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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studieplanendringer ved Geofysisk institutt for studieåret 
2017/2018: Integrert master i energi (siv.ing.)
Geofysisk institutt oversender med dette søknaden om oppretting av Integrert master i energi 
(siv.ing.). I denne søknaden er studieplanen for det nye studieprogrammet lagt ved som 
vedlegg nr. 6. Det same gjelder for de nyopprettede emnene: ENERGI101, ENERGI220, 
ENERGI230 og ENERGI240.

Oppretting av studieprogram
Navn på studieprogram
Integrert master i energi (siv.ing.)
Sammendrag av endringene:
Nytt studieprogram som blir opprettet. 

Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking. 

Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en 
studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. 

☒Godkjenning vedlagt: Det er lagt ved godkjenning om at studieprogrammet kan bruke 
emner ved andre institutt. 
Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt

☒Utfylte maler vedlagt

Ved oppretting av nytt program

Referanse Dato

2016/9271-ELSÆ 17.10.2016
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☒Mal for oppretting av studieprogram vedlagt

Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses 
her. Se søknad vedlegg 1, punkt 2.4. 

Studieplanendringene innføres fra: Høsten 2017.   

Oppretting av nye emner

Emnekode
Første 
undervisningssemester 
for emnet

Er det overlapp 
med eksisterende 
emner eller emner 
som legges ned?

Hvis ja, angi hvilke 
emner dette gjelder 
og grad av 
overlapp. Dette må 
også legges inn i 
emnebeskrivelsene 
for berørte emner 
og for emnet som 
opprettes.

Emnebeskrivelse 
vedlagt

Alle tillegg i 
teksten markeres 
med rødt, slettede 
deler er markert 
med rødt og 
gjennomstryking. 

ENERGI101 Høst 2017 ENERGI200, 10 
stp. 

☒

ENERGI220 Høst 2020 ENERGI210, 5 stp. ☒
ENERGI230 Vår 2019 ENERGI210, 5 stp. ☒
ENERGI240 Vår 2020 x

Vennlig hilsen

Nils Gunnar Kvamstø
instituttleder Elisabeth Aase Sæther

førstekonsulent


