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Punkter som er blitt bemerket av den eksterne komiteen: 

 

Det er kommet innsigelser til antall emner som tilbys ved IMBV.  

Det er også kommentert at nivået på noen masteremner ligger på et for høyt nivå. 

En annet punkt som er kommentert spesielt er rutinene for tildeling av masteroppgaver og at 

dette skjer for lang ut i studentenes første semester. 

Det er kommet forslag fra studenter i bachelorprogrammets 5. semester å ha en presentasjon 

fagmiljøene som forberedelse til master. 

Gjennomføring av eksamen ble også kommentert samt tilsynssensor-ordningen. 

Det er også etterlyst kurs i oppgaveskriving.  

   

 

Masterprogramrådet har kommet med følgende kommentarer og forslag til tiltak etter  

eksterne eveluering:  

 

Emneporteføljen er kontinuerlig til vurdering og det er opprettet to nye masteremner det siste 

året: MBV-INF4410 Applied readings in mathematics, computer science and biology og 

MBV4150 Molecular biology of microbes – host interactions. 

At nivået på emnene er litt høyt er ikke noe som anses som et problem. Emnene er lagt på et 

nivå som skal passe for avanserte emner på master og doktorgradsnivå. 

 

Vårsemesteret 2007 vil vi ha presentasjon av masteroppgaver tidlig i semesteret som et forsøk 

på å imøtekomme studentene på dette punktet. 

I høstsemesteret vil vi ha en ny ordning som en heldagspresentasjon med postere som er 

generelt utformet. Repr. fra de ulike forskningsgruppene vil være tilgjengelige for spørsmål. 

Etterpå evt. parallelt presenteres masteroppgaver i seminarform. For fremtiden settes 1. fredag 

i første undervisningsuke hvert semester av til dette. Å presentere masteroppgaver før 

studentene begynner er ikke hensiktsmessig. Bachelorstudenter på MBK programmet 

inviteres til dette hvert semester noe som også ivaretar bachelorstudentenes ønske om å få 

informasjon om masteroppgaver. Det arrangeres en fest etterpå. 

Rutinene for øvrig med en felles tildeling av masteroppgavene anses som et middel til å gi en 

rettferdig fordeling av masteroppgaver både for studenter og veiledere og at vi med dette kan 

ha en oversikt over hvor studentene har oppgave og sørge for gode rutiner for innlevering av 

studieavtaler og med dette overholde tidsfristen på to år. 

 

Ansvaret for tilsynsensorordningen hører til instituttet, men det bør gis informasjon til 

tilsynssensorene hvilke emner som skal gjennomføre periodisk emneevaluering. 

 

Lik gjennomføring av eksamen for alle kandidater kan ivaretas bedre ved bruk av et felles 

sensurvurderingskjema. Dette skjema vil benyttes ved eksamen i slutten av vårsemesteret 

2007 etter at det har vært et felles møte med sensorer som benyttes ved mastereksamener. 

Felles rutiner for den praktiske gjennomføringen av selve eksamen ligger på 

masterprogrammets nettsider og vil fortsatt være gjeldende som retningslinje for dette. Før 

eksamen begynner, skal sensorer, veileder og kandidat bli enige om hvordan det skal gjøres 

slik at det ikke oppstår uenigheter etter at eksamen er i gang. Det må aksepteres visse 

ulikheter. 



 

Det forsøkes med et felles emne i vårsemesteret. Det er naturlig at dette er MBV4120 som 

allerede mange tar. Dette kan fremme felleskapsfølelsen til studenter som begynner i januar 

ved at disse er f.eks i samme kollokviegruppe. 

 

 Det opprettes ikke kurs i oppgaveskriving da dette regnes som noe studentene skal ha 

kunnskap om og også skal få veiledning om i løpet av oppgaveskrivingen. Det er heller ikke 

en måte å skrive en masteroppgave på. Alle oppgaver legges ut i det digitale biblioteket DUO. 

Det oppfordres til veiledere å komme med gode eksempler på oppgaver som kan brukes som 

eksempler. 

 

 

Gjennomføringen av masterstudiet er svært bra og frafallsprosenten er lav. Kun en av 72 

utskaminerte studenter har sluttet etter å ha fått tildelt oppgave. 

Det er gode rutiner for gjennomføring av studiet på normert tid og i form av søknader om 

utsatt innlevering av oppgaven og alle studenter leverer innen avtalt tid. 
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