
Studieplanendringer for Bachelorprogrammet i nanoteknologi  
våren 2015 og studieåret 2015/16 

 
Vi viser til brev av 1. september 2014 (14/8858-KRE) om studieplanendringer for 2015/16 ved  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og brev av 24.06.14 (13/9703-KRE) om krav om bruk av 
ny mal for studieplaner. 
 
Studieplanendringene for Bachelorprogrammet i nanoteknologi (BScNano) og reviderte 
programbeskrivelser for BScNano og Masterstudiet i nanovitenskap ble behandlet i Programstyret for 
nanoVT 24.09.14.  
 
Til orientering i Instituttrådet ved Kjemisk institutt 30.09.14.  
 
Reduksjon i styrte valgemner i Basisgruppe 2 (INF/STAT-gruppen) 
 
Vedtak 
INF100 og STAT101 tas ut av studieplanen i Bachelorstudiet i nanoteknologi som styrte valgemner i 
Basisgruppe 2 og gjøres til helt valgfrie emner fra og med høsten 2015, med virkning fra kull H13. 
 
Begrunnelse 
Studentene kan i dag velge mellom INF100, INF109, STAT101 eller STAT110 som styrt valgemne i 
femte semester. Studentene skal ha med minst ett av disse emnene i nanostudiet.  INF100 og 
STAT101 tas sjelden av nanostudentene. En opptelling har vist at 10 studenter tatt INF100 og tre 
studenter tatt STAT101 fra 2007 og frem til i dag. De fleste tar INF109 eller STAT110 og en del 
studenter tar begge emnene i løpet av bachelorstudiet.  Totalt har 32 studenter tatt INF109 og 39 
studenter tatt STAT110. 
 
Vurderingsmeldt til de aktuelle emnene høst 2014: 
STAT101: 0 
STAT110: 7 
INF100: 2 
INF109: 4 
 
Samtidig er også KJEM131 et styrt laboratorieemne, som også normalt tas i femte semester. Slik 
situasjonen er i dag, skal timeplanleggingen i femte semester ta hensyn til at nanostudentene kan 
kunne ta minst fire ulike emnekombinasjoner hvor to av emnene kan være laboratoriekurs 
(NANO244 og KJEM131), tabell 1. 
 
Tabell 1: Dagens (september 2014) mulige emnekombinasjoner for femte semester for 
Bachelorstudiet i nanoteknologi dersom studenten velger KJEM131 som styrt laboratorieemne og 
også velger å ta INF/STAT-emne i femte semester. 
Kombinasjon 1 Kombinasjon 2 Kombinasjon 3 Kombinasjon 4 
NANO244 NANO244 NANO244 NANO244 
KJEM131 KJEM131 KJEM131 KJEM131 
INF109 INF100 STAT110 STAT101 
MOL200 MOL200 MOL200 MOL200 

 
STAT101, STAT110 og NANO244 er alle gule emner. Det er en stor logistikkmessig utfordring både for 
studentene og studieprogrammet å finne tid til alle undervisningsaktivitetene i dagens timeplan i 
femte semester. Det blir spesielt utfordrende å finne gode undervisningstider til laboratoriekurset i 
NANO244, som alle nanostudentene må ta i femte semester. Laboratoriekurset i NANO244 er av en 



slik faglig karakter at det ikke er mulig å låse gjennomføring av øvelsene til en bestemt tid i uken. I 
dag blir laboratorieøvelsene gjennomført med stor grad av fleksibilitet fra emneansvarlig og 
laboratorieassistener i små tidsvindu i løpet av uken. Ved å utelukke STAT101 unngår vi en mulig 
timeplankollisjon i forelesningene mellom STAT101 og NANO244 om fredagen samtidig som vi skaper 
mer rom for laboratorieaktiviteten i NANO244 når studentene ikke skal planlegge inn 
gruppeundervisning i STAT101.  
 
