, lab work, and seminar space for larger class 
sizes) and where it is possible to give feedback effectively (see more details in 
Appendix 1).   
 
The increased student to faculty ratio reduces the individual student contact 
time—a key metric for student training quality and progression.  In addition to 
total contact hours the quality of student-faculty interactions and the 
engagement and motivation of students is essential.  Given the reduced contact 
hours available to each student it is essential to strengthen the independent 
learning and maximize the affectivity of student-faculty contact.  In addition, it is 
critical that GEO develops mechanisms for students to tailor their own 
educations, build key competency, and increase relevance for outside stake-
holders.   
In order to foster self-learning, student engagement, independence and 
competitiveness GEO aims to: 

 Employ a broader range of teaching tools and approaches to maximize 
learning outcomes and facilitate independent study (e.g. digital tools and 
flipped classroom approaches). 

 Facilitate more self-learning and engagement (e.g. via digital modules) 
using a greater proportion of the student contact time for guided student 

http://www.uib.no/en/quality-in-studies/77866/useful-information-students-and-staff
http://www.uib.no/en/quality-in-studies/77866/useful-information-students-and-staff
http://www.uib.no/en/education/49058/use-sources-written-work-university-bergen
http://www.uib.no/en/education/49058/use-sources-written-work-university-bergen


practice, questions/discussion to evaluate progression, review activities, 
and providing scaffolding for accomplishing difficult tasks. 

 Increase experiential learning opportunities through departmental 
research internships (from bachelor) to foster independence and provide 
opportunities tailored to students interests/abilities.   

 Maintain close contact with industrial partners in MSc and PhD education 
 Strengthen transferable skills within computing and oral and written 

communication. 
 Apply research-based teaching in both senses of the phrase: 

o Expose and engage students in research and scientific best 
practices at all levels. 

o Apply pedagogic approaches shown by research to be the most 
effective.   

 
 
Field training 
Field, laboratory and survey training are essential for teaching geoscientists to 
integrate fragmentary information, to reason temporally and spatially, and to 
critique and properly utilize empirical data.   However, as these training 
elements are particularly demanding, expensive, and necessarily distributed 
amongst a finite group of academic staff members, they must be accomplished as 
efficiently and effectively as possible.  
With a doubling or even tripling of student numbers in some of the key courses 
it becomes increasingly difficult to provide individual follow up for each 
candidate.  The result is to exacerbate the long-standing challenges posed by not 
having enough resources (course time in the field; see Cruise and Field working 
group report from 2010 part of Appendix 1).   The evaluation working group 
(Appendix 1) noted that some, but not all, of the action points from the “Cruise 
and Field working group report (2010)” were followed up on and that there is a 
need to further strengthen and coordinate field and lab training activities.   In 
addition, student feedback pointed out clearly that given the large numbers of 
students there are not always enough field assistants to provide adequate 
feedback in the courses.   
In order to improve field training GEO proposes the following actions: 

 Continue to reinforce our focus on problem-based learning in field 
teaching within a coordinated and transparent curriculum of field and 
practice.  This will require an additional mapping of our curriculum 
activities related to field work and to improve our description of the field 
courses, their learning outcomes, methods and skills mastered, as well as 
localities used.   

 Introduce field and data collection activities early in the Geophysics 
curriculum so that all students encounter empirical methods. 

 Involve more academic staff in practical training in the basic courses. 
 Reduce the days devoted to passive learning activities (e.g. excursions) 

and increase independent problem solving activities in the field.  
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1. Om evaluering

Evaluering basert på: 
n Møte med programstyre 9. mars 2016 

n Presentasjon av fellesgraden 
n Presentasjon av HiB-fag 
n Presentasjon av UiB-fag 
n Kvalitets/forbedringsarbeid 

n Materiale fra websider 
n “Learning outcome description: joint masters degree in software 

engineering” 
n Kursmateriale fra Moderne systemutviklingsmetoder (MOD251) 
n Curriculum guidelines for Graduate Degree Programs in Software 

Engineering, Stevens Institue of Technology 

3



Bakgrunn, programsensor

n Academic experience: 
n Chief scientist at SINTEF ICT, Software Engineering 
n Adjunct Professor at NTNU, Department of Computer and Information Science 
n Dr. Ing. from NTNU in Software Process Improvement 

n Industrial experience: 
n Applied research projects with Acando, Bekk, Ericsson, Geomatikk, Kantega, Kongsberg 

Group, KnowIT, Sopra Steria, Sticos. 
n Certified Scrum Master, PRINCE2 Foundation 

n Current teaching: 
n Project course for bachelor students, Department of Computer and Information Science, NTNU 
n Agile project Management, Westerdals College, Oslo 

n Research interests: 
n Knowledge Management in Software Engineering, Software Process Improvement, Agile 

Software Development, Teamwork in Software Development, Large-scale agile development 
n Professional service: 

n Academic program co-chair for the 16th International Conference on Agile Software 
Development (XP2015) 

n Editor of four special issues, two scholarly books 
n Co-organizing chair for the 11th International Conference on Agile Software Development 

(XP2010)
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2. Program og fag

“Dette er eit studieprogram som er ein fellesgrad med Høgskolen i 
Bergen. I dette masterprogrammet kan ein velge mellom spesialisering i 
programvareutvikling og programutviklingsteori.” 

Ca. 40 studenter, 30 på programvareutvikling (PU) og 10 på 
programutviklingsteori (PT) 

Program ble formelt etablert 2011. 

Beste naturvitenskapelige program i studiebarometeret. 

God søkning til programmet, men få kvalifiserte internasjonale søkere. 

5



Kunnskapsmål

“Dei ferdige kandidatane skal ha solide vitskapleg funderte 
kunnskapar og evne i informatikk og programutvikling. Dei skal 
kjenne godt til dei vitskaplege arbeidsmåtane, og dei har trening i 
sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege 
oppgåver.” 

-> design science 
-> empiriske studier 
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Design science

7

*Hevner et al., (2004) Design Science in Information Systems Research, MIS Quarterly, 28(1): 75-105.  



Ferdighetsmål

“Etter fullført felles mastergrad i programutvikling skal kandidaten: 
1. sjølvstendig kunne utforme, spesifisere og programmere 

mellomstore informasjonssystem 
2. delta i store programutviklingsprosjekt i næringsliv og 

forvaltning 
3. sjølvstendig kunne analysere, teste og validere store 

informasjonssystem 
4. kunne bruke moderne verktøy for programutvikling 
5. kunne forstå og bruke resultat av vitskapleg forsking innan 

programutvikling” 

Uklart hvordan retning PT tilfredsstiller punkt 1-2, se diskusjon om 
2 og 5 på punkt 3 i agendaen.
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Generelle kompetansemål

“Ein ferdig mastergradskandidat i programutvikling, skal: 
1. ha tileigna seg kompetanse for vidare sjølvstendig 

arbeid, til å kunne utvikle og forbedra hennes/hans 
profesjonelle og faglige ferdigheter. 

2. vere i stand til å nytte tileigna kunnskap, forståing og 
problemløysningsmetodar i nye kontekstar. 

3. kunne arbeide sjølvstendig og individuelt, og 
samstundes bidra aktivt i gruppesamarbeid” 

Styrke fokus på gruppesamarbeid (PT).
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Learning outcome description I

Knowledge  

The candidate...  

  ●  has broad knowledge within the field of software engineering and specialized  
insight in a limited area of application or theory of software engineering.  
●  has thorough knowledge of the theories and methods used in the field of 
software engineering.  
●  be able to apply knowledge, understanding and problem-solving abilities in new  
contexts.  
●  can analyze academic problems within software engineering on the basis of the  
history, traditions, distinctive character and place in society of the academic field. 

Bruke områder fra ACM Curricula recommendations 
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Learning outcome description II

Skills  

The candidate...  

