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Geofysisk institutt
Institutt for informatikk
Institutt for biologi
Institutt for geovitenskap
Molekylærbiologisk institutt
Matematisk institutt
Institutt for fysikk og teknologi
Kjemisk institutt

Programevalueringer 2014-2017 - oppfølging i fht fastsatt plan
Programevaluering er en viktig del av universitetets arbeid med kvalitetssikring av 
studietilbudet. I følge kvalitetssikringssystemet for utdanning ved UiB skal det minst hvert 5. 
år gjennomføres en mer omfattende programevaluering1. I utdanningsmeldingen for 2015 blir 
fakultetet blant annet bedt om å redegjøre for gjennomførte programevalueringer i 2015 og 
planer for 2016.

Studiestyret har i 2014 vedtatt en tidsplan for gjennomføring av programevalueringer (sak 
14/1420-14). Instituttene kunne selv velge formen for programevalueringene og når i løpet av 
perioden 2014-2017 de ønsket å gjennomføre evalueringen. Det er frist for innlevering av 
evalueringsrapporter 1. mars etter evalueringsåret. Fristen for innlevering i 2016 nærmer seg 
og fakultetet vil derfor ta en oppsummering av status og en justering av tidsplanen om 
nødvendig.

Alle programmene skal ha gjennomført og behandlet sine programevalueringer innen siste 
frist for denne perioden, som er 1. mars 2018. Evalueringene vil danne grunnlag for en 
samlet fakultetsrapport i slutten av evalueringsperioden.

Status for programevalueringene:

1 http://www.uib.no/studiekvalitet/77937/handbok-kvalitetssikring-av-universitetsstudia 
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1) Programevalueringer som ble levert i 2015 

 BA Datavitenskap
 BA Datateknologi 
 BA Kjemi
 MA Kjemi
 MA Nanovitenskap

Evalueringsrapportene er behandlet i Studiestyret og lagt i studiekvalitetsbasen, hvor de 
er tilgjengelige for både ansatte og studenter.

2) Programevalueringer som hadde frist våren 2015, men som ikke er levert:
 MA energi per kull som blir ferdig
 BA Biologi
 BA Berekraftig havbruk 

Fakultetet ber om innlevering av evalueringsrapport innen 1. mars 2016 eller en kort 
redegjørelse om status for evalueringen med forslag til ny og siste innleveringsfrist innen 
2016.

3) Programevalueringer som har frist 1.3.2016:
 MA energi per kull som blir ferdig
 BA Miljø- og ressursfag
 MA Biologi
 MA Fiskehelse
 BA Geovitenskap
 MA Geovitenskap
 BA Informatikk-matematikk-økonomi 
 MA Informatikk
 MA Programutvikling
 BA Nanoteknologi
 Erfaringsbasert master i undervisning
 Lektor med matematikk
 BA Molekylærbiologi
 MA Molekylærbiologi

Fakultetet ber om innlevering av evalueringsrapport innen 1. mars 2016 eller en kort 
redegjørelse om status for evalueringen med forslag til ny innleveringsfrist innen 2016.

4) Programevalueringer som skal gjennomføres i 2016 med frist 1.3.2017:
 BA Meteorologi og oseanografi 
 MA Meteorologi og oseanografi, studieretning meteorologi
 BA Fysikk 
 BA Petroleum- og prosessteknologi
 BA Matematikk
 BA Matematikk for teknologi
 BA Statistikk

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


side 3 av 3

  
 MA Aktuar
 MA Anvendt og beregnings-orientert matematikk
 MA Matematikk
 MA Statistikk

Fakultetet ber om en kort muntlig redegjørelse på neste studiestyremøtet om hvilke planer 
instituttene har for programevalueringen i år. 

5) Programevalueringer som skal gjennomføres i 2017 med frist 1.3.2018:
 MA Meteorologi og oseanografi (utenom studieretning meteorologi)
 MA Fysikk
 MA Petroleumsteknologi
 MA Prosessteknologi

Vil bli bedt om en kort muntlig redegjørelse om planer for programevalueringen på det 
første studiestyremøtet i 2017.

Vennlig hilsen

Eli N. Høie
studiesjef Ingrid W. Solhøy
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