
Studieprogrammet 
Programme of  study 

Bachelorprogram i biologi 
 

Bachelor's Programme in Biology 
 

Mål og innhald 
Objectives and 
content 

Bachelorprogrammet i biologi gjer grunnleggande innsikt i basale 
prosessar i naturen og  studenten skal kunne nyttiggjere seg 
vitskapleg metode, kunnskap og forsking i arbeid med naturfaglege 
utfordringar. 

Eit sentralt mål er å gje studentane brei naturfagleg bakgrunn i 
kjemi, fysikk og statistikk i tillegg til biologiske kjernefag, som ein 
god basis for å forstå moderne naturvitenskap og dei grunnleggande 
spørsmåla om livet og naturen.  

Bachelorprogrammet i biologi set dei klassiske biologidisiplinane i et 
breitt og moderne perspektiv, og skal gje praktiske ferdigheiter 
gjennom laboratorieundervising, feltarbeid og sjølvstendige 
oppgåver. Dei biologiske faga spenner om økologi,  biodiversitet, 
fysiologi, molekylærbiologi, cellebiologi og genetikk, med 
evolusjonsteorien som felles ramme. Undervisinga er knytt til 
forskinga ved Universitetet i Bergen, med marine fag som eit viktig 
satsingsområde. 

The bachelor programme in biology provides the student with insights into 
natural processes and the student learns how to utilize scientific method, 
knowledge and research in the aspect of challenges in natural science.  

An overlying goal is to give the student a wide scientific background in the 
natural sciences, chemistry, physics and statistics, in addition to the core of 
biology courses. This gives the student a good basis to understand modern 
natural science and the fundamental questions about life and nature. 

The bachelor programme in biology puts the classical disciplines in biology 
in a wide and modern perspective, and trains the student’s skills through 
practical work in laboratory and field, as well as individual tasks. The 
courses in biology span from ecology, biodiversity and physiology to 
molecular biology, cell biology and genetics, with the theory of evolution as 
a common denominator.  

Læringsutbyte  
Required learning 
outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

• har oversikt over fagtermer innan fleire ulike naturfag som 
biologi, kjemi og fysikk 

• kan greie ut om sentrale teoriar, metodar og 
forskingsområde innan biologi 

• kan tileigne seg og ta i bruk ny kunnskap i biologi 
• kan gjengi sentrale trekk ved biologien sin utvikling og plass 

i samfunnet 
• har grunnleggande innsikt i virkemåten til organismar, 

samfunn og økosystem 
• har ei brei forståing av naturfag og biologi frå molekylære 

til evolusjonære prosessar 

A candidate who has completed his or her qualification should have the 
following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and 
general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 

• has an overview of professional terminology in several different 
sciences such as biology, chemistry and physics 

• can unravel the central theories, methods and research area in 
biology 

• can acquire and use new knowledge in biology 
• can reproduce key features of the development of the field of 

biology and its place in society 
• has a basic understanding of the behavior of organisms, 

communities and ecosystems 
• • has a broad understanding of science and biology from the 

molecular to evolutionary processes  



 
Ferdigheiter  
Kandidaten 

• kan bruke evolusjonsteori som nøkkel til å forstå livets tre 
og organismane si tilpassing til miljøet 

• kan analysere faglege problemstillingar og materiale, og 
bruke faglige omgrep og modellar 

• kan bruke fagets metodar og utstyr til å undersøke 
fenomen og løyse praktiske og teoretiske problemstillingar 

• kan vurdere usikkerheit rundt observasjonar, teoriar og 
metodar 

• kan ta i bruk IKT til utrekning, framstilling av datamateriale, 
innsamling og oppbevaring av data og rapportering 

• kan innhente og vurdere informasjon og kritisk vurdere 
primære og sekundære informasjonskjelder 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

• har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, 
praksis og formidling. 

