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Rapport fra programsensorperioden 2007-2012  

Molekylærbiologisk institutt 

 

 

I denne fireårige programsensorperioden var Jon Nissen-Meyer, Institutt for molekylær 

biovitenskap (IMBV), Universitetet i Oslo, programsensor for bachelor- og 

masterprogrammene i molekylærbiologi som gis ved Molekylærbiologisk institutt (MBI). Alle 

rapportene ligger i Studiekvalitetsdatabasen. 

 

Det første året (2007/2008) var fokuset på en generell vurdering av bachelor- og 

masterprogrammene. I tillegg skulle programsensor se spesielt på introduksjonsemnene i 

molekylærbiologi: MOL100 Introduksjon til molekylærbiologi og MOL200 Metabolisme; 

reaksjoner, regulering og kompartmentalisering. I rapporten fra programsensor argumenterer 

han for at gradene vi tilbyr ved vårt institutt, likner tilsvarende utdanningen som gis ved 

anerkjente universiteter i både inn- og utland, både når det kommer til omfang og kvalitet. 

Videre sammenligner han punktvis programmene ved MBI med programmene som tilbys ved 

IMBV, Universitetet i Oslo, og kommenterer emnenes innhold og vurdering (eksamen).   

 

Det andre året (2009/2010) var våre to obligatoriske laboratoriekurs MOL202 Eksperimentell 

molekylærbiologi (bachelornivå) og MOL300 Praktisk molekylærbiologi (masternivå) under 

lupen, sammen med tre valgemner på 2- og 300-nivå. Programsensor foreslår blant annet at 

laboratorieemnene utvides for å styrke studentenes praktiske kompetanse.  

 

Det tredje året (2010/2011) lå fokuset på to emner som er obligatorisk i bachelorgraden; 

MOL201 Molekylær cellebiologi og MOL203 Genstruktur og funksjon, i tillegg til MOL310 

Strukturell molekylærbiologi som er obligatorisk i mastergraden. Her konkluderte 

programsensor med at emnene er gode og dekkende, men at vi med fordel kan ha flere 

undervisningstimer per emne.  
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Det fjerde året (2011/2012) skulle programsensor foreta en generell vurdering av kvalitet og 

karaktersetting av mastergradsoppgaver, samt en helhetlig vurdering av kvaliteten på 

utdanningen vi tilbyr ved Molekylærbiologisk institutt. Programsensor ble også bedt om å 

komme med forslag til hvordan vi bedre kan utnytte lærerkreftene ved instituttet.  

 

Når det gjaldt kvaliteten på og karaktersettingen av mastergradsoppgaver, ble MBI direkte 

sammenlignet med IMBV. Programsensor vurderte seks av masteroppgaver fra MBI, og fant 

stor grad av samsvar mellom sin egen og MBI sin karaktersetting.  

 

Programsensor vurderer utdanningen vi tilbyr ved MBI som gjennomgående god og 

tilsvarende andre, anerkjente utdanninger innen tilsvarende felt. Samtidig mener han vi kan 

oppfordre studentene til å tilegne seg en bredere kompetanse innen støttefag som 

matematikk, statistikk, informatikk og fysikk. Noen emner kan også trenge litt ekstra 

oppmerksomhet når det kommer til undervisningen. Videre kom programsensor med flere 

konkrete råd og tips for å optimalisere undervisningen.  

 

Rapportene fra programsensorene har fortløpende blitt drøftet i Programstyret. Noe av det 

programsensor har kommentert og foreslått har blitt fulgt opp, noen punkter vil bli fulgt opp, 

mens andre ting har Programstyret og instituttledelsen ikke funnet hensiktsmessig eller 

relevant.  

 

MBI er i gang med arbeidet med å finne ny programsensor. Vi hadde en klar kandidat som 

dessverre måtte trekke seg, og derfor har vi blitt forsinket i prosessen. Vi har flere tanker 

rundt hva som kan være neste programsensors oppgave, men ikke noe konkret enda.  
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