●  can analyze and deal critically with various sources of information and use them to 
structure and formulate scholarly arguments.  
●  can analyze existing theories, methods and interpretations in within software  
engineering and work independently on practical and theoretical problems in the field.  
●  can use relevant methods for research and practical development work in an  
independent manner. 
●  can carry out an independent, limited research or development project in 
accordance with applicable norms for research ethics.  
●  can independently design, specify and program medium-scale information systems.  
●  can independently analyse, test and validate large-scale information systems. 

Forhold til brukere? Prosjektarbeid?
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Learning outcome description III

General Competence  

The candidate...  

●  can analyze relevant academic, professional and research ethical problems tied 
to  the field of software engineering. 
●  can apply his/her knowledge and skills in new areas of software engineering in  
order to carry out advanced assignments and projects.  
●  can communicate extensive independent work and masters language and 
terminology used in the field of software engineering.  
●  can communicate about academic issues, analyses and conclusions within software 
engineering, both with specialists and the general public.  
● can contribute to new thinking and innovation processes.  

Bransje-etiske problemer? 
Teamarbeid?
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Spesialisering Programutviklingsteori (PT)

“Spesialiseringa innan programutviklingsteori legg vekt på dei 
teoretiske grunnprinsippa og metodane som ligg under 
konstruksjonen og analysen av komplekse datasystem. Målet er å 
utdanne kandidatar med spisskompetanse innanfor avansert 
programmeringsteori, der hovudvekta ligg på fleksible løysingar med 
omsyn på teknologiske endringar og utvikling.” 

Kurs: 
n Algoritmer (10SP) 
n Valgfritt: (Datamaskinteori / Programspesifikasjon / Innføring i 

programomsetjing / Kategoriteori / Innføring i logikk / Utvalde emne i 
programutviklingsteknologi) (30 SP) 

n Valgemne (20 SP) 
n Masteroppgave (60SP)
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Spesialisering Programvareutvikling (PU)

“Spesialiseringa innan programvareutvikling legg vekt på opplæring i og 
bruk av moderne systemutviklingsmetodar og teknologi. Målet er å 
utdanne kandidatar med spisskompetanse innanfor avansert 
datateknologi med fokus på praktiske problemstillingar.” 

n Algoritmer (10SP) 
n Avansert programvareteknologi (10 SP) 
n Moderne systemutviklingsmetoder (10 SP) 
n Valgfritt: (Agentteknologi / Grid-basert databehandling / Modellbasert 

programutvikling / helseinformatikk? / grafikk?) (10 SP) 
n Valgemne (20 SP) 
n Masteroppgave (60SP)

14



Program versus curriculum 
guidelines; Software engineering

15

Curricula Recommendations

http://www.acm.org/education/curricula-recommendations

n Ethics and professional conduct 
n System engineering 
n Requirement engineering 
n Software design 
n Software construction 
n Testing 
n Software maintenance 
n Configuration management 
n Software engineering management 
n Software process 
n Software quality



Læringsutbytte program - fag

n Algoritmer (10SP) 

n PU: (Avansert programvareteknologi / Moderne 
systemutviklingsmetoder) 

n PT: (Datamaskinteori / Programspesifikasjon / Innføring i 
programomsetjing / Kategoriteori / Innføring i logikk / Utvalde emne i 
programutviklingsteknologi) 

n Godt valg av Algoritmer som felles kurs 
n Dekke mer av software engineering-feltet for alle 
n Kurs med fokus på software engineering management 
n For stor valgfrihet i PT?

16



3. Evaluering av MOD251

Modern	  So)ware	  Development	  Methods	  
“Objec8ve:	  learn	  about	  and	  get	  hands-‐on	  experience	  with	  selected	  
modern	  methods	  in	  so6ware	  development	  as	  well	  as	  ge9ng	  an	  
understanding	  on	  how	  to	  do	  research	  on	  so)ware	  engineering.	  

Topics:	  agile	  so6ware	  development	  (scrum,	  XP),	  test-‐driven	  
development,	  acceptance	  tes@ng,	  con@nuous	  integra@on,	  design	  
principles	  and	  paAerns,	  research	  methods	  in	  so6ware	  engineering.	  	  

Teaching	  and	  learning	  methods:	  
6	  hours	  of	  combined	  lectures	  and	  hands-‐on	  exercises	  per	  week.	  
A	  set	  of	  mandatory	  assignments	  (groups,	  oral	  presenta@ons).	  
A	  larger	  so6ware	  development	  project	  applying	  agile	  methods.	  
Wri@ng	  of	  a	  master’s	  thesis	  project	  proposal	   
(joint	  lectures,	  itera@ons	  with	  feedback	  from	  the	  supervisor(s)).	  

Assessment:	  5-‐hour	  wriAen	  exam.”	  	  

17



MOD251: Modern Software 
Development Methods 
n Pensum: 

n Få spor av forskningsbasert innhold 
n Bra materiale om forskningsmetode, men kun Shaw-referanse fra 

systemutviklingsfeltet 
n Studieopplegg: 

n Vanskelig å vurdere om læringsmål er oppnådd med dagens eksamensform. 
Eksamen fra 2013 teori-orientert. 

n Undervisning: 
n Mye øvelser og gruppearbeid, god kobling til Booster i 2016. Mange tema og 

lite forskningsbasert pensum en trussel mot kompetanse og ferdigheter.  
n Kobling mot program: 

n Ingen spor av fokus på “store programutviklingsprosjekt” (large-scale agile 
development, global software development) 

n Lite om “moderne systemutviklingsmetodar”, nye trender som Kanban, Lean 
software development, DevOps. Bra på “eldre trender” som XP og Scrum. 

n Et kurs hvor evner i “gruppesamarbeid” kan utvikles mer. Lite fokus på 
metoder for læring, som retrospektiver i Scrum.

18



IKT

Research on agile software 
development

Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., and Moe, N. B., "A Decade of Agile Methodologies: Towards Explaining Agile Software 
Development," Journal of Systems and Software, vol. 85, pp. 1213-1221, 2012.



Trender innen systemutvikling

20



4. Anbefalinger om rekruttering

Utfordring 
n Kvinneandel 
n Mange ukvalifiserte internasjonale søkere 

Anbefalinger 
n Eget program for å styrke rekruttering av kvinner 
n Velge strategi: Utnytte internasjonal profil 
n Involvere studenter i rekrutteringstiltak

21



5. Tiltak for jevnere fordeling

Utfordring 
n Skjev fordeling mellom PU og PT 

Anbefalinger 
n Relevans av PT: Klarere kobling mellom faginnhold og 

praktisk arbeid. Kobling til lokalt næringsliv. 
n Undervisningsform PT: økt bruk av gruppearbeid, 

vurderingsform. Innspill fra PU på form. 
n Involvere studenter i rekrutteringstiltak.

22



6. Forslag til videre forbedringsarbeid

Dagens status: 
n Emneevaluering hvert semester 

n PT: sluttevaluering med spørreundersøkelse 
n PU: midtveis og sluttevaluering 

n Lite henvendelser fra studenter til programstyre, men 
velfungerende fagutvalg 

Forslag til tiltak: 
n Bruk av referansegrupper for å få tilbakemelding i løpet av 

semesteret, eventuelt adoptere HiB sitt system på PT 
n Større eksperimentering med vurderingsformer 
n Involvering av studenter i programstyrearbeid 
n Fagfellevurdering av undervisning på tvers av UiB / HiB

23



7. Oppsummering, prioritering av 
tiltak
Generelt: 
n Populært program, god gjennomstrømning 
n Stor valgfrihet (PT) og god fokus på praksis (PU) 

Viktigste muligheter for utviklingsarbeid: 
1. Kontinuerlig forbedringsarbeid 
2. Relevans (PT) 
3. Faglighet (PU) 
4. Nytt obligatorisk fag; Mer i tråd med ACM Curriculum Guidelines 
5. Synergieffekt av miljøene 
6. Øke basis i systemutvikling 
7. Øke studentenes ferdigheter i gruppesamarbeid (PT) 
8. Prosjektfag
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Refleksjonsnotat  

med bakgrunn i programevaluering av felles masterprogram i programutvikling 

Introduksjon 

Felles masterprogram i programutvikling er en fellesgrad mellom institutt for informatikk, 

Universitetet i Bergen, og institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen. Programevalueringen har 

blitt gjennomført i mars og april 2016, med et møte i forkant og et i etterkant av evalueringsarbeidet. 