• kan arbeide sjølvstendig og i gruppe 
• kan kommunisere fagleg på norsk og engelsk 
• utøver fagleg arbeid i samsvar med god HMS-praksis 

 
Skills 
The candidate 

• can use evolutionary theory as key to understanding the tree of 
life and organisms’ adaptations to environment 

• can analyze  scientific problem  and material, and use scientific 
concepts and models 

• can use relevant methods and equipment to investigate 
phenomena and solve practical and theoretical problems 

• can assess uncertainty  in observations, theories and methods 
• can use technological tools to calculate, present, collect, store and 

report data 
• can obtain and evaluate information and critically evaluate 

primary and secondary sources of information 
 
General competence: 
The candidate 

• has a reflected attitude on ethical questions concerning research, 
practice and teaching. 

• can work alone and with others in a group setting 
• can communicate scientifically in Norwegian and English  
• practices scientific work in accordance with good HSE practices 

 



 Norsk English 

Namn på studieprogrammet 
Name of the programme of study 

Bachelorprogram i berekraftig havbruk Bachelor’s programme in sustainable aquaculture 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Mål: 
Studiet i berekraftig havbruk gir grunnleggjande kunnskap 
om, og forståing av, norske oppdrettsartar. Det blir lagt 
særskilt vekt på samspelet mellom fiskebiologi, anatomi, 
fysiologi, ernæring og miljøtilhøve. Studenten tileignar seg 
kunnskap om norsk havbruksnæring, lovverk og forvalting, 
og får innsyn i internasjonalt havbruk. 
 
Innhald og organisering: 
Studiet gir grunnleggjande kunnskapar frå relevante 
område innan allmenn kjemi, biologi, mikrobiologi, 
biokjemi/molekylærbiologi, statistikk og matematikk. 
Studiet byggjer på ei brei plattform av naturvitskaplege fag, 
med fokus på biologi og kunnskap om oppdrett - frå 
generelle molekylære mekanismar til biologien til våre 
viktigaste oppdrettsartar. Studenten får praktisk erfaring frå 
oppdrettsverksemd, saman med god innsikt i lovverk, etikk 
og velferd hos akvatiske organismar.  

Goal: 
The Bachelor’s programme in Sustainable Aquaculture provides 
the fundamental knowledge and understanding of the 
important species in Norwegian aquaculture. The program is 
based on the interplay between fish biology, anatomy, 
physiology, nutrition, and environmental quality. The study 
program also includes an introduction to the industry, 
regulations, and management, as well as an overview of 
international aquaculture. 
 
Content and organization: 
The programme provides fundamental knowledge of relevant 
areas within general chemistry, biology, microbiology, 
biochemistry/molecular biology, statistics and mathematics. 
The programme builds on a broad platform of natural science 
subjects, with a focus on biology and knowledge of fish farming 
- from general molecular mechanisms of the biology of our 
most important farmed species. Students gain practical 
experience from the fish farming industry, in addition to a good 
understanding of legislation, ethics and welfare of aquatic 
organisms. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande 
totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og 
generell kompetanse: 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

 har ein brei naturvitskapleg bakgrunn 

 har oppnådd grunnleggjande kunnskap om biologi, 
anatomi, fysiologi, ernæring og miljøtilhøve for våre 
viktigaste oppdrettsartar 

 er i stand til å bruke utviklingslæra som nøkkel til å 
forstå organismane sine tilpassingar 

A candidate who has completed his or her qualification should 
have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge skills and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 

• has a broad natural science background 
• has obtained basic knowledge of biology, anatomy, 

physiology, nutrition and environmental conditions for 
our most important farmed species 

• are able to use the theory of evolution key to 
understand the adaptation of organisms 



 kjenner til, og har praksis frå utvalde 
oppdrettsformer, og har oversikt over norske lover, 
forskrifter og reguleringar innan havbruk. 

 har oversikt over internasjonal havbruksverksemd 
 

Ferdigheiter  
Kandidaten 

- kan lese og forstå vitskaplege arbeid om aktuelle 
spørsmål innan biologi og havbruk 

- har ferdigheiter i vitskapleg arbeidsmåte som gjer 
kandidaten i stand til å skrive analyserande rapportar 
og utgreiingar om spesielle tilhøve innan oppdrett 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

 evner å løyse problem og oppgåver som krev 
biologisk innsikt og kjennskap til havbruksnæringa 

 har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om 
forsking, praksis og formidling. 

 kan arbeide sjølvstendig og i gruppe 

 kan kommunisere faget munnleg og skriftleg 

 utøver fagleg arbeid i samsvar med god HMS-praksis 

 

• is knowledgeable about and has practice from several 
forms of fish farming, and has an overview of 
Norwegian laws and regulations in aquaculture. 