Som vist over er INF100 også et sjeldent valg blant nanostudentene. Det synes lite hensiktsmessig å 
ta hensyn til timeplan og eksamensplan for INF100 som et styrt valgemne når så få studenter velger 
dette emnet i sin bachelorgrad i nanoteknologi. Det vil bli en stor timeplanmessig forbedring å fjerne 
STAT101 og INF100 som styrte valgemner fra Bachelorstudiet i nanoteknologi. Da kan vi frigjøre tid til 
laboratoriekurset i NANO244 og gjøre valgmulighetene mer oversiktlige med redusert fare for 
kollisjoner i timeplanen. 
 
Studenter som ønsker å ta STAT101 eller INF100 har muligheten til å ta emnene som valgemner, men 
det blir da ikke tilrettelagt timeplanmessig i sammenheng med andre obligatoriske emner i 
studieplanen. 
 
Færre styrte emner gir større fleksibilitet og skaper mindre press på timeplanen og redusert fare for 
kollisjon i undervisningen. Programstyret for nanoVT mener at dette er en forbedring for studentene 
og foreslår derfor en slik løsning med virkning fra høsten 2015, effektivt med virkning fra kull H13. 
Siden disse studentene nå er i sitt tredje semester i inneværende høst, vil vi ha god tid til å informere 
og forberede studentene på neste høstsemester med STAT110 og INF109 som styrte valgemner.  
Saken har vært til høring blant studentene gjennom nanostudentenes fagutvalg, Nanos. Studentene 
stiller seg bak studieplanendringen. 
 
Forenkling i studieplanen til BScNano ved reduksjon i fysikkvalg 
 
Vedtak 
PHYS101 og PHYS102 fjernes som fysikkvalg fra studieplanen til Bachelorstudiet i nanoteknologi fra 
og med kull H 2014 med virkning fra og med våren 2015. Alle nanostudenter fra og med kull H14 tar 
PHYS111 og PHYS112 som obligatorisk fysikkvalg i bachelorstudiet i nanoteknologi. PHYS111 og 
PHYS112 regnes også som eneste fysikkvalg i opptaksgrunnlaget til Masterstudiet i nanovitenskap fra 
og med bachelorkull H14. 
 
Begrunnelse 
Det er i dag to mulige fysikkvalg for bachelorstudenter i nanoteknologi. Studentene kan enten velge 
[PHYS111 og PHYS112] eller [PHYS101 og PHYS102]. Programstyret for nanoVT ønsker å fjerne 
fysikkvalget PHYS101/PHYS102 fra studieplanen til Bachelorstudiet i nanoteknologi fra og med kull 
H14, med virkning fra våren 2015. 
 
En gjennomgang av alle fysikkvalgene som er gjort av nanostudentene fra 2007 og frem til i dag viser 
følgende fordeling av antall studenter som har valgt de ulike PHYS-emnene: 
PHYS101: 10 
PHYS102: 9  
PHYS111: 56 
PHYS112: 55  
 
Vurderingsmeldt til PHYS101 og PHYS111 (kull H13) høsten 2014. Disse vil ikke komme inn under den 
foreslåtte studieplanendringen for kull H14. 



PHYS101: 7 
PHYS111: 16 
 
Fysikkombinasjonen PHYS111/PHYS112 legger veien åpen for masterstudium i alle 
nanofysikkretningene. Det gir også muligheter for disiplinmasterstudium i fysikk. Det er ikke mulig 
med fysikkombinasjonen PHYS101/PHYS102. Det styrker dermed den faglige plattformen til 
studentene at alle har alle faglige valgmuligheter tilgjengelig ved valg av masterstudieretning. 
 
I tillegg vil også studieplanen bli mer oversiktlig og funksjonell for alle nanostudentene. 
 
Det henger sammen med bytte av faglærer på KJEM120 fra og med høsten 2015. Pascal Dietzel skal 
undervise både KJEM120 og NANO244 i samme høstsemester fra og med 2015. Både KJEM120 og 
NANO244 undervises i dag i gul fargekode. Det er ikke mulig å ha samme faglærer i to emner med 
samme fargekode i samme semester. Derfor har Programstyret for kjemi foreslått å bytte farge på 
KJEM120 fra gul til blå fargekode fra høsten 2015.  
 