Til stede på begge møtene med programsensor var programstyret for fellesgraden: Pål Ellingsen 

(HiB), Lars Michael Kristensen (HiB), Anya Helene Skrove Bagge (UiB) og Mari Garaas Løchen (UiB). 

Marc Bezem fra UiB er også med i programstyret, men var utenlands våren 2016. 

Programsensor for fellesgraden i programutvikling er Torgeir Dingsøyr, sjefforsker ved SINTEF IKT og 

professor II ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU. 

Møter, gjennomføring 

Første møte fant sted den 9.mars på institutt for informatikk, hvor følgende ble presentert for 

programsensor: 

 Presentasjon av fellesgraden: Lokalisering, historikk, læringsmål, fagsammensetning.  

 Fagene som inngår i graden: Undervisningsmetoder, vurderingsform, innhold, 

gjennomføring. 

- Hva slags forbedringsarbeid foregår kontinuerlig på programmet? 

- Hva slags forbedringsarbeid blir gjort på kursnivå? 

 Hva skal evalueringen inneholde? Ønsker, diskusjon, planlegging, tidsplan. 

Programstyret ønsket at følgende punkter ble analysert i evalueringen: 

 Er det samsvar mellom læringsutbytte på program- og kursnivå? Se på sammensetning av fag 

i graden. 

 Emnet Moderne systemutviklingsmetoder (MOD251) ved HiB evalueres spesielt, da 

programsensor har spesielt god kompetanse på dette fagfeltet. 

 Anbefalinger om rekruttering: Hvilke ting bør programstyret fokusere på for å få flere gode 

søkere?  

 Studentene på fellesgraden kan velge å spesialisere seg i enten programutviklingsteori 

(hovedsakelig veiledere på UiB) og programvareutvikling (flest veiledere på HiB). Per i dag 

søker ca 90% av studentene seg til programvareutvikling. Hva kan vi gjøre for å få en jevnere 

fordeling av studenter mellom UiB og HiB?  

 Andre forslag til forbedringsarbeid.  

Andre møte fant sted mandag 25.april, på Høyskolen på Kronstad. 

På dette møtet presenterte programsensor evalueringen han hadde utarbeidet, og de ulike punktene 

ble diskutert underveis og mot slutten av møtet.  

Til videre diskusjon og oppfølging 

Programsensor trakk fram en rekke punkter til videreutvikling av programmet. Programstyret har 

diskutert disse i et møte den 20.mai, og vil fokusere på følgende tilbakemeldinger fra programsensor 

i tiden framover: 



Generelt om programmet 

- Programmet er fundert på solide vitenskapelige kunnskaper, men det er en 

utfordring er å få formidlet dette i praksis 

- Per i dag passer læringsutbyttebeskrivelsene best til spesialiseringen 

programvareutvikling, samtidig som de er noe generelle. Programsensor mener 

læringsutbyttebeskrivelsene kan spisses mer, samtidig som det bør dekke begge 

spesialiseringene. 

- Det er lite innhold om etikk og vedlikehold (software maintenance) i programmet. Å 

sette seg inn i andres kode er en situasjon man ofte møter i arbeidslivet – kan dette 

inkorporeres i masterprogrammet? 

- Programsensor etterlyser mer prosjektarbeid i graden. Kan emnet INF319 

(videregående prosjekt i programmering) som tilbys på institutt for informatikk bli 

obligatorisk på programmet? 

MOD251 

- Emnet MOD251 er per i dag kun obligatorisk for studentene som velger 

spesialiseringen programvareutvikling. Emnet bør muligens bli obligatorisk for begge 

spesialiseringer. Institutt for informatikk kunne i så fall vært mer involvert i dette 

emnet.  

- Programsensor foreslår også å ha mappevurdering som vurderingsform i MOD251, 

og mener dette tester læringsutbyttet bedre enn en teoretisk eksamen. 

- Programstyret vil spesielt fokusere på programsensors oppfordring til å ha en 

sterkere forskningsforankring i faget. Dette kan gjøres ved å ha en førsteamanuensis 

eller professor som er fast knyttet til faget (per i dag er det høgskolelektorer). 

Rekruttering/fordeling av studenter på spesialisering 

- Eksponere bachelorstudentene mer for hva som skjer på masternivå (gjennom for 

eksempel posterpresentasjoner og seminarer). 

- HiB har mer konkrete problemstillinger for masteroppgaver enn UiB – kan UiB tilby 

mer konkrete oppgaver?  

- På møtet hvor masterprosjekter blir presentert er det flere representanter fra HiB 

enn UiB – kan UiB være mer synlige her? 

- Studentene må velge oppgave tidlig (i midten av første semester) – er det da lettere 

å velge en konkret oppgave på HiB? Kan valg av oppgave utsettes til senere i 

studieløpet? 

- Synlighet av relevans og hvilke jobber man kan få etter en mastergrad i 

programutvikingsteori? 

- I større grad involvere studentrepresentanter i programstyret 

 

Dette refleksjonsnotatet er godkjent av programstyret for felles masterprogram i programutvikling. 

 

Bergen, 26.mai 2016 

Mari Garaas Løchen 

(sekretær) 
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Studiestyresak:  16/11  Saksnr.:  

Møte: 8. juni 2016                 

 
 
ETABLERING AV MERRITERINGSORDNING; EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER (ETP)  
 

 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker å etablere en ordning for fremragende 
undervisere etter modell fra LTH i Lund.  
 
Fakultetet har det siste året diskutert hvordan arbeidet med utdanning og forskning kan likestilles, noe 
som også er i tråd med Kunnskapsdepartementets intensjoner for utdanning i sektoren. Den 
pedagogiske enheten Genombrottet ved LTH, Lunds Universitet, har gjennom sitt samarbeid med 
bioCEED bidratt med kunnskap og informasjon om sin ordning for merittering av undervisere, og 
fakultetet vil etablere en lignende ordning som skal belønne vitenskapelig ansatte med særlig 
kompetanse og engasjement for utdanning. Meritteringsordningen skal medføre økonomisk 
kompensasjon og skal belønne undervisere som systematisk og over tid har arbeidet for å fremme og 
utvikle studentenes læring, dokumentert egne aktiviteter i det pedagogiske arbeidet og gjort sine 
erfaringer tilgjengelig for andre. Ordningen er frivillig. 
Ordningen er godt utprøvd ved andre institusjoner, og fakultetet velger derfor å bygge på tidligere 
erfaringer i stedet for å lage sin egen utredning.  
 
En arbeidsgruppe ble satt ned for å vurdere hvordan ordningen kan etableres for undervisere ved vårt 
fakultet. Hovedformålet er at det startes et pilotprosjekt som evalueres etter 3 - 5 år.  
 
Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: 

- Diskutere og foreslå hvem som kan søke og hvem som skal vurdere søknadene, særlig 

sammensetning av bedømmelseskomite  

- Diskutere og foreslå hvordan bedømmelsesprosessen skal foregå  

- Diskutere og foreslå hvordan belønningen skal gi uttelling evt. hvilke plikter det medfører 

- Diskutere og foreslå hvordan ordningen skal reflekteres i stillingsutlysninger 

- Organisatorisk tilrettelegging (styringsgruppe, rolle til studiestyret/fakultetsstyret) 

- Vurdere hva som er nødvendig av kompetansehevingstiltak 

- Diskutere og foreslå hvordan ordningen skal synliggjøres  

Følgende arbeidsgruppe ble oppnevnt: 
- Vigdis Vandvik, Institutt for biologi (leder) 

- Jostein Bakke, Institutt for geovitenskap 

- Bjørn Grung, Kjemisk institutt/Institutt for fysikk- og teknologi 

- Ivar Nordmo, Institutt for pedagogikk, Psykologisk fakultet 

- Gunnar Larsen, Personalseksjonen, MN-fakultetet 

 
Sekretær for arbeidsgruppen Eli Neshavn Høie, Studiesjef / Oddfrid Førland, bioCEED 
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Arbeidsgruppen ble gitt følgende tidsplan: 
 

- Fakultetsstyret 28. april – nedsette arbeidsgruppe 

- Orientere i Utdanningsutvalget - møte 18. mai. 

