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SIVILINGENIØRPROGRAMMENE I HAVTEKNOLOGI, MEDISINSK FYSIKK, ENERGI OG
HAVBRUK & SJØMAT: ORIENTERING OM AVSLUTTENDE RAPPORT FRA
ARBEIDSGRUPPEN OG OPPNEVNING AV PROGRAMSTYRE
Bakgrunn – avsluttende rapport fra arbeidsgruppen
Høsten 2016 ble det søkt om opprettelse av tre nye integrerte masterprogram (heretter kalt
sivilingeniørprogram) i medisinsk teknologi, energi og havteknologi. Søknadene for de nye
sivilingeniørprogrammene ble innvilget i Universitetsstyremøte 1. desember 2016 med oppstart fra
høstsemesteret 2017. Programmene ble lyst ut i årets opptak via Samordna Opptak og har fått gode
søkertall.
For å ivareta nødvendige oppgaver i den tidlige oppstartsfasen for programmene, ble en
arbeidsgruppe nedsatt av fakultetet i februar 2017. Her har også sivilingeniørprogrammet i havbruk
og sjømat deltatt, samt representant fra Høgskolen på Vestlandet.
Arbeidsgruppen har nå fullført sitt oppdrag og levert en avsluttende rapport (se vedlegg 1).
Oppnevning av programstyre med tilhørende struktur
De tre nye sivilingeniørprogrammene starter opp i august (Havbruk og sjømat startet høst 2016), og
det skal oppnevnes et programstyre for en periode på inntil 3 år. Arbeidsgruppen har foreslått
følgende struktur:
• Et felles programstyre for de 4 sivilingeniørprogrammene
• Lokale programutvalg for hvert sivilingeniørprogram
• Et felles råd for sivilingeniørprogrammene
Dette er illustrert i vedlegg 2.
Den foreslåtte strukturen er basert på en visjon om at et felles programstyre for
sivilingeniørprogrammene vil være den beste måten å ivareta helheten i studieprogrammenes
struktur, samt skape en felles identitet for disse. Videre vil et felles styre være en viktig plattform for
samkjøring og endring i innhold av emner, samt dimensjonering av studieprogrammene.
Arbeidsgruppen finner det også formålstjenlig med et kompakt styre uten for mange medlemmer.
Foreslått sammensetning av programstyret for sivilingeniørprogrammene:
• Et medlem fra hvert av studieprogrammene:
o Medisinsk teknologi
o Energi
o Havteknologi
o Havbruk og sjømat
• Et medlem fra Høgskolen på Vestlandet
• Et medlem fra Sjøkrigsskolen
• Et eksternt medlem (fra rådet)
• To studentmedlemmer: (oppnevnes i samarbeid med linjeforening/fagutvalg etter
studiestart)
• Sekretær: Irlin Nyland, administrativ koordinator for de tre nye sivilingeniørprogrammene
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Programstyrets leder sitter i Studiestyret. HVL representeres i programstyret da de er involvert i alle
sivilingeniørprogrammene og er en viktig bidragsyter blant annet gjennom emneporteføljen.
Sjøkrigsskolen er representert som en annen viktig samarbeidspartner.
Det foreslås at de 2-årige masterprogrammene i havteknologi og energi, som har store likhetstrekk
med de to siste studieårene av sivilingeniørprogrammene i havteknologi og energi, inkluderes i
programstyret for sivilingeniørprogrammene.
Det opprettes lokale programutvalg for hvert av sivilingeniørprogrammene som diskuterer faglige
detaljer i studieprogrammene og eventuelt tar disse sakene videre til programstyret for
sivilingeniørprogrammene for vedtak. Instituttet som eier studieprogrammet velger form og
sammensetning på det lokale programutvalget og eierinstituttet har selv ansvar for all relatert
administrasjon. Administrativ koordinator for sivilingeniørprogrammene kan være observatør.
Eventuelle eksterne samarbeidspartnere med tilknytning til de enkelte studieprogrammene (f.eks.
Sjøkrigsskolen for havteknologi, Haukeland Universitetssjukehus for medisinsk teknologi) bør
representeres inn i de relevante lokale programutvalgene.
Rådet foreslås opprettet som et forum der representanter for studieprogrammene presenterer
tanker og planer for studiet, og får innspill på disse fra samarbeidende eksterne aktører. I tillegg vil
medlemmene i rådet kunne komme med innspill til ønsker og fag/kompetanse som burde inkluderes
i studieprogrammene. Rådet skal ikke være et beslutningsorgan, og møtes normalt én gang i
semesteret. Tenkt størrelse er på omtrent 20 personer. Rådet vil også være en arena for å
markedsføre studiet og behovet for praksisplasser og masterprosjekter.
Programstyret skriver mandat for Rådet og foreslår sammensetning. Dette skjer høsten 2017.

