STUDIESTYRET – MØTE 14. SEPTEMBER 2011
Universitetet i Bergen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet i studiestyret
Til stede: Helge K. Dahle (visedekan), Helge Drange, Oddfrid Førland, Jon Vidar Helvik,
Fredrik Manne, Kjartan Olafsson, John Georg Seland, Hee Chan Seo, Arne Stray, Harald
Walderhaug
Gjest: Arild Raaheim
Studentrepr.: Tonje Vedde Fiskerstrand
Fra adm: Eli N. Høie, Ingrid Solhøy, Harald Åge Sætre, Bjørn Åge Tømmerås

SAK I
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent.
SAK II
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27. APRIL 2011
VEDTAK: Protokollen ble godkjent

12/11
Beskrivelser av læringsutbytte – avslutning av saken (Saksnr. 2007/7186)
VEDTAK:
Ansvaret for oppfølging og kvalitetssikring av læringsutbyttebeskrivelser gis med dette til
instituttene og programstyrene som en del av det ordinære studieplanarbeidet.
Tekstene til læringsutbytte blir publisert som del av emne- og programbeskrivelser i FS, så
snart de er godkjent i programstyrene og senest etter behandling av studiestyret i forbindelse
med studieplanendringer høsten 2011.
13/11
Oppretting av masterprogram i programutvikling (Saksnr. 11/6554)
VEDTAK:
Studiestyret godkjenner studieplanen og intensjonsavtalen mellom Høgskolen i Bergen og
Institutt for informatikk, og vedtar enstemmig å anbefale oppretting av felles masterprogram i
informatikk – programutvikling. Når programmet er godkjent av Utdanningsutvalget og
Universitetsstyret vil endringen gjelde for alle studenter som er tatt opp på programmet.
14/11
Rapport om masterprogram i energi – forslag til innhold (Saksnr. 11/9589)
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STUDIESTYRET – MØTE 14. SEPTEMBER 2011
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 med oppstart fra
og med høst 2012. 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.

15/11
Masteropptak – internasjonale selvfinansierte søkere (Saksnr. 2011/10443)
Saken ble drøftet.

16/11
Eventuelt
III

ORIENTERINGER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekruttering: Presentasjon for skolebesøk presenteres 22. september.
Oppnevning/forlengelse av programsensor i kjemi.
Oppnevning av arbeidsgruppe for brukerorientert matematikkundervisning.
Oversikt over masteropptak høsten 2011.
Orientering om opptak og semesterstart høsten 2011.
Orientering om Senter for fremragende undervisning (SFU) med professor Arild
Raaheim, Institutt for pedagogikk.
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leder
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sekretær
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