- Arbeidsgruppe leverer sin rapport innen 20. mai1 

- Utlysning ved slutten av vårsemesteret 

I tillegg ble det underveis i prosessen bestemt å legge saken frem for Studiestyret. 
Det er utarbeidet et notat med en beskrivelse av hvordan en slik ordning skal etableres ved fakultetet. 
Ordningen skal være enkel å håndtere, det skal fremkomme tydelig kriterier for meritteringen, og den 
skal motivere til utvikling av gode undervisningsmiljø. Det ble bedt om at erfaring fra lignende 
ordninger skulle brukes i arbeidet. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studiestyret tar arbeidsgruppens forslag til etterretning, og ønsker videre å anbefale at ordningen blir 
etablert ved MN-fakultetet slik det er beskrevet i arbeidsgruppens notat. 
 
 
 

Bergen 02.06.16, MN/ELIHØ  
 
 
Vedlegg: 

- Etablering av meritteringsordning ved MN-fakultetet 
 
Nyttige lenker: 

- Innsats for kvalitet – Forslag til meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT: 
https://www.ntnu.no/toppundervisning/pedagogisk-meritteringssystem 

- ETP, Lund Tekniske Høgskole: https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-
akademi/etp-excellent-teaching-practitioner/ 
 

                                                 
1 Arbeidsgruppen har fått noe lenger frist og forbereder sak til fakultetsstyret 16. juni. 

https://www.ntnu.no/toppundervisning/pedagogisk-meritteringssystem
https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-akademi/etp-excellent-teaching-practitioner/
https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-akademi/etp-excellent-teaching-practitioner/


Meritteringsordning for undervisning  

Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner 

 

Kvalitetsarbeid i utdanningene består av og sikres gjennom en rekke mekanismer og komponenter, vi 

stiller krav til pedagogisk basiskompetanse og tilbyr kompetanseheving, vi utvikler av nye verktøy og 

plattformer, vi gjennomfører utviklingsprosjekter og vi bruker kvalitetssikringssystemene1. Innsats og 

kvalitet i undervisning synliggjøres og anerkjennes i form av undervisningspriser og til dels i lokale 

lønnsforhandlinger, og vi ser i økende grad at undervisningskompetanse blir vektlagt i tilsettingssaker 

og ved søknad om opprykk. Det satses også på utdanningskvalitet gjennom Sentre for Fremragende 

Utdanning2, som er «fyrtårnprosjekter» med særlige krav og forventninger til kvalitet, 

dokumentasjon, utvikling og erfaringsdeling. Ordningen tildeles av og finansieres gjennom NOKUT 

etter en omfattende søknads- og vurderingsprosess. Vi ser likevel at undervisere i liten grad får 

anerkjennelse og belønning for systematisk utviklingsarbeid innenfor utdanningene. Dokumentasjon 

og erfaringsdeling av systematisk kvalitetsarbeid er også mangelfull og fragmentert, muligens fordi 

insentivene mangler. Dette er uheldig, fordi ve vet at det er nettopp det systematiske og kollegiale 

arbeidet som gir de beste resultatene på programnivå, og for studentene.   

MN-fakultetet ønsker nå å tilføre kvalitetsarbeidet en ny komponent ved å innføre en 

meritteringsordning for undervisere: ansatte som over tid har gjort og vist et særskilt godt og 

systematisk arbeid med undervisning ved fakultetet kan, etter søknad, tildeles den pedagogiske 

kompetansegraden Excellent Teaching Practitioner/Fremragende underviser (ETP/Fund).  

Ved å innføre en slik meritteringsordning ved MN-fakultetet gis det økt fokus til systematisk og 

målrettet arbeid for utdanningskvaliteten og for å bygge en kollegial undervisningskultur på 

fakultetet. Undervisere og studenter, nå og i fremtiden, skal gis et klart signal om at MN-fakultetet er 

opptatt av studentenes læring og av en kollegial lærerkultur, og at vi investerer i utdanningskvalitet.  

Det overordnede formålet med ordningen er todelt: fakultetet ønsker å gi status og synlighet til 

systematisk, dokumentert, og delt arbeid med undervisningsutvikling, og dessuten å bidra til å utvikle 

en kollegial og profesjonell undervisningskultur ved fakultetet. Ordningen skal videre gi et tydelig 

signal om at fakultetet vektlegger studentene og studentenes læring i alt arbeid med 

utdanningskvaliteten. Tiltaket omfatter den totale utdanningsaktiviteten, inkludert veiledning, 

planlegging, gjennomføring, evaluering, deling, og ledelse, og er forankret i fakultetets strategiplan3. 

Det understrekes at ETP-merittering er uavhengig av de akademiske opprykksordningene og at 

merittering kun kan tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin 

undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn basiskompetansen4. 

                                                           
1 http://www.uib.no/studiekvalitet 
2 http://www.nokut.no/sentre-for-fremragende-utdanning-sfu/  
3 Punkt 8.2 i MN-fakultetets strategiplan 2016-2022 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/strategi2016_2022_det_matematisk_naturvitenskapelige_fakultet_uib.pdf  
4 UHRs veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse: 
http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_veiledende_retningslinjer_for_uh_pedagogisk_basiskompetanse.pdf  

http://www.nokut.no/sentre-for-fremragende-utdanning-sfu/
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/strategi2016_2022_det_matematisk_naturvitenskapelige_fakultet_uib.pdf
http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_veiledende_retningslinjer_for_uh_pedagogisk_basiskompetanse.pdf


Ordningen skal ikke erstatte eksisterende kvalitetsfremmende mekanismer (som for eksempel 

undervisningspriser og kvalitetssikringssystemer, se ovenfor), men er et supplement som premierer 

og synliggjør andre, og flere, aspekter ved kvalitetsutvikling i utdanningene. 

Ordningen innebærer at: 

- Særskilt gode, ambisiøse og pedagogisk bevisste undervisere belønnes og anerkjennes gjennom 

at de etter søknad tildeles den pedagogiske kompetansegraden Excellent Teaching Practioner / 

Fremragende underviser (ETP /Fund) med en tilhørende lønnsøkning.  

- ETP /Fund kan tildeles undervisere på alle nivåer og er således ikke et alternativ til professor- 

eller dosent-løpene, men en tilleggsanerkjennelse.  

- De belønnede undervisere danner fakultetets Pedagogiske Akademi, som dannes med det formål 

å bidra til å heve utdanningskvaliteten på fakultetet gjennom en kollegial undervisningskultur; for 

eksempel gjennom å ta ansvar for, og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, 

gjennom kollegiale fora og tiltak for undervisningsutvikling, og gjennom veiledning (mentorskap) 

av kolleger. Til dette får det pedagogiske akademiet råderett over pedagogiske utviklingsmidler, 

som kan tildeles både akademimedlemmer og andre etter søknad. Fakultetsadministrasjonen 

bistår akademiet med administrativ støtte. 

- Det blir kjent både internt og utad at MN-fakultetet bevisst satser på utvikling av god 

undervisning, med fokus på studentenes læring.  

- Ekstrakostnadene bæres i en overgangsfase av MN-fakultetet/UiB sentralt, for sikre at dette sees 

på som attraktivt også fra instituttenes side.  

Gjennom ETP/fund-ordningen oppnår MN-fakultetet: 

- Synliggjøring av fordelen ved å investere i undervisningsfaglig utvikling av MN-fagene, og ved å gi 

undervisning som er godt gjennomført og gjennomtenkt ut fra et læringsperspektiv. 