FAKULTETSDIREKTØRENS KOMMENTARER
Fakultetsdirektøren takker arbeidsgruppen for det arbeidet som er gjennomført våren 2017 og for en
grundig sluttrapport. Rapporten danner et meget godt grunnlag for det videre arbeidet.
VEDTAK
Programstyret 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. Programstyret gis i oppgave å utforme mandat og foreslå sammensetning
for Rådet. Dekanen gis fullmakt til å oppnevne medlemmene i programstyret.

08.juni 2017/ELIHØ/IRNY

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

Vedlegg
1. Rapport fra arbeidsgruppen
2. Struktur – utvalg, råd og programstyre

Rapport fra arbeidsgruppen for oppstart av sivilingeniørprogrammene ved
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1. Bakgrunn
Høsten 2016 ble det søkt om opprettelse av tre nye integrerte masterprogram (heretter kalt
sivilingeniørprogram) i medisinsk teknologi, energi og havteknologi. Søknadene for de nye
sivilingeniørprogrammene ble innvilget i Universitetsstyremøte 1. desember 2016 med oppstart fra
høstsemesteret 2017. Høsten 2016 ble det startet opp et sivilingeniørprogram i havbruk og sjømat. Fra
høsten 2017 er det således fire sivilingeniørprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Universitetet i Bergen.
For blant annet å sikre profilering av de nye studieprogrammene våren 2017, skaffe praksisplasser og
avtaler for studieprogrammene, videreutvikle nye emner relatert til de nye studieprogrammene, utlyse
II-er stillinger, påse sivilingeniørprogrammenes behov ved emnerevisjonen ved fakultetet, samt foreslå
struktur og sammensetning for et eller flere programstyrer for studieprogrammene, ble en
arbeidsgruppe nedsatt av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i februar 2017.
Arbeidsgruppens mandat ble presentert 13. februar 2017, som gjengitt i vedlegg I.

1.1 Arbeidsgruppens sammensetning
Arbeidsgruppens sammensetning har vært som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Bjørn Tore Hjertaker (Havteknologi) – Leder av arbeidsgruppen
o Professor ved Institutt for fysikk og teknologi
Hans-Rene Bjørsvik (Medisinsk teknologi)
o Professor ved Kjemisk institutt
Finn Gunnar Nilsen (Energi)
o Professor ved Geofysisk institutt
Kristin Kalvik (Havbruk og sjømat)
o Leder studieseksjonen v/ Institutt for biologi
Nils-Ottar Antonsen
o Instituttleder ved Institutt for maskin -og marinfag, Høgskulen på Vestlandet.
Birthe Gjerdevik
o Sekretær for arbeidsgruppen fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Irlin Nyland (Studiekonsulent)
o Studiekonsulent for de tre nye sivilingeniørprogrammene fra 4. april 2017, og har
derfor bare deltatt i arbeidsgruppens arbeid siden denne dato.

I tillegg til de ovenfor nevnte deltok kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet på tre av møtene i forbindelse med promoteringsarbeidet av de nye
sivilingeniørprogrammene frem mot søknadsfristen 15. april.