KJEM120 i blå kode vil medføre en kollisjon med MOL200 (blå) i tredje semester for studenter som 
tar fysikkombinasjonen PHYS101 og PHYS102, som vist i tabell 2. 
 
Tabell 2: Studieplan for Bachelorstudiet i nanoteknologi med fysikkvalg PHYS101 og PHYS102, 
dersom KJEM120 endres til blå fargekode. 
6 Valgemne Valgemne Valgemne 
5 NANO244 INF109/STAT110/KJEM131 Valgemne 
4 NANO161 KJEM122/PHYS114/Valgemne PHYS102 
3 KJEM120 PHYS101 MOL200 
2 NANO100 MAT112 MOL100 
1 Exphil MAT111 KJEM110 

 
Det er uheldig at de to obligatoriske emner i tredje semester har samme fargekode. Det oppstår da 
fare for kollisjoner i undervisningstider for KJEM120 og MOL200. Det vil være mulig å unngå kollisjon 
i eksamensdato, men Programstyret er opptatt av at studentene skal ha muligheten til å gå på 
forelesninger og annen fellesundervisning i alle obligatoriske emner i samme semester.  Siden det er 
svært få studenter som velger PHYS101 og PHYS102, foreslår Programstyret å fjerne denne 
fysikkombinasjonen fra studieplanen til Bachelorstudiet i nanoteknologi. Det vil være mulig å ta 
PHYS101 og PHYS102 som valgemner, men det vil gi studiepoengsoverlapp med PHYS111 og 
PHYS112 på tre studiepoeng per emne. 
  
Tabell 3: Forslag til ny studieplan for Bachelorstudiet i nanoteknologi fra og med høsten 2014 med 
virkning fra og med våren 2015 (for kull H14 og fremover), under forutsetning av at KJEM120 bytter 
til blå fargekode. Se vedlegg 1 for høyere oppløsning av studieplanen for BScNano basert på ulike 
valgemner. 
6 Valgemne Valgemne Valgemne 
5 NANO244 INF109/STAT110/KJEM131 MOL200 
4 NANO161 KJEM122/PHYS114 MOL100 
3 KJEM120 PHYS112 Valgemne 
2 NANO100 MAT112 PHYS111 
1 Exphil MAT111 KJEM110 

 
 
Saken har vært til høring blant studentene gjennom nanostudentenes fagutvalg, Nanos. 



 
 
Innspill fra studentene 
• Studentene støtter at PHYS111 og PHYS112 bør være obligatoriske i Bachelorstudiet i 

nanoteknologi. 
• Det kan være tungt for noen studenter å ta PHYS111 uten fysikk fra videregående skole. Det er 

ønske om spesiell tilrettelegging med et forkurs eller en innføring til PHYS111 før kursstart våren 
2015 for de av høstens førstesemesterstudenter som ikke har fysikk fra videregående skole.  

• Gjennomføringsgraden for PHYS111 må evalueres etter endt eksamen vår 2015. 
 
Kommentarer fra studieprogrammet 
• Vi kan ikke love tilrettelegging med forkurs eller tilsvarende før vårens gjennomføring av 

PHYS111. Dette er et ressursspørsmål, både personellmessig og økonomisk. Vi vil undersøke 
mulighetene for slik tilrettelegging. 

• Vi vil evaluere gjennomføringsgraden for PHYS111 etter endt kurs vår 2015.  
 
 
NANO100 – Perspektiver i nanovitenskap og –teknologi 
 
Presisering av eksamensreglementet om stryk på flervalgstesten i undervisningssemesteret (vår) 
Studenter som stryker på flervalgstesten i undervisningssemesteret kan likevel ta avsluttende 
muntlig eksamenspresentasjon i undervisningssemesteret. Det er mulig å ta flervalgstesten på nytt 
tidlig i høstsemesteret. For at kurset skal være bestått må både muntlig presentasjon i vårsemester 
med undervisning og flervalgstest være bestått.   
 
Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to (2) påfølgende semester etter godkjenningen. 
 