- At fakultetets undervisere i større grad dokumenterer, analyserer og kritisk vurderer sin egen 

undervisning og studentenes læring, noe som gir mulighet for videre utvikling. 

- At systematisk kvalitetsarbeid basert på en vitenskapelig fundert og målrettet prosess bestående 

av planlegging, evaluering, refleksjon og revisjon av undervisningen blir en naturlig og integrert 

del av undervisningen på fakultetet.  

- Å bygge opp en kollegial kultur rundt undervisning og undervisningsutvikling ved fakultetet.  

 

 

Excellent Teaching Practitioner/Fremragende underviser (ETP) 

Forslaget til ordning er knyttet til UiBs og Kunnskapsdepartementets tydelige intensjoner om å 

likestille arbeidet med utdanning og forskning hos våre vitenskapelig ansatte. På Regjeringens 

kontaktkonferanse 12. januar 2016 om den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere 

utdanning sa kunnskapsministeren følgende:  

«Det er også et lederansvar å bidra til å heve statusen til undervisningen. I 

innspillsbrevet kommer jeg til å be dere om konkrete forslag til tiltak, endringer eller 

insentiver. For det skal være like gjevt å drive utdanning som å bedrive forskning.». 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/stortingsmelding-om-kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2462030/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kontaktkonferansen-2016-fra-struktur-til-kvalitet/id2470109/


Det samme budskapet gjentok kunnskapsministeren på Universitets- og høgskolerådets (UHR) 

karrierepolitiske konferanse 9. februar. I en pressemelding knyttet til den samme UHR-konferansen 

varslet Norsk Studentorganisasjon (NSO) at de «ønsker å utfordre sektoren på å se at det å bygge 

karriere også handler om rom for å utvikle seg som en fremragende underviser.» Det samme 

momentet var også trukket frem i deres innspill til fremtidig stortingsmelding som ble sendt inn i juni 

2015. NSO vedtok i april 2016 en resolusjon til støtte for pedagogisk merittering5.  

Ordningen som foreslås ved MN-fakultetet bygger på Lund Tekniska Høgskolas Pedagogiska Akademi 

og deres ordning med den pedagogiske kompetansegraden Excellent Teaching Practitioner (ETP), og 

tar også hensyn til punkter og argumenter av relevans for den norske konteksten fra arbeidet ved 

NTNU, UiT og UiO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Forhodet mellom undervisningskompetanse og pedagogisk kompetanse. Olsson et al. 2010. 

Ved Lunds Tekniska Høgskola innførte de allerede i 2001 sin meritteringsordning i LTHs Pedagogiska 

Akademi6. Undervisere inviteres til å søke om den pedagogiske kompetansegraden Excellent 

Teaching Practitioner (ETP) og om å bli tatt opp i LTHs Pedagogiske akademi. Statusen medfører 

lønnsøkning til underviseren og økt økonomisk tildeling til underviserens enhet. 

På LTH har systemet ført til konkret og dokumentert kvalitetsutvikling, både institusjonelt og for de 

individuelle underviserne som har blitt tildelt ETP-status. Konkret viser analyser at undervisere med 

ETP-status får bedre studentevaluering (Course Experience Questionnaire), særlig i form av god 

                                                           
5 http://student.no/content/uploads/2016/04/Resolusjon-om-pedagogisk-merittering-24.04.2016.pdf 
6 https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-akademi/ og 

https://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/LTHsPedAkademi050518.pdf 

 

http://www.student.no/2016/02/08/mangelfull-visjon-for-norsk-karrierepolitikk/
http://student.no/content/uploads/2014/05/NSOs-innspill-til-Kunnskapsdepartementet-om-fremtidig-stortingsmelding-om-kvalitet-i-h%C3%B8yere-utdanning-26.06.2015.pdf
http://student.no/content/uploads/2016/04/Resolusjon-om-pedagogisk-merittering-24.04.2016.pdf
https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-akademi/
https://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/LTHsPedAkademi050518.pdf


undervisning og klare læringsmål for studentene. Ordningen har også ført til endring i 

undervisningskulturen og mer generelt i den akademiske kulturen og ETP-meritterte undervisere er 

sterkt representert i ledende funksjoner. Systemet har fått følger for vektlegging av pedagogisk 

kompetanse ved tilsetting og opprykk og for institusjonens overordnede strategier og retningslinjer. 

Analyser av undervisningsdokumentasjon (teaching portfolios) viser utvikling av en mer reflektert 

pedagogisk praksis og større grad av dokumentasjon, kollegial deling og formidling av kunnskap og 

erfaringer i årene etter at ordningen ble innført (Olsson & Roxå 2013). 

I februar 2016 publiserte NTNU og UiT en rapport som beskriver deres forslag til meritteringsordning 

i rapporten Innsats for kvalitet. I rapporten foreslås et helhetlig system for merittering av 

undervisning ved etablering av et merittert kompetansenivå («merittert underviser») som både 

belønner dem som får en slik status og deres enhet. Statusen gis etter søknad og dokumentasjon, og 

medfører lønnspåslag til underviseren og en engangsbelønning til instituttet, etter modell av det 

svenske systemet. Det ble også utarbeidet et grundig bakgrunnsnotat som beskriver ordninger og 

erfaringer med pedagogisk kompetanse og merittering nasjonal og internasjonalt (Grepperud 2016). 

 

Kriterier for tildeling av status som Fund / ETP ved MN:  

Status som Fremragende underviser gis undervisere på bakgrunn av søknad og en påfølgende 

vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Søkeren skal i søknaden og vedleggene beskrive, 

analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn 

mot fire kriterieområder forankret i prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL):  

1. Fokus på studentenes læring 

 Søkeren har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. 

 Søkeren har et bevisst forhold til sammenhengen mellom undervisningsform, 

læringsutbytte, vurderingsform, og typer av læring 

 Det er en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger 

om undervisning og læring, og undervisningsvirksomhet  

 Søkeren har gode relasjoner til studentene, og etterspør og reagerer konstruktivt på 

tilbakemeldinger fra studentene  

2. En klar utvikling over tid  

 Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å utvikle undervisningens form og innhold for å 

støtte opp under studentenes læring 

 Søkeren har idéer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen 

undervisningskompetanse og praksis i fremtiden  

3. En forskende tilnærming  

 Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med 

henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring 

 Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av universitetspedagogisk 

teori og fagdidaktisk kunnskap 

https://www.ntnu.no/documents/1263030840/1268058549/Innsats+for+kvalitet+-+Forslag+til+et+meritteringssystem+for+undervisning+ved+NTNU+og+UiT+Norges+arktiske+universitet.pdf/aadea128-638f-4e2f-8516-5a2ffa54b87a


 Søkeren driver forskningsbasert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er basert 

på oppdatert og aktuell forskning i faget, og at studentene tar i bruk elementer fra 

forskningsprosessen i sitt læringsarbeid  

4. En kollegial holdning og praksis 

 Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer7 

for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten. 

 Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i 

diskusjoner, på konferanser eller gjennom pedagogiske eller didaktiske publikasjoner  

 Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet 

 

Søknaden  
I søknaden skal underviseren gjøre rede for hvordan hun eller han i sin egen undervisning bevisst og 

systematisk over tid har arbeidet med utdanningskvalitet for å fremme og utvikle studentenes 

læring. Videre skal søkeren vise hvordan hun eller han har delt sine erfaringer med andre og bidratt 

til fellesskapet. Med støtte i litteratur og andre kilder skal søkeren problematisere og reflektere over 

sine valg av undervisnings- og vurderingsformer, og belyse hvordan hun eller han ved hjelp av 

litteraturen har utviklet sin praksis knyttet til studentenes læring og sin egen undervisning. Søknaden 

skal inneholde dokumentasjon i form et utvalg eksempler fra egen undervisningspraksis som viser 

hva, hvordan og hvorfor undervisningen ble gjennomført slik, og hvordan disse valgene og praksisene 

støtter opp om studentenes læring. Eksemplene skal understøttes av dokumentasjon av 

undervisningens omfang og innhold, av effekt eller innflytelse på studentens læring, og av hvordan 

søkeren har forholdt seg til og bygget videre på erfaringer og tilbakemeldinger.  