1.2 Arbeidsgruppens møter
Arbeidsgruppen har hatt fem møter i perioden mars til mai 2017, som følger: 6. mars, 13. mars, 27.
mars, 24. april og 15. mai (siste møte). Hvert av møtene hadde en varighet på ca. 2 timer.
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2. Arbeidsgruppens oppgaver og gjennomføring
2.1 Sammen med fakultetets rekrutterings-gruppe sikre god profilering
Arbeidsgruppens første oppgave var å sikre god profilering av sivilingeniørprogrammene frem mot
søknadsfristen i Samordna opptak (5-årig studieprogram) og Søknadsweb (2-årig masterprogram) satt
til 15. april.
Profileringsarbeidet for sivilingeniørprogrammene ble ledet av kommunikasjonsrådgiver Asbjørn
Leirvåg ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og gav promotering i følgende medier:
•

Dagbladet (i bilag om utdanning)

•
•
•
•
•

Bergens Tidende (såkalt «content marketing»)
Sysla - http://sysla.no/fisk/vil-lose-vestlandets-utfordringer-med-nytt-studie-i-havteknologi/
Teknisk ukeblad - https://www.tu.no/artikler/her-er-de-nye-teknologifagene/377308
Tidsskriftet Kjemi
GCE Subsea nyhetssak #1 http://www.gcesubsea.no/article/17101/New_Master_s_Programme_in_Ocean_Technology
GCE Subsea nyhetssak #2 http://www.gcesubsea.no/article/17136/Big_Interest_for_New_Masters_Degree_Programm
e
På høyden - http://pahoyden.no/2017/02/gloria-kan-lage-en-tsunami-under-bergen
Facebook - https://www.facebook.com/matnat.uib/videos/1203294733122265/ og selektiv
annonsering.
Vimeo videoer:
1.) Havteknologi - https://vimeo.com/208626823
2.) Medisinsk teknologi – https://vimeo.com/208627842 og https://vimeo.com/206563589
3.) Energi - https://vimeo.com/188131649

•

•
•
•
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I tillegg ble det kjøpt noen søkeord på Google som «sivilingeniør Bergen».
Søkertallene fra Samordna opptak
Søkertallene fra Samordna opptak var klare i slutten av april, med følgende resultat
•

Studieprogrammet i energi
o 1. prioritetssøkere: 66
o Totalt antall søkere: 402

•

Studieprogrammet i medisinsk teknologi
o 1. prioritetssøkere: 84
o Totalt antall søkere: 565

•

Studieprogrammet i havteknologi
o 1. prioritetssøkere: 35
o Totalt antall søkere: 335

Det er 15 studieplasser tilgjengelig for hvert av de nye studieprogrammene.
1. juni brev
Som en del av profilerings/promoteringsarbeidet sender studieadministrasjonen ut såkalte «1. juni
brev» for å holde søkerne «varme» i tiden de fortsatt kan justere på prioriteringsrekkefølgen på
søknadene innsendt til Samordna opptak.
Studiekonsulenten for de nye sivilingeniørprogrammene, Irlin Nyland, har skrevet 1. juni brev for hvert
av de nye studieprogrammene, og sendt disse ved passende tidspunkt til de aktuelle søkerne (se
vedlegg II - IV). Det er kun er 1. prioritetssøkerne som har fått tilsendt slike brev.
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Videre oppfølging:
Promoteringsarbeidet foretatt for de nye sivilingeniørprogrammene må sies å ha vært vellykket tatt
søkertallene og den korte forberedelsestiden i betraktning. Det er imidlertid et klart
forbedringspotensial i forhold til promotering av sivilingeniørprogrammene, som må planlegges mye
bedre før neste søknadsfrist i april 2018. Promoteringsarbeidet bør egentlig foregå kontinuerlig ved at
alle involverte tenker på muligheter/ vinklinger for å vise frem studentaktiviteter som lab/
ekskursjoner/ praksis i tillegg til sosial studentaktiviteter. Den gode profileringen har gjerne form av en
historiefortelling hvor person X har fått til noe spesielt Y. Studieprogrammene bør også etterstrebe å
endre kultur for hvordan vi promoterer oss. Et spesifikt forslag har vært å bruke en egen instagramkonto for studieprogrammene, hvor posting av aktuelle saker/ bilder går på omgang. Denne aktiviteten
kan endog inngå som en obligatorisk aktivitet i noen emner, som f.eks. i praksisemnene.
Videre bør det legges en strategi for hvorledes vi promoterer oss best mot videregående skoler, både
i forhold til skolebesøk og bedre informasjon til rådgiverne ved de ulike skolene. I
promoteringsarbeidet bør også undervisningssamarbeidet med Høgskulen på Vestlandet og
Sjøkrigsskolen tydeligere fremkomme med promotering relatert til spesifikke undervisnings/prosjektaktiviteter ved disse institusjonene. En tydelig og samkjørt plan for promoteringen av
sivilingeniørprogrammene frem mot søknadsfristen i april 2018 bør foreligge før nyttår 2018.
Arbeidsgruppen foreslår at promoteringsarbeidet av studieprogrammene gjøres til et fast innslag på
programstyrets møteagenda, og at alle fakultetets sivilingeniørprogrammer i størst mulig grad
promoteres i sammenheng.

