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PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN 

 

 

På studiestyremøte 28. mai 2014 ble det vedtatt en tidsplan for evaluering av alle studieprogram 

ved fakultetet. Tidsplanen strekker seg fra 2014 til 2017. Instituttene kunne selv velge når de 

ville gjennomføre programevaluering i løpet av denne perioden. De fleste institutter valgte å 

gjennomføre programevalueringene i 2014 og 2015. 

 

Evalueringsrapportene skal som regel være ferdigstilt innen 1. mars i året etter evalueringen ble 

gjennomført. Denne fristen faller sammen med fristen for mindre studieplanendringer, hvor 

instituttene blant annet blir bedt om å gi en orientering om planer for endringer i 

studieprogrammene. Eventuelle planer om endringer som har kommet opp som en konsekvens 

av programevalueringene, kan dermed varsles om i samsvar med det studieadministrative 

årshjulet. 

 

Innen fristen 1. mars 2015 er rapportene fra bachelorprogram i datateknologi, bachelorprogram 

i datavitenskap og masterprogram i nanovitenskap levert og legges frem i studiestyret. De andre 

programmene som stod på listen for innlevering til årets hovedfrist, har bedt om utsettelse. 

 

Program Ny frist 

Master i energi (1. trinn) 27. mai 2015 

Bachelor i biologi 1. juni 2015 

Bachelor i bærekraftig havbruk 1. juni 2015 

Master i fiskehelse 1. mars 2016 

Bachelor i geovitenskap 1. mars 2016 

Master i geovitenskap 1. mars 2016 

Bachelor i kjemi 27. mai 2015 

Master i kjemi 27. mai 2015 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Evalueringsrapportene fra bachelorprogram i datateknologi, bachelorprogram i datavitenskap 

og masterprogram i nanovitenskap tas til etterretning. Rapportene legges ut i 

studiekvalitetsbasen. 

 

Studiestyret vedtok den oppdaterte planen for programevaluering.  

 

 
Bergen 16. mars 2015 

MN/INSO 
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Vedlegg: 

- Program evaluation of the Bachelor Programs in Computer Science and Computer Technology, 

February 2015 

- Egenevaluering av Masterstudiet i nanovitenskap Høst 2014 – «Det beste av realfagene i en 

pakke» 

- Oppdatert plan for programevalueringer 

 


