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Oppnevning av midlertidig programstyre for utvikling av
mastergrad i Energi
I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et konkret
forslag til faglig innhold i et masterstudium i energi. Oppdraget er en oppfølging av
anbefalinger i energirapporten som ble nedfelt i fakultetets strategiplan. Det planlagte
masterprogrammet er tverrfaglig i samarbeid med Høgskolen i Bergen, som på sikt
planlegges som en fellesgrad mellom de to institusjonene. Oppstart for programmet er
ønsket fra høsten 2012.
Arbeidsgruppen leverte sin rapport i slutten av september, og den ble behandlet på møte i
Studiestyret 14. september. I Studiestyret ble det gjort følgende vedtak:
”Studiestyret vil takke arbeidsgruppen for et godt og grundig arbeid i utarbeidelsen av
forslaget til en mastergrad i energi.
Studiestyret anbefaler enstemmig at det opprettes et masterprogram i energi. Det skal
oppnevnes et midlertidig programstyre med representanter fra de involverte fagmiljøer.
Programstyret oppnevnes på fullmakt av visedekan og er ansvarlig for at det utarbeides en
studieplan som dekker de faglige behov og krav til de ulike studieretningene. Det anbefales
at Geofysisk institutt får det administrative ansvaret for masterprogrammet. Endelig
studieplan vedtas på studiestyremøte i oktober i forbindelse med behandling av
studieplanendringer”.
Programstyret skal arbeide videre med prosessene frem mot endelig godkjenning av
mastergraden. En godkjenning vil kunne skje i Universitetsstyret 1. desember med
behandling i Studiestyre og Fakultetstyret i forkant. For å komme i mål med prosessen
oppnevnes det et midlertidig Programstyre som hovedsakelig er satt sammen av medlemmer
fra arbeidsgruppen som laget rapporten.
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Følgende Programstyre er oppnevnt:
Peter Haugan, Geofysisk institutt
Geir Anton Johansen, Institutt for fysikk og teknologi
Jarle Berntsen, Matematisk institutt
Pascal D.C. Dietzel, Kjemisk institutt
Tor Arne Johansen, Institutt for geovitenskap
Nils Ottar Antonsen, Høgskolen i Bergen (observatør)
Student NN (studentene er forespurt, venter på tilbakemelding)
Kristin Kalvik, seniorkonsulent ved Geofysikk institutt, er sekretær for Programstyret.
Programstyre og sekretær arbeider tett med fakultetets ledelse og studieadministrasjon. Det
er kalt inn til et første møte mandag 26. september (se egen e-post om dette)
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