Søknadens utforming og innhold skal knyttes til kriteriene beskrevet ovenfor. 

Søknadens innhold og vedlegg 

1. Søknaden 

Søknaden er et personlig dokument med eksempler fra underviserens undervisningspraksis som 

dokumenterer søkerens kvalifikasjoner inn mot de fire kriterieområdene ovenfor. Den skal 

inneholde underviserens refleksjoner rundt læring og undervisning, og skal baseres på søkerens 

egne erfaringer og kunnskaper i samspill med pedagogisk / fagdidaktisk litteratur.  

 Dokumentet skal gi innsyn i hvordan underviseren forstår forholdet mellom læring og 

undervisning i sin undervisningspraksis 

 Gjennom eksempel fra egen undervisningspraksis og valgte tema skal søkeren redegjøre 

for sitt personlige pedagogiske grunnsyn og undervisningskompetanse. Utvalget av 

eksempler skal begrunnes, og de skal belyse og utdype tema og forhold som ut fra det 

pedagogiske grunnsynet fremstår som viktige  

 Søknaden skal også dokumentere hvordan søkerens innsats bidrar til å oppfylle 

institusjonens og enhetens strategier for utdanningskvalitet.  

                                                           
7
Med kolleger menes her alle stillingskategorier involvert i utdanning og som kan bidra til undervisningens utvikling og forbedring 

(undervisere, pedagoger, undervisningsassistenter, stipendiater, studieadministrasjon, undervisningsteknikere, ledelse etc.) 



 Søknaden skal ha vedlegg med dokumentasjon8 som understøtter tema og eksempel 

brukt i søknaden 

Søknadens omfang, inkludert diskusjon av eksempler fra egen undervisning, skal være på maks 

10 sider. Dokumentasjon og vedlegg kommer i tillegg. 

 

2. Undervisnings-CV / Undervisningsportefølje som dokumenterer9 

 Pedagogisk kompetanse og utdanning 

 Undervisningsvirksomhet 

 Pedagogisk FoU (forskning og utviklingsarbeid) 

 Publisering og formidling knyttet til undervisningsvirksomhet og pedagogisk utvikling 

 Utmerkelser og priser 

 

Utlysning (juni/august) bør komme tilstrekkelig tidlig til at aktuelle søkere kan samle dokumentasjon 

og utforme sin undervisningsportefølje. Fakultetet arrangerer kurs eller seminarer for ansatte som 

ønsker å utvikle sin undervisningsportefølje med henblikk på å søke merittering. Søknadsfristen bør 

være en gang årlig (januar/februar). Søknad sendes til fakultetet via enheten (tjenestevei). 

Det vil bli utarbeidet en veileder til søkere.  

 

Bedømming/vurdering10  

Den mest sentrale delen av vurderingen er underviserens søknad og undervisningsportefølje, og 

bedømmelsen skjer kvalitativt i henhold til kriteriene beskrevet ovenfor og med to hovedperspektiv – 

søkerens helhetstenkning og graden av forskende tilnærming til undervisning og 

undervisningsutvikling. 

Søknadene vurderes av en bedømmelseskomité: 

 Det er et viktig prinsipp at ETP tildeles for en gjennomtenkt og velutviklet pedagogisk praksis 

innenfor fagdisiplinen, og bedømmelseseskomitéen må reflektere dette.  

 Komitéen består av representanter fra de aktuelle disiplinene11 supplert av (eksterne) 

representant(er) fra miljø med erfaring fra lignende meritteringssystemer og med 

representant(er) med relevant fagdidaktisk/pedagogisk bakgrunn.  

                                                           
8
Undervisningskvalitet oppfattes som vanskeligere å dokumentere en forskningskvalitet, både fordi det er færre opplagte kvantitative 

parametere, og fordi vi ikke har noen tradisjon for å dokumentere og ‘selge inn’ våre bidrag til utdanningskvalitet. I motsetning til forsker-
cven har underviser-cven ikke hatt noen opplagt adressat. Dette er jo nettopp en av skjevhetene i den akademiske kulturen som denne 
ordningen prøver å bøte på! Samtidig betyr dette at det vil være nødvendig med relativt åpne rammer for hvordan bidrag til 
undervisningskvalitet kan dokumenteres i søknaden. Akkurat som innenfor forskning vil forskjellige fremragende underviser vil ha 
forskjellige områder de har jobbet med, og kan dokumentere at de har lykkes med. Alt dette tilsier at vi ikke kan ha noen ‘smørbrødliste, 
men må vi ha åpne rammer for hva som kan utgjøre dokumentasjonen for ‘fremragende’ innsats inn mot de fire kriterieområdene. For å 
bistå søkerne vil det arrangeres kurs og workshops i portefølje- og Fund-søknadsskriving.     
9 De fem punktene tilsvarer UiOs fem punkter, men vi velger å ikke beskrive dem I detalj. Dette fordi vi mener, og ønsker å kommunisere, 
at det er søknaden, opp mot de fire hovedkriteriene, som skal stå I fokus I Fund/ETP-vurderingen, ikke omfanget av 
undervisningsvirksomheten og/eller roller og verv.   
10

Utviklet etter modell av LTHs Pedagogiske Akademi 
11 her definert som de realfaglige disiplinene ved UiB & MN 



 Komiteen utgår fra fakultetets Pedagogiske akademi (se nedenfor). Komiteen har også 

medlemmer med fagdidaktisk/pedagogisk kompetanse, 2-3 undervisere (representanter i 

Studiestyret) og en studentrepresentant. Det bør også vurderes samarbeid og erfaringsutveksling 

med andre institusjoner.  

 I oppstartsfasen ledes komiteen av ekstern komiteleder med erfaring fra vurdering av pedagogisk 

kompetanse og merittering. 

Status som Fund ETP tildeles av fakultetet etter anbefaling fra bedømmelseskomiteen. 

Vurderingsprosessen består av vurdering av søknad, undervisningsportefølje og dokumentasjon, 

samt et intervju. 

Det vil bli utarbeidet en veileder til vurderingskomiteen. 

 

Tildeling av status / belønning12  

Fund ETP -status bør medføre lønnsøkning for den enkelte (i form av lønnstrinn eller tillegg), som bør 

være permanent og ikke tidsbegrenset. Arbeidsgruppen foreslår en belønning på i størrelsesorden 

lønnsøkning 2 lønnstrinn for professorer og 3 lønnstrinn for førsteamanuenser. Dette for å gi 

meritteringen en tilsvarende effekt og status som andre opprykksordninger i sektoren. I tillegg får 

fakultetets Pedagogiske akademi en økonomisk tildeling per ETP-status tildelt.  

HR-seksjonen anser at Fund ETP-ordningen mest hensiktsmessig kan plasseres under "Særavtale om 

vilkår for lønnsfastsettelse for tilsatte som oppnår prestisjefylte prosjekter"13. Dersom ordningen skal 

dekkes av denne avtalen vil det kreve reforhandling av denne særavtalen. 

 

Fakultetets Pedagogiske Akademi 

Undervisere som blir tildelt status som Fund ETP danner fakultetets Pedagogiske Akademi, som skal 

bidra til utvikling av undervisningskvalitet og en kollegial undervisningskultur ved fakultetet. 

Akademiets arbeid skal være basert på prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), 

for eksempel gjennom å ta ansvar for og delta i faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, 

gjennom å dele erfaring og fremme utveksling gjennom kollegiale fora for undervisningsutvikling, 

gjennom veiledning (mentorskap) av kolleger, og gjennom å delta i bedømmelseskomitéen for Fund 

ETP.  

Fakultetets Pedagogiske Akademi forvalter, i samarbeid med fakultetet, midler til 

pedagogisk/didaktisk utviklingsaktivitet som f.eks. reisestøtte til konferanser/seminar og 

prosjektmidler. Fakultetet stiller med administrativ støtte til akademiet.  