 
Forslag om dobbel emnekode for NANO244 Material- og nanokjemi 
 
Vedtak 
Programstyret for nanoVT foreslår å opprette en dobbelkode for emnet Material- og nanokjemi ved 
Kjemisk institutt til NANO244/KJEM244 fra og med studieåret 2015/16.  
 
Begrunnelse 
Det er kommet en bekymringsmelding fra emneansvarlig for NANO244 angående tilfanget av 
kjemistudenter til emnet etter at KJEM244 Nanokjemi ble erstattet av NANO244 Material- og 
nanokjemi. NANO244 undervises første gangen høsten 2014 og det viser seg at ingen kjemistudenter 
har valgt å ta NANO244 i høst. Dette på tross av annonsering av emnet før høstens kursstart.  Det 
fryktes av NANOkoden ikke appellerer til kjemistudentene selv om dette er et meget relevant kurs 
for dem også. For å synliggjøre NANO244 som et relevant kurs både for nano- og kjemistudenter 
foreslår emneansvarlig foreslår dobbel emnekode for emnet med både KJEM og NANO i seg. Dette 
kan for eksempel være NANO244 og KJEM244. 
Programstyret mener at det er presedens for doble emnekoder da det eksisterer slike doble koder 
KJEM/FARM-emner.  
  



Reviderte programbeskrivelser for Bachelorstudiet i nanoteknologi og Masterstudiet i 
nanovitenskap 
 
Se vedlegg 2 og 3 for hhv BSc- og MScNano. 
 
 
Vedtak 
Programstyret for nanoVT godkjenner de reviderte programbeskrivelsene for Bachelorstudiet i 
nanoteknologi og Masterstudiet i nanovitenskap med de endringene som kom frem i møtet. 
Programstyreleder og administrativ koordinator gis fullmakt til å fullføre beskrivelsene i tråd med 
Programstyrets innspill før programbeskrivelsene sendes til fakultetet til fristen 1. oktober. 



 

Vedlegg 1  
 
 
Differensierte studieplaner for BScNano bestemt av styrt laboratorieemne  
 
Alternativ 1 
 
Styrt laboratorieemne KJEM122 eller PHYS114 i fjerde semester 
Det lar seg gjøre å ta enten INF109 eller STAT110 sammen med NANO244 selv om STAT110 og 
NANO244 har samme fargekode. Det er lagt opp til en kollisjonsfri plan for forelesninger og eksamen 
mellom NANO244 og STAT110. Evt. regnegrupper i STAT110 må tilpasses fellesundervisning i alle 
emner og laboratorieundervisning i NANO244.  
6 Valgemne Valgemne Valgemne 
5 NANO244 INF109 eller STAT110  MOL200 
4 NANO161 KJEM122 eller PHYS114 MOL100 
3 KJEM120 PHYS112 Valgemne 
2 NANO100 MAT112 PHYS111 
1 Exphil MAT111 KJEM110 

 
 

Alternativ 2 

 
Styrt laboratorieemne KJEM131 i femte semester  
 
a) Dersom studenter ønsker å ta INF109 (undervises vår og høst) i INF/STAT-gruppen anbefales 
INF109 i sjette semester på grunn av fargekodekollisjon med PHYS112 i tredje semester. Siden 
PHYS112 skifter undervisningssemester til høst fra og med 2015 og vi ikke kjenner timeplanen enda, 
kan det være det sikreste valget. 
6 INF109 Valgemne Valgemne 
5 NANO244 KJEM131 MOL200 
4 NANO161 Valgemne MOL100 
3 KJEM120 PHYS112 Valgemne 
2 NANO100 MAT112 PHYS111 
1 Exphil MAT111 KJEM110 

 
 
b) Dersom studenten ønsker å ta STAT110 (undervises kun høst) i INF/STAT-gruppen kan STAT110 tas 
som et styrt valgemne i tredje semester, forutsatt at KJEM120 blir et blått emne (ikke et gult som i 
dag). 
6 Valgemne Valgemne Valgemne 
5 NANO244 KJEM131 MOL200 
4 NANO161 Valgemne MOL100 
3 KJEM120 PHYS112 STAT110 
2 NANO100 MAT112 PHYS111 
1 Exphil MAT111 KJEM110 