• has an overview of international aquaculture activity 
 
Skills 
The candidate 
- can read and understand scientific work on current issues 

in biology and aquaculture 
- has skills in scientific method of working that makes the 

candidate able to write analyzes and reports on topics 
relevant to fish farming 

 
General competence 
The candidate 

• is able to solve problems and tasks that require 
biological insight and knowledge of the aquaculture 
industry 

• has a reflected attitude on ethical questions about 
research, practice and teaching. 

• can work alone and with others in a group 
• can communicate the subject both oral and in writing 

 practices scientific work in accordance with good HSE 
practices 

 

 



 Norsk Engelsk 

Namn på 
studieprogrammet 

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag 
 

Bachelor's Programme in Environment and Resources 
 

Mål og innhald 
Objectives and 
content 

Tilnærming til mange samfunnsorienterte problemområder krever 
bred kompetanse basert på flere fagdisipliner fra flere fakultet ved 
Universitetet i Bergen. Målet med studieprogrammet er å gi 
studentene en tverrfaglig forståelse av problemstillinger relatert til 
miljø- og ressursspørsmål. 

Studiet gir en oversikt over tverrfaglige problemstillinger knyttet opp 
til miljø- og ressursspørsmål, med fokus på biologi, kjemi, geografi 
og samfunnsøkonomi. Gjennom stor grad av valgfrihet åpnes det for 
kombinasjoner av emner som gir grunnlag for fordypning og 
spesialisering i mange fag og opptak til masterstudier på flere 
fagområder. 

The approach to many society-oriented problems require broad expertise from 
several disciplines available from several faculties at the University of Bergen. 
The goal of the programme in Environment and Resources is to provide 
students with an interdisciplinary understanding of issues related to topics 
relating to the environment and resources. 

The study provides an overview of interdisciplinary issues related to 
environmental and resource issues, focusing on biology, chemistry, geography 
and economics. Through a high degree of freedom of choice the programme 
allows for combinations of topics that provide the basis for study of and 
specialization in many subjects, and admission to graduate studies in several 
disciplines. 

Læringsutbyte  
Required learning 
outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

 kjenner til grunnleggjande biologiske, kjemiske og 
geografiske prosessar som styrer og driv utviklinga i 
natursystem 

 kjenner til grunnleggjande økonomiske prinsipp med relevans 
for naturmiljø og naturressursnytte  

 har brei og basal kunnskap om viktige tema i miljø- og 
ressurssamanheng 

 har fordjupa seg i noko sentrale miljø- og ressursrelaterte 
arbeidsområde 

 kan drøfta sentrale problemstillingar og paradigme i miljø- og 
ressursforvaltinga 

 har kjennskap til det teoretiske grunnlaget for planlegging og 
forvalting av miljø og ressursar 

 
Ferdigheiter  

A candidate who has completed his or her qualification should have the 
following learning outcomes defined in terms of knowledge skills and general 
competence: 
 
Knowledge 
The candidate 

 knows the basic biological, chemical and geographical processes that 
control and drive the development in the natural systems 

 knows the basic economic principles with relevance to the natural 
environment and natural resource use 

 has a broad and basic knowledge of important topics in environmental 
and resource context 

 has immersed him-/herself in some key environmental and resource-
related work 

 can discuss key issues and paradigms in environmental and resource 
management 

 has knowledge of the theoretical basis for planning and management of 
the environment and resources 

 
 