 

                                                           
12 jf. Innsats for kvalitet , NTNU & UiT & LTH-modellen 
13

http://ekstern.filer.uib.no/poa/Saeravtaler/Saeravtale%20om%20vilkar%20for%20lonnsfastsettelse%20for%20tilsatte%20som%20oppna

r%20prestisjefylte%20prosjekter.pdf 



Tidsplan & implementering 

Arbeidsgruppens forslag til meritteringsordning behandles i Fakultetsstyret 16. juni 2016. Utlysing 

bør skje raskest mulig etter behandling i fakultetsstyret, men søknadsfrist i januar 2017.  

Parallelt med utlysningen bør det lages oversikt over eksisterende aktuelle 

kompetansehevingsaktiviteter på UiB (kurs, workshops, konferanser etc.). Det bør også utarbeides et 

kursopplegg eller arrangeres workshops for aktuelle søkere, med fokus på skriving av 

undervisningsportefølje og søknad. 
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Vedlegg:  

Eksempel på veiledning for undervisningsportefølje - UiO  

UiO har gått mer i detalj i beskrivelser av struktur og innhold i Veiledning for søkere og medlemmer 

av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved 

tilsetting / opprykk i faste vitenskapelige stillinger. Denne er laget for at komiteer bedre skal kunne 

bedømme og rangere (bl.a.) pedagogiske kvalifikasjoner ved søknader til vitenskapelige stillinger og 

søknader om opprykk. Søkere på slike stillinger ved UiO skal levere en undervisningsmappe, 

bestående av fem deler og en refleksjonsdel (teksten under er under sakset fra ”Vedlegg 1 - for 

søkere: Utdypende veiledning for utforming av mappe for dokumentasjon av "Øvrige kvalifikasjoner" 

i UiO sitt reglement14):  

Pedagogiske kvalifikasjoner 

Pedagogisk utdanning. Godkjent utdanning svarende til - og eventuelt ut over – kravet om 

pedagogisk basiskompetanse – skal omtales. Annen utdanning med pedagogisk relevans kan også tas 

med. Det er viktig å få frem om/hvordan slik utdanning har ført til resultater i form av styrket / endret 

forståelse og praksis som universitetslærer. 

Pedagogisk virksomhet. Undervisning, veiledning, eksamensarbeid, studieplanutvikling/ revisjon og 

utvikling / utprøving av ulike former for læremidler (bøker, kompendier, fleksible læreprogrammer 

etc.). Det er viktig å få frem variasjon, kvalitet og utvikling av virksomheten, ikke bare omfang. Arbeid 

med planlegging, evaluering og endring på disse områdene og begrunnelser for arbeidsmåten bør 

omtales. Arbeid med løpende evaluering av egen undervisning (med hjelp av kolleger, studenter o.a.) 

bør omtales. Resultater av slik evaluering (oppsummert og med konkrete eksempler som vedlegg) bør 

inngå, gjerne med vekt på konsekvenser av evalueringen for videre arbeid. Om en har medvirket i 

evalueringer av utdanninger / utdanningskvalitet ved egen eller andre institusjoner, bør dette 

omtales og dokumenteres. 

Pedagogisk utviklingsarbeid. Prosjekter en har initiert / ledet / medvirket i og som har til hensikt å 

utvikle og forbedre egen eller institusjonens pedagogiske virksomhet gjennom forsøk, evaluering og 

forskningspregete tiltak som gjerne er rapportert. Det er viktig å få frem hvorfor arbeidet ble 

igangsatt og hva det førte til. 

Deltakelse / medvirkning på konferanser mv. av pedagogisk eller fagdidaktiske art eller som forfatter 

/ referee / redaksjonsmedarbeider i fagdidaktiske tidsskrifter. I denne sammenhengen kan det være 

aktuelt å omtale eventuelle publikasjoner av pedagogisk eller fagdidaktisk karakter eller 

gjesteforelesninger om slike emner som en har holdt ved andre institusjoner. 

Har en fått priser eller andre påskjønnelser for deler av sin pedagogiske virksomhet, skal disse 

selvsagt omtales og begrunnelser som måtte følge med skal dokumenteres. 

I refleksjonen omkring det som beskrives og dokumenteres er det viktig å klargjøre hvordan en tenker 

omkring sin egen – og institusjonens – pedagogiske virksomhet, hvordan en ser på læring, 

undervisning, studenter osv. på en måte som kan bidra til å forklare og begrunne den måten 
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 http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html 



virksomheten har vært drevet og utviklet på i den kontekst en har arbeidet. Det er f.eks. vanlig i den 

pedagogiske delen av en slik mappe å skrive et kort notat om ens eget syn på læring og undervisning 

– ens ’pedagogiske filosofi’. Det vil også være naturlig at en redegjør for i hvilken grad en arbeider 

alene eller samarbeider med andre i denne delen av sitt arbeid – og hvorfor. Av særlig interesse for 

den grunnenheten en skal arbeide ved, vil være hvilke planer en har for videreutvikling av sin 

pedagogiske virksomhet og kvalifikasjonene for denne og hvilke utviklingsområder en ser for seg selv 

på dette feltet. 

Tilsvarende spesifikasjoner og inndeling finnes også ved NTNU og UiT, i hva man ønsker å 

dokumentere for å vurdere pedagogisk kompetanse. 

 
 

 



Økt fra året før

Søkeralternativer - Masteropptak Høst 2016
1. prioritet 

H2016

1.+2.+3. 
prioritet 
H2016

1. prioritet 
H2015

1. prioritet 
H2014

BIOLOGI: Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi 27 57 22 22
BIOLOGI: Biologi - Mikrobiologi 25 51 20 13
BIOLOGI: Biologi - Miljøtoksikologi 9 46 17 11
BIOLOGI: Biologi - Utviklingsbiologi og fysiologi 6 29 8 3
BIOLOGI: Biologi - Fiskeribiologi og forvaltning 15 43 7 6
BIOLOGI: Biologi - Havbruksbiologi 11 32 14 12
BIOLOGI: Biologi - Marinbiologi 27 62 11 19
BIOLOGI 120 320 99 86

ENERGI: Energi - Energiteknologi 135 231 109 41
ENERGI: Energi - Fornybar energi 95 208 39 32
ENERGI 230 439 148 73

FYSIKK: Akustikk 7 17 4 2
FYSIKK: Måleteknologi og instrumentering 10 28 14 9
FYSIKK: Kjernefysikk 6 18 4 2
FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi 10 26 1 5
FYSIKK: Mikroelektronikk 18 31 19 13
FYSIKK: Optikk og atomfysikk 4 13 2 2
FYSIKK: Partikkelfysikk 5 18 4 4
FYSIKK: Romfysikk 7 12 6 2
FYSIKK: Teoretisk fysikk og energifysikk 4 21 5 2
FYSIKK 71 184 59 41

METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Fysisk oseanografi 7 14 5 5
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Kjemisk oseanografi 1 3 1 1
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Klimadynamikk 5 12 3 4
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Meteorologi 4 18 3 10
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 17 47 12 20

GEOVITENSKAP: Geodynamikk 19 67 13 16
GEOVITENSKAP: Kvartærgeologi og paleoklima 52 86 29 30
GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk 14 102 24 16
GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag 44 88 58 57
GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi 11 33 10 4
GEOVITENSKAP 140 376 134 123

INFORMATIKK: Algoritmer 15 45 7 11
INFORMATIKK: Bioinformatikk 4 24 9 4
INFORMATIKK: Optimering 1 33 4 6
INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon 20 45 13 15
INFORMATIKK: Visualisering 7 37 8 8
INFORMATIKK 47 184 41 44