2.2 Formalisering av praksisavtaler knyttet til hvert av programmene
Alle de tre nye studieprogrammene har praksisemne inkludert i studiet. Praksisemnene er imidlertid
plassert i ulike semester i studieplanen for de tre studieprogrammene, som følger:
•
•
•

Medisinsk teknologi – 1. semester
Havteknologi – 3. semester
Energi – 5. semester

Studieprogrammet i medisinsk teknologi har skrevet et utkast til praksisavtale basert på dokumentet
«Avtale om Yrkespraksis i Biologi knyttet til emnet BIO298», som er grunnlaget for praksisavtaler i
sivilingeniørprogrammet i havbruk og sjømat (se vedlegg V og VI). Studieprogrammet i medisinsk
teknologi har videre gjennomført møte med Haukeland universitetssykehus for avklare tilbudet av
praksisplasser (31. mai).
Siden studieprogrammet i havteknologi ikke skal ha praksisemne før i 3. semester (høsten 2018), og
studieprogrammet i energi ikke skal ha praksisemne før i 5. semester (høsten 2019), er arbeidet med
formalisering av praksisavtaler og avtaler om praksisplasser av praktiske grunner utsatt til høsten 2017.
Arbeidsgruppen foreslår at arbeidet med formalisering av praksisavtaler og avtaler om praksisplasser
for studieprogrammene i havteknologi og energi skal være på plass innen 1. mars 2018.
Videre oppfølging:
Forsikring av studentene i forbindelse med praksisemne er en svært viktig og noe komplisert sak som
må følges opp av det nye programstyret for studieprogrammene. Studieprogrammet for medisinsk
teknologi må imidlertid ha dette klart allerede ved oppstart av høstsemesteret. Professor Hans-Rene
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Bjørsvik (som representerer medisinsk teknologi i arbeidsgruppen) har ansvar for å følge opp denne
saken basert på råd fra Institutt for biologi (Kristin Kalvik) som allerede har erfaring med dette.

2.3 Være i dialog med instituttene for å få de tre II-er stillingene utlyst
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har tilgodesett de nye sivilingeniør-programmene med
hver sin II-er stilling. Status for utlysning/ ansettelse for II-er stillingene er som følger:
•

Studieprogrammet i energi
o Lene Sælen er ansatt i II-er stilling. Sælen har god kjennskap til fagfeltet og har bl.a.
tidligere undervist i emnet ENERGI200 «Energiressursar og –forbruk».

•

Studieprogrammet i havteknologi
o Institutt for fysikk og teknologi har bestemt seg for å utlyse en full professor/
førsteamanuensis-stilling i havteknologi. Bjørn Tore Hjertaker arbeider med
utlysningsteksten, som planlegges publisert medio juni. Stillingen vil være fokusert
mot integrert monitorering fortrinnsvis innen akustikk og/eller optikk.

•

Studieprogrammet i medisinsk teknologi
o Professor Olav Kvalheim (Kjemisk institutt) vil høsten 2017 påta seg arbeidet som
planlegges tillagt II-er stillingen i medisinsk teknologi. Kjemisk institutt vil utlyse/
ansette en person i II-er stillingen i løpet av høsten 2017.