Skills 



Kandidaten 

 kan forklara generelle miljø- og ressursrelaterte omgrep og 
setja desse i samanheng  

 ser samanhengar mellom menneskelege aktivitetar og 
miljøendringar 

 kan nytta det tverrfaglige teorigrunnlaget om natur-, 
samfunns- og forvaltingssystem til å gjera heilskaplege og 
kritiske vurderingar og analysar av forvaltingspraksis 

 kan framheve tydinga av ein tverrfagleg tilnærming til 
samfunnsaktuelle problemstillingar 

 kan formidla tverrfaglige miljø- og ressursrelaterte tema opp 
til bachelorgradsnivå 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

 kan innhenta og vurdera informasjon og kritisk vurdera 
primære og sekundære informasjonskjelder 

 kan analysera problemstillingar i eit tverrfagleg perspektiv 

 kan vurdera usikkerheit rundt observasjonar, teoriar og 
metodar 

 kan gje fagleg kompetent skriftleg og munnleg framstilling av 
vitskaplege tema 

 har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, 

praksis og formidling 

The candidate 

 can explain central environmental and resource-related concepts and 
put those in context 

 can see connections between human activities and environmental 
changes 

 can use the interdisciplinary theoretical basis of natural, social and 
administrative systems to conduct comprehensive and critical reviews 
and analyzes of management practices 

 can highlight the importance of a multidisciplinary approach to address 
societally relevant issues 

 can disseminate interdisciplinary environmental and resource-related 
issues up to bachelor level 

 
General competence 
The candidate 

 can obtain and evaluate information and critically evaluate primary and 
secondary sources of information 

 can analyze issues in an interdisciplinary perspective 

 can assess uncertainty observations, theories and methods 

 can provide scientifically competent written and oral presentations of 
scientific themes 

 has a reflected attitude on ethical questions about research, practice 
and dissemination 

 



Namn på studieretning 

 
Biodiversitet, evolusjon og økologi Biodiversity, Evolution and Ecology 

 

Mål og innhald 

Objectives and content 
Studieprogrammet skal gje studentane ei brei innføring i 
økologisk, evolusjonær eller systematisk forsking. Programmet 
omfattar tema frå enkeltindivid til biogeografimønster, og 
studentane kan fordjupe seg i både teoretiske og anvendte 
problemstillingar. Gjennom val av emne og det sjølvstendige 
arbeidet opparbeider studentane seg spesialkompetanse. I 
arbeidet med mastergradsoppgåva får studentane trening i 
vitskapleg arbeidsmetodikk. Etter fullført studie skal 
kandidatane ha fått innsikt i kunnskapsproduksjon og ha utvikla 
evne til kritisk tenking basert på faglig funderte kunnskapar. 
Moglege masteroppgåver kan bli gitt innanfor forskingsfelt som 
åtferdsøkologi, biodiversitet, biogeografi, evolusjonsbiologi, 
kvantitativ økologi, landskapsøkologi, palaeoøkologi, 
parasittologi, populasjonsbiologi, populasjonsgenetikk, 
taksonomi og systematikk, vegetasjonshistorie og 
pollenanalyse. Det gis masteroppgaver i både marine, akvatiske 
og terrestriske system. 

The study programme will give you a broad introduction to ecology, 
evolution or systematic research. The programme covers themes 
that range from the biology of single organisms to biogeographical 
patterns, and the student can immerse in both theoretical and 
applied research. The student will acquire scientific competence 
through a wide selection of subjects and independent work. By 
working on the master’s project the student learns to work in a 
scientific manner. After completing the programme the student will 
have a working knowledge of scientific methods and have developed 
the ability for critical thinking based upon knowledge of the 
subjects. Thesis topics can be drawn from fields such as behavioral 
ecology, biodiversity, biogeography, evolutionary biology, 
quantitative ecology, landscape ecology, paleoecology, parasitology, 
population biology, population genetics, taxonomy and systematics, 
vegetation history, and pollen analysis. Master’s thesis can be 
focused towards marine, aquatic and terrestrial systems.  

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 

 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 

Kunnskap 
Kandidaten 

- har grunnleggande kunnskap om dei viktigaste mønster 
og prosessar i biodiversitet, evolusjon og økologi. 

- kjenner godt til, og har innsikt i, den evolusjonære og 
økologiske teorien som brukast for å forklare variasjon i 
artar sine tilpassingar til det biotiske og abiotiske miljøet. 

- forstår korleis menneske påverkar populasjonar, artar og 
økosystem. 

 

Ferdigheter  
Kandidaten 

- er i stand til å bruke evolusjonsteorien til å forklare 

A candidate who has completed his or her qualification should have 
the following learning outcomes defined in terms of knowledge skills 
and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 

- has basic knowledge of the most important patterns and 
processes in biodiversity, evolution and ecology. 