KJEMI: Kjemi 29 43 28 18

MATEMATIKK: Anvendt og beregningsorientert 16 30 11 8
MATEMATIKK: Algebra 2 10 1 6
MATEMATIKK: Algebraisk geometri 3 6
MATEMATIKK: Matematisk analyse 8 14 7 1
MATEMATIKK: Statistikk - dataanalyse 5 21 4 3
MATEMATIKK: Statistikk - finansteori og forsikring 9 18 12 8
MATEMATIKK: Statistikk - matematisk statistikk 4 19 1 1
MATEMATIKK: Topologi 3 7 1 1
MATEMATIKK: Skolerettet matematikk 2 8 6 2
MATEMATIKK 52 133 43 30

Erfaringsbasert master i undervisning 14 14 16 29

MOLEKYLÆRBIOLOGI: Molekylærbiologi 39 50 36 37

NANOVITENSKAP: Nanovitenskap 15 27 5 9

PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarfysikk 20 43 33 21
PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeologi 4 22 5 6
PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarkjemi 9 32 5 6
PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarmekanikk 9 33 7 5
PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeofysikk nedlagt 3 4
PETROLEUMSTEKNOLOGI 42 130 53 42

PROGRAMUTVIKLING: Programutvikling 73 90 45 41

PROSESSTEKNOLOGI: Flerfasesystem 19 54 8 13
PROSESSTEKNOLOGI: Kjemometri 10 26 5 4
PROSESSTEKNOLOGI: Separasjon 9 50 10 10
PROSESSTEKNOLOGI: Sikkerhetsteknologi 19 67 29 31
PROSESSTEKNOLOGI 57 197 52 58
Totalt 946 2234 771 651



Høyeste søkertall

Søkeralternativer - Masteropptak Høst 2016
1. prioritet 

H2016 UiB Ekstern norsk Utenlandsk ikke dok
BIOLOGI: Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi 27 13 10 3 1
BIOLOGI: Biologi - Mikrobiologi 25 5 6 14
BIOLOGI: Biologi - Miljøtoksikologi 9 3 4 2
BIOLOGI: Biologi - Utviklingsbiologi og fysiologi 6 2 3 1
BIOLOGI: Biologi - Fiskeribiologi og forvaltning 15 2 9 4
BIOLOGI: Biologi - Havbruksbiologi 11 2 3 4 2
BIOLOGI: Biologi - Marinbiologi 27 9 4 14
BIOLOGI 120 36 39 42 3

ENERGI: Energi - Energiteknologi 135 8 114 11 2
ENERGI: Energi - Fornybar energi 95 6 61 23 5
ENERGI 230 14 175 44 7

FYSIKK: Akustikk 7 2 4 1
FYSIKK: Måleteknologi og instrumentering 10 0 8 1 1
FYSIKK: Kjernefysikk 6 4 1 1
FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi 10 5 3 2
FYSIKK: Mikroelektronikk 18 2 13 2 1
FYSIKK: Optikk og atomfysikk 4 3 0 1
FYSIKK: Partikkelfysikk 5 3 1 1
FYSIKK: Romfysikk 7 2 5 0
FYSIKK: Teoretisk fysikk og energifysikk 4 1 2 1
FYSIKK 71 22 37 10 2

METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Fysisk oseanografi 7 4 0 3
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Kjemisk oseanografi 1 0 0 1
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Klimadynamikk 5 2 2 1
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Meteorologi 4 1 1 1 1
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 17 7 3 6 1

GEOVITENSKAP: Geodynamikk 19 12 4 3
GEOVITENSKAP: Kvartærgeologi og paleoklima 52 36 11 5
GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk 14 11 2 1
GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag 44 19 21 3 1
GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi 11 7 2 0 2
GEOVITENSKAP 140 85 40 12 3

INFORMATIKK: Algoritmer 15 5 6 4
INFORMATIKK: Bioinformatikk 4 1 0 3
INFORMATIKK: Optimering 1 0 1 0
INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon 20 3 6 10 1
INFORMATIKK: Visualisering 7 1 4 2
INFORMATIKK 47 10 17 19 1

KJEMI: Kjemi 29 13 9 7

MATEMATIKK: Anvendt og beregningsorientert 16 6 7 3
MATEMATIKK: Algebra 2 0 0 2
MATEMATIKK: Algebraisk geometri 3 1 1 1
MATEMATIKK: Matematisk analyse 8 1 3 4
MATEMATIKK: Statistikk - dataanalyse 5 1 1 3
MATEMATIKK: Statistikk - finansteori og forsikring 9 4 2 4
MATEMATIKK: Statistikk - matematisk statistikk 4 0 2 2
MATEMATIKK: Topologi 3 2 0 0 1
MATEMATIKK: Skolerettet matematikk 2 0 2 0
MATEMATIKK 52 15 18 19 1

Erfaringsbasert master i undervisning 14 6 8 0

MOLEKYLÆRBIOLOGI: Molekylærbiologi 39 9 16 13 1

NANOVITENSKAP: Nanovitenskap 15 11 2 1 1

PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarfysikk 20 12 3 4 1
PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeologi 4 1 1 2
PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarkjemi 9 5 2 2
PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarmekanikk 9 2 5 2
PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeofysikk nedlagt 0 0 0 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI 42 20 11 10 1

PROGRAMUTVIKLING: Programutvikling 73 16 43 12 2

PROSESSTEKNOLOGI: Flerfasesystem 19 8 6 3 2
PROSESSTEKNOLOGI: Kjemometri 10 2 7 1
PROSESSTEKNOLOGI: Separasjon 9 3 4 2
PROSESSTEKNOLOGI: Sikkerhetsteknologi 19 5 12 2
PROSESSTEKNOLOGI 57 18 29 8 2
Totalt 946 282 447 193 25



Masteropptak Høst 2016- 1.prioritets søkere H2014 H2015 H2016

BIOLOGI 86 99 120

ENERGI 73 148 230

FYSIKK 41 59 71

METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 20 12 17

GEOVITENSKAP 123 134 140

INFORMATIKK 44 41 47

KJEMI: Kjemi 18 28 29

MATEMATIKK 30 43 52

Erfaringsbasert master i undervisning 29 16 14

MOLEKYLÆRBIOLOGI: Molekylærbiologi 37 36 39

NANOVITENSKAP: Nanovitenskap 9 5 15

PETROLEUMSTEKNOLOGI 42 53 42

PROGRAMUTVIKLING: Programutvikling 41 45 73

PROSESSTEKNOLOGI 58 52 57

Totalt 651 771 946

Søkeralternativer - Masteropptak Høst 2016 UiB

Ekstern 

norsk

Uten- 

landsk

mangler 

dokum.

1. prioritet 

H2016

BIOLOGI 36 39 42 3 120

ENERGI 14 175 44 7 230

FYSIKK 22 37 10 2 71

METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 7 3 6 1 17

GEOVITENSKAP 85 40 12 3 140

INFORMATIKK 10 17 19 1 47

KJEMI: Kjemi 13 9 7 29

MATEMATIKK 15 18 19 1 52

Erfaringsbasert master i undervisning 6 8 0 14

MOLEKYLÆRBIOLOGI: Molekylærbiologi 9 16 13 1 39

NANOVITENSKAP: Nanovitenskap 11 2 1 1 15

PETROLEUMSTEKNOLOGI 20 11 10 1 42

PROGRAMUTVIKLING: Programutvikling 16 43 12 2 73

PROSESSTEKNOLOGI 18 29 8 2 57

Totalt 282 447 193 25 946
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Søkertall per program 
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Hvor ble bachelorgraden avlagt? 

Utenlandsk

Ekstern norsk

UiB



Søkere til det internasjonale gradsopptaket til høsten 2016

INTGRAD søkere H2016 1. prioritet
1.+2. 

prioritet Tilbud JA-svar
Informatics 69 122 5 1
Mathematics 31 49 1 0
Physics 40 51 5 2
Applied and Comp. Math. 21 59 10 8
Molecular Biology 74 120 4 1
Biology 75 121 17 5
Geophysics 11 27 2 0
Earth Sciences 63 76 3 1
Software Development 90 125 2 1
MN-fakultet 474 750 49 19
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