Universitetet i Stavanger
Fakultetsadministrasjonen TN (Det teknisk naturvitenskapelige fakultet)
Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) ved TN 30. november 2010
Kl.:

12.30 – 13.30

Sted:

KE D-303

Tilstede:

Tore Wiig (prodekan), Bjørn Hjertager (instituttleder IMN), Bernt Aadnøy
(instituttleder IPT), Ole Andreas Songe-Møller (instituttleder IKM), Sven Ole Aase
(instituttleder IDE) og Ferdinand Nervik (studentrepresentant)

Forfall:

Hans J. Fevang (instituttleder IØRP), Thomas Paz (studentrepresentant), Inger
Gåsemyr (Universitetsbiblioteket),

Observatører: Marit Håvardsholm, Patricia Retamal, Tanja Bergby, Sissel Svensen

SAK 36/10 Godkjenning av referat fra møtet 26.10.2010
Vedtak:
Kvalitetsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet godkjenner referatet fra møtet 26. oktober 2010.
SAK 37/10 Revisjon av opptaksreglement – lokalt opptak ved TN
Vedtak:
Kvalitetsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler at
Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudiet i teknologi –
o Informasjonsteknologi – Kybernetikk/signalbehandling
o Computer Science
o Byutvikling og urban design
o Industriell økonomi
o Risikostyring
o Samfunnssikkerhet
o Bærekraftig energiteknologi
o Konstruksjoner og materialer – Bygg- og Offshore konstruksjoner
o Konstruksjoner og materialer – Maskinkonstruksjoner
o Offshoreteknologi – Industriell teknologi og driftsledelse
o Offshoreteknologi – Marin og undervannsteknologi
o Petroleumsgeologi
o Petroleumsteknologi
o Environmental Technology
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Utfyllende regler til lokalt opptak til Master of Science i Biologisk kjemi
Utfyllende regler til opptak til Master i realfag i matematikk og fysikk
Opptakskrav for opptak til enkeltemner ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet
Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram ved Det
teknisk-naturvitenskapelige fakultet
godkjennes med følgende endringer gjort i møtet:
Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudiet i teknologi – Industriell økonomi,
§ 3 Utfyllende regler – nytt avsnitt 5:
”Søkere som mangler eksamen i matematikk/statistikk på 5 studiepoeng kan også søke om
opptak. De må bestå eksamen i løpet av første studieåret etter opptak.”
§ 4 Betinget opptak – siste avsnitt endres til:
”Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer enn 5 studiepoeng i
matematikk/statistikk jf § 3, 5. ledd.”
Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudiet i teknologi – Risikostyring
§ 3 Utfyllende regler – nytt avsnitt 5:
”Søkere som mangler eksamen i matematikk/statistikk på 5 studiepoeng kan også søke om
opptak. De må bestå eksamen i løpet av første studieåret etter opptak.”
§ 4 Betinget opptak – siste avsnitt endres til:
”Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer enn 5 studiepoeng i
matematikk/statistikk jf § 3, 5. ledd.”
Reglementene implementeres for nye studenter som får opptak fra og med høsten 2011.
SAK 38/10 Orienteringssaker
1) Nytt PhD-emne: Modellering av forbrenningsmotorer (IKM)
2) Nytt emne: Biological Wastewater Treatment (IMN, undervises kun våren 2011)
SAK 39/10 Eventuelt
1) Endringer i retningslinjer for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS
Vedtak:
Kvalitetsutvalget ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet ber Utdanningsdirektøren ved Universitetet i
Stavanger om å revidere ”Retningslinjer for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS” slik:
§ 5 Rangering av søkere, pkt g)
”Gjennomsnittet for søkere som beskrevet i pkt. b, c, d og e beregnes ved at totalt antall poeng oppnådd
på bakgrunn av både pkt b, c, d og e summeres, og deretter divideres på antall eksamener som inngår i
grunnlaget. Dette utgjør rangeringsgrunnlaget for påkrevet grunnlag for opptak som beskrevet i §2 a.”
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endres til:
”Gjennomsnittet for søkere som beskrevet i pkt b, c, d og e beregnes ved at hver karakter vektes opp i mot
antall poeng oppnådd i det aktuelle emnet, og deretter divideres på totalt antall poeng som inngår i
grunnlaget. Dette utgjør rangeringsgrunnlaget for påkrevet grunnlag for opptak som beskrevet i § 2a.”

Tore Wiig,

Ingeborg Nymoen,

prodekan

rådgiver
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