- is well educated in and have insight into the evolutionary and 
ecological theory be used to explain variation in species their 
adaptation to biotic and abiotic environment. 

- understands how humans affects populations, species and 
ecosystems 

 
Skills 
The candidate 

- is able to use the theory of evolution to explain biological 



biologiske mønster. 
- kan bidra til å forstå problemstillingar som er viktig i 

naturforvalting og bidra med relevant kunnskap innan 
bevarings- og forvaltningsproblematikk. 

- kjenner til relevante spørsmål i biodiversitet, evolusjon 
og økologi, og vere i stand til å sette opp et eksperiment 
eller feltstudium som kan være med på å gje svar på slike 
spørsmål. 

- kan finne fram i biologisk vitskapleg litteratur og forstå 
relevante metodar. 

- kan hente inn, analysere og anvende ny kunnskap innan 
fagområdet 

- kan analysere, tolke og drøfte eigne data på en fagleg 
god og kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan 
fagområdet. 

- kan analysere og presentere kvantitative data, drøfte 
presisjon og nøyaktighet og nytte de mest 
grunnleggande statistiske prinsippa 

 

Generell kompetanse  
Kandidaten 

- kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og har 
forståing og respekt for openheit, presisjon, 
etterrettelighet og betydinga av å skilje mellom kunnskap 
og meningar. 

- Kan presentere, munnleg og skriftleg, forskingsresultat 
sett i samanheng med eksisterande kunnskap, og til 
ikkje-spesialistar. 

- kan analysere generelle biologiske vitskaplege 
problemstillingar  og kunne delta i diskusjon om 
innfallsvinklar og måtar å løyse problem på. 

- kan arbeide sjølvstendig og i team med omfattande og 
krevjande oppgåver, og å halde tidsfristar 

- kan diskutere faget i samfunnsdebatten. 

patterns 
- can contribute to understanding issues that are important in 

nature management and contribute with relevant knowledge 
in conservation and management 

- is aware of relevant issues in biodiversity, evolution and 
ecology, and is able to set up an experiment or field study that 
provides answers to such questions 

- can identify biological scientific literature and understand 
relevant methods 

- can collect, analyze and apply new knowledge within his/her 
field 

- can analyze, interpret and discuss his/her data on an good 
academic  and self-critical manner, and in light of data and 
theories within his/her field 

- can analyze and present quantitative data, discuss precision 
and accuracy and employ the most fundamental statistical 
principles 

 
General competence 
The candidate 

- can work in accordance with scientific principles and have an 
understanding and respect for openness, precision, reliability 
and the importance of distinction between knowledge and 
opinion. 

- can present research results both orally and in writing, seen in 
context with existing knowledge, also to non-specialists. 

- can analyze overall biologically scientific issues with a 
participation in the discussion of approaches and ways of 
problem solving. 

- can work alone and with others in a team with extensive and 
demanding tasks, and keep deadlines 

- can represent and discuss the subject in public debate. 

 



 Norsk Engelsk 

Namn på studieprogrammet Masterprogram i biologi Master's Programme in Biology 

Namn på studieretning Fiskeribiologi og forvaltning Fisheries biology and management 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Målet med studieretninga er å gi studenten innsikt i, og 
oversikt over, fagområdet fiskeribiologi, med vekt på korleis 
høsting og biotiske og abiotiske faktorar verker på dei  
fornybare levande ressursane i havet. Dette inkluderer ei 
solid forståing av dei interne og eksterne drivarane i 
fiskedynamikk.  
Studentene får grunnleggande kunnskapar om biologi, 
livshistorie og økologi hos fiskar samt kunnskapar om 
oseanografi og marine økosystem, og vil også ha ei god 
forståing av fiskestammar sin populasjonsstruktur, 
fiskereiskapar sine funksjonar og seleksjonsmønster, 
utnyttingsstrategiar av fiskestammar frå utvalde økosystem 
og enklare populasjonsdynamiske modellar, samt kunnskap 
om korleis økologiske faktorar saman med fiskeri påverkar 
utviklinga av fiