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Medlemmer i programstyret for  
siv.ing.-utdanningene ved MN/UiB 
 
  
 
 

 
 
Oppnevning av programstyre for de nye siv.ing.-utdanningene i 
energi, havbruk og sjømat, havteknologi og medisinsk teknologi 
Fakultetsstyret behandlet i møte torsdag 15. juni 2017 «ETABLERING AV ORGANER FOR 
SIVILINGENIØRUTDANNINGENE» (sak 35/17 – ePhortenr. 2017/7307), og gjorde da 
følgende vedtak: 
 

«Programstyret for sivilingeniørutdanningene opprettes for en periode på inntil 3 år 
med foreslått sammensetning. Det opprettes en tilhørende struktur i form av lokale 
programutvalg som administreres av instituttene som eier de ulike 
sivilingeniørprogrammene, samt et råd. Programstyret gis i oppgave å utforme mandat 
og foreslå sammensetning for Rådet. Dekanen gis fullmakt til å oppnevne 
medlemmene i programstyret.» 

  
Med bakgrunn i dette oppnevner dekanen følgende programstyre for siv.ing.-utdanningene i 
energi, havbruk og sjømat, havteknologi og medisinsk teknologi: 
 
1. Professor Bjørn Tore Hjertaker, Institutt for fysikk og teknologi UiB 

Leder av programstyret, representant for studieprogrammet i havteknologi 

2. Professor Finn Gunnar Nielsen, Geofysisk institutt UiB 
Representant for studieprogrammet i energi 

3. Professor Sigurd Stefansson, Institutt for biologi UiB 
Representant for studieprogrammet i havbruk og sjømat 

4. Instituttleder Knut Børve, Kjemisk institutt UiB  
Representant for studieprogrammet i medisinsk fysikk 

5. Instituttleder Nils Ottar Antonsen, Institutt for maskin- og marinfag HVL 
Representant fra Høgskulen på Vestlandet (HVL)  

6. Førstelektor Ellen Berle, Sjøkrigsskolen 
Representant fra Sjøkrigsskolen 
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7. Tom Christian Adamsen, Senter for nukleærmedisin/PET, Haukeland 
universitetssjukehus - førsteamanuensis II ved Kjemisk institutt 
Representant fra Haukeland universitetssykehus 

8. Representant fra rådet opprettet for siv.ing.-programmene i havbruk og sjømat, energi, 
medisinsk teknologi og havteknologi. N.N.   
Representanten fra rådet vil tiltre programstyret så snart første rådsmøte er gjennomført. 

9. To studentrepresentanter (oppnevnes av Fagutvalget for siv.ing.-programmene) 

  
Oppnevning av programstyret gjelder for 3 kalenderår, og denne første perioden varer fra nå 
av og ut desember 2020. 
 
Sekretær for programstyret er studiekonsulent Irlin Nyland (administrativ koordinator for de 
tre nye sivilingeniørprogrammene). 
  
Leder av de lokale programutvalgene vil være faglig ansvarlig for hvert av 
studieprogrammene, som følger: 

- Studieprogrammet i energi: professor Finn Gunnar Nielsen, Geofysisk institutt 
- Studieprogrammet i havteknologi: professor Bjørn Tore Hjertaker, Institutt for fysikk 

og teknologi 
- Studieprogrammet i havbruk og sjømat: professor Sigurd Stefansson, Institutt for 

biologi 
- Studieprogrammet i medisinsk teknologi: instituttleder Knut Børve, Kjemisk institutt 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Helge K. Dahle 

 

dekan Elisabeth M. Lysebo 
 fakultetsdirektør 
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