2.4 Sikre at nyopprettede emner på første semester er klare for oppstart høst 2017
Hvert av de nye studieprogrammene har et nyopprettet emne som har oppstart høsten 2017. Status
for de nyoppstartede emnene er:
•

Studieprogrammet i energi
o Det nyopprettede emnet er Energi101 «Introduksjon til energikilder og bruk», som skal
foreleses av Lene Sælen (II-er stilling i studieprogrammet i energi)

•

Studieprogrammet i havteknologi
o Det nyopprettede emnet er HTEK101 «Introduksjon til havmiljø», som består av 7
moduler. Bjørn Tore Hjertaker jobber med å skaffe passende forelesere til hver av de
7 modulene. Temaene for modulene er avklart.

•

Studieprogrammet i medisinsk teknologi
o Det nyopprettede emnet er MTEK100 «Medisinsk teknologi i praksis», som skal ledes
av professor Olav Kvalheim. Det arbeides med å avklare praksisutplassering med
Haukeland universitetssykehus.

Frist for alle emner (med all informasjon) å være klare for høstsemesteret er 1. juni. Erfaringen fra
sivilingeniørprogrammet i havbruk og sjømat er at det er behov for at emner som kommer senere i
studieløpet må være tilgjengelige tidligere enn planlagt. Arbeidet med å opprette nye emner må derfor
fortsette så snart det første semesteret er på plass.
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2.5 Påse sivilingeniørprogrammenes behov ved emnerevisjonsprosessen
Søknadene om opprettelse av de integrerte masterprogrammene/ sivilingeniørprogrammene ble
innvilget i Universitetsstyret 1. desember 2016 med oppstart fra høsten 2017. Universitetsstyret
vedtok å opprette studieprogrammene under forutsetning av at: «..alle eksisterende, allerede
godkjente emner i programmene («gjenbruksemnene») innen medio april 2017 er reviderte og sett i
sammenheng med de aktuelle programmet, - og fagmiljøene i dialog med SA arbeider med videre
utvikling av enkeltpunkter i planene innen samme tidspunkt».
Med bakgrunn i det ovenfor nevnte ble det sendt inn reviderte emnebeskrivelser/ redegjørelse for
samlet læringsutbytte for hver av de tre sivilingeniørprogrammene til Studieadministrativ avdeling
innen fristen 28. april (utsatt fra 21. april). I den innsendte dokumentasjonen redegjøres det for
hvordan de reviderte emnene som inngår i studieprogrammene sammenfaller med
studieprogrammetenes samlede læringsutbytte med vekt på følgende:
1. Oversikt over endringer og presiseringer i arbeids- og undervisningsformer
2. Oversikt over endringer og presiseringer i vurderingsformer
Primo juni ble det bekjentgjort at de reviderte emnebeskrivelsene og redegjørelsene for samlet
læringsutbytte for de nye sivilingeniørprogrammene er godkjente.

2.6 Administrativ struktur/ administrative ressurser for å drifte programmene
Studiekonsulent Irlin Nyland er administrativt ansvarlig for å drifte de tre nye
sivilingeniørprogrammene med kontorplass på Institutt for fysikk og teknologi. For å sikre den
administrative gjennomføringen har Nyland månedlige møter med studiesjef Eli Høie ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Studiekonsulentene ved Geofysisk institutt (Energi) og ved Kjemisk institutt (Medisinsk teknologi)
avhjelper Nyland med administrative oppgaver som tilligger deres sivilingeniørprogram i alle fall
innledningsvis.
Nyland har også ansvar som administrativ kontaktperson mot Høgskulen på Vestlandet og
Sjøkrigsskolen i studiesaker vedrørende de nye sivilingeniørprogrammene.
Videre oppfølging:
Det er helt avgjørende at det foreligger tilstrekkelige administrative ressurser for at
sivilingeniørprogrammene skal bli en suksess. En viktig oppgave for programstyret for
sivilingeniørprogrammene blir derfor å sikre behovet for administrative ressurser for å drifte
programmene, og finne en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom instituttene.
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2.7 Forslag til struktur for programstyre for studieprogrammene
Arbeidsgruppen er bedt om å komme med innspill til struktur for programstyre for
studieprogrammene. Arbeidsgruppen foreslår en struktur basert på følgende:
•
•
•

Et felles programstyre for de tre nye sivilingeniørprogrammene
Faglige undergrupper for hvert av sivilingeniørprogrammene
Et felles råd for sivilingeniørprogrammene

Den foreslåtte strukturen er basert på en visjon om at et enkelt programstyre for
sivilingeniørprogrammene vil være den beste måten å ivareta helheten i studieprogrammenes
struktur, samt skape en felles identitet for disse. Videre vil et felles programstyre være en viktig
plattform for samkjøring og endring i innhold av emner, samt dimensjonering av studieprogrammene.
Arbeidsgruppen finner det også formålstjenlig med et kompakt og styringsdyktig programstyre uten
for mange medlemmer.
Arbeidsgruppen foreslår videre at det opprettes faglige undergrupper for hvert av
sivilingeniørprogrammene (ved instituttene) som diskuterer detaljer i studieprogrammene og
eventuelt tar disse sakene videre til programstyret.
Videre foreslår arbeidsgruppen et felles råd for sivilingeniørprogrammene med mulighet for
interaksjon mellom studieprogrammet og en bred samling av interesserte fra industri, offentlig
virksomhet, klynger, forskningsinstituttet og interesseorganisasjoner i regelmessige møter. Rådet
velger et medlem for deltagelse i programstyret for sivilingeniørprogrammene.
Programstyret foreslås opprettet for en periode på 3 år (frem til sommeren 2020), og at det deretter
evalueres før eventuell videreføring.
Sivilingeniørprogrammet i havbruk og sjømat har sitt eget programstyret ved Institutt for biologi, og
det er signaler om at de ønsker å fortsette med sitt eget programstyre. Arbeidsgruppen respekterer
selvsagt dette, men mener likevel at det beste for helheten for sivilingeniørprogrammene ved UiB ville
være om det var bare ett programstyre. Med bakgrunn i det overfor nevnte foreslås det derfor et
programstyre inneholdende tre av de fire sivilingeniørprogrammene ved UiB.
Arbeidsgruppen foreslår videre at de 2-årige masterprogrammene i havteknologi og energi, som har
store likhetstrekk med sivilingeniørprogrammene i havteknologi og energi, inkluderes i programstyret
for sivilingeniørprogrammene.
Foreslått sammensetning av programstyret for sivilingeniørprogrammene
•

Et medlem fra hvert av studieprogrammene havbruk og sjømat, medisinsk teknologi,
havteknologi og energi.

•

To studentmedlemmer

•

Et medlem fra Høgskulen på Vestlandet

•

Et medlem fra Sjøkrigsskolen

•

En eksternt medlem (fra rådet)

•

Sekretær (studiekonsulent for programmene)
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I tillegg vil administrativt ansatte fra hvert av studieprogrammene/ instituttene delta ved behov.
Arbeidsgruppens medlemmer sier seg for øvrig villig til å fortsette som medlemmer i programstyret
for sivilingeniørprogrammene.

Råd for studieprogrammene
Rådet for sivilingeniørprogrammene er planlagt å være et forum der representanter for
studieprogrammene presenterer tanker og planer for studiet, og får innspill på disse fra eksterne
aktører. I tillegg vil medlemmene i rådet kunne komme med innspill til ønsker og fag/ kompetanse som
burde inkluderes i studieprogrammene. Rådet skal ikke være et beslutningsorgan, og møtes maksimalt
én gang i semesteret. Rådet vil også være en arena for å markedsføre studiet og behovet for
praksisplasser og masterprosjekter.
Det foreslås at programstyret skiver mandat for rådet og foreslår sammensetning. Rådet velger et
medlem som deres representant i programstyret.
Arbeidsgruppen foreslår videre at rådet består av relativt mange medlemmer (∼20), og at det kan
inkludere medlemmer fra f.eks. Haukeland universitetssykehus, CMR, UNI Research, Havforskningen,
Nansensenteret, større og mindre bedrifter, konsern, klynger, offentlig virksomhet og Norges Tekniske
Vitenskapsakademi.

2.8 Oppstart av studieprogrammene høsten 2017
Semesterstart for høsten 2017 er i uke 33, og onsdag 16. august kl 13:00 – 15:00 arrangeres det felles
orienteringsmøte for de nye sivilingeniørprogrammene. På dette møtet må det delta både faglige og
administrative personer fra alle de nye sivilingeniørprogrammene til stede på orienteringsmøtet.
Arbeidsgruppen ber også fakultetsledelsen om å vurdere i hvilken grad oppstarten av de nye
sivilingeniørprogrammene skal markeres, f.eks. med deltakelse av rektor/ dekan (UiB), rektor/ dekan
(HVL) og sjef/ dekan (Sjøkrigsskolen). Det må også avklares om presse (BT/ BA/ På Høyden) skal
inviteres til en eventuell markering i forbindelse med oppstartsmøtet eller annet. Videre må det
avklares om det skal serveres mat i forbindelse med markeringen/ oppstartsmøtet.
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2.9 Annet
•

Sosialt miljø/tilhørighet på programmene
Arbeidsgruppen anser det som svært viktig for studieprogrammenes suksess at det legges til
rette for tilhørighet til studieprogrammene med et godt sosialt miljø. Det foreslås å arrangere
sosiale tilstelninger med mat som pizza/ sjømat utover høsten. Det vil være naturlig at en av
disse sosiale tilstelningene kommer relativt tidlig i semesteret hvor det også legges opp til en
presentasjon av fagutvalgene/ linjeforeningene ved de ulike instituttene samt realistutvalget,
som forteller om hvordan det er å være med i fagutvalg/ linjeforening.
Utover høsten før studentene oppfordres til å initiere en egen linjeforening for
sivilingeniørprogrammene, og ta over ansvaret for sosiale tilstelninger med mat o.l.
Arbeidsgruppen foreslår en felles linjeforening i starten, og så at denne heller deles opp etter
hvert.

•

Innspill til hvordan det kan skapes en identitet på tvers av sivilingeniørprogrammene
Arbeidsgruppen mener det viktigste virkemiddelet for å skape identitet på tvers av
sivilingeniørprogrammene ved starten av de nye sivilingeniørprogrammene er den sosiale
tilhørigheten som ligger i en felles linjeforening. Det er naturlig at linjeforeningen for fiskehelse
og havbruk ved Institutt for biologi blir tatt med på råd i forhold til opprettelsen av en felles
linjeforening for sivilingeniørprogrammene.

•

Nye krav til siv.ing-opptak fra høst 2018
Nasjonalt råd for teknologisk utdanning har fremlagt reviderte vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål – se link:
http://www.uhr.no/documents/Vilk_r_for_bruk_av_tilleggstittelen_Sivilingeni_r_vedtatt_av
_NRT_2016_sendt_institusjon_1_.pdf
For opptak til studieprogrammer fra og med studieåret 2018-2019, må de nye kriteriene fullt
ut være implementert og fulgt for at tittelen sivilingeniør skal kunne tildeles. De
studieprogrammer som i dag gir tittelen sivilingeniør kan fortsette å tildele denne tittelen for
studenter som tas opp til og med studieåret 2017-2018, selv om disse programmene ikke
tilfredsstiller disse kriteriene.
Videre oppfølging:
En meget viktig sak for programstyret for sivilingeniørprogrammene høsten 2017 vil være å
avklare i hvilken grad de reviderte kravene for å kunne inkludere sivilingeniør-tittelen på
vitnemål vil medføre behov for endringer i studieplanene for sivilingeniørprogrammene ved
UiB.

9

Vedlegg I – Mandat for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppe for oppstart av sivilingeniørprogrammene - Mandat
De nye sivilingeniørprogrammene starter fra høsten 2017. Imidlertid vil det, før en formell
programstyrestruktur kan etableres, være behov for en arbeidsgruppe som kan forberede
programmene frem mot oppstart i august. Det gjenstår blant annet arbeid med utvikling av emner,
utlysing av stillinger, skaffe praksisplasser og avtaler, samkjøre fellesemner og diskusjoner rundt
identitet på tvers. I tillegg trengs det profilering av programmene frem mot søknadsfrist.
Det understrekes at mye av ansvaret for at alle nødvendige detaljer på hvert individuelle program
kommer på plass frem mot oppstart ligger på de involverte instituttene, og at det trengs bred
involvering i prosessen. Arbeidsgruppen forventes derfor også å ha tett kontakt inn mot de involverte
fagmiljøene.
Våren 2017 foreslås det at arbeidsgruppen består av 4 interne representanter fra hvert av de involverte
fagmiljøene, en representant fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), administrativ representant fra
Institutt for biologi og 2 studentrepresentanter (1 fra HAVSJØ, 1 fra RU). Arbeidsgruppen får
administrativ hjelp fra sekretær oppnevnt fra studieseksjonen.
Arbeidsgruppen får følgende mandat:
-

Være i dialog med instituttene for å få de tre II-er stillingene, knyttet til de nye programmene
utlyst
Anbefale administrativ struktur og analysere behovet for administrative ressurser for å drifte
programmene
Formalisere praksisavtaler knyttet til hvert av programmene
Sikre at nyopprettete emner på første semester i studiet er klare for oppstart høst 17
Sammen med fakultetets rekrutteringsgruppe sikre god profilering frem mot søknadsfrist 15.
april.
Komme med innspill til hvordan det kan skapes en identitet på tvers av
sivilingeniørprogrammene
Komme med innspill til hovedprogramstyrets sammensetning og funksjon og vurdere
behovet for separate programstyrer for hvert program i tillegg (se under).
Påse at sivilingeniørprogrammenes behov med hensyn til innhold og form i de store
disiplinære grunnemnene ivaretas under den pågående emnerevisjonsprosessen

Fra høst 2017 oppnevnes et formelt hovedprogramstyre med studentrepresentanter fra de aktuelle
programmene samt eksterne representanter, forslag etter følgende modell:
-

Minst en representant fra hvert av de involverte fagmiljøene. En av disse representantene er
leder og sitter også i Studiestyret (4 representanter)
2 studentrepresentanter fra de aktuelle programmene
En representant fra Høgskolen i Bergen. Sjøkrigsskolen med vararepresentant, fast
observatørstatus dersom ønskelig
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-

1 -2 representanter fra eksterne partnere som er involvert i programmene (DOF Subsea,
Sjømatklyngen, Helse Bergen). De eksterne som er involvert og som ikke sitter i
programstyret kan få observatørstatus dersom de ønsker det.

Programstyret kan oppnevnes før sommeren, studentrepresentantene oppnevnes i august/september
når programmene er startet opp.
Programstyret foreslås opprettet for en periode på 3 år (frem til sommeren 2020). Det vurderes
deretter om ordningen med å ha et eget programstyre for sivilingeniørprogrammene skal videreføres
eller om de skal integreres i den ordinære strukturen med instituttvise programstyrer. Mot slutten av
av denne perioden vil det være studenter på de tre første årene av utdanningen, og vi vil da ha gjort
oss noen erfaringer som kan hjelpe oss i de videre vurderingene.
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Vedlegg II – 1. juni brev for studieprogrammet i energi

12

13

Vedlegg III – 1. juni brev for studieprogrammet i medisinsk teknologi

14

15

Vedlegg IV – 1. juni brev for studieprogrammet i havteknologi

16
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Vedlegg V – Forlag til avtale benyttet ved praksisutplassering ved Institutt for biologi

18

19

Vedlegg VI – Avtale om hospitering i praksisemne «MTEK100 Medisinsk teknologi i praksis»

20
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Fakultetstyret

Studiestyret

Programstyre
Institutt A

Programstyre
Institutt B

Lokalt programutvalg:
Energi
(Geofysisk inst.)

Felles programstyre for
siv.ing-programmene
(leder sitter i
studiestyret)

Lokalt programutvalg:
Medisinsk teknologi
(Kjemisk inst.)

Lokalt programutvalg:
Havteknologi
(Inst. for fysikk og
teknologi)

Rådet

Lokalt programutvalg:
Havbruk og sjømat
(Inst. for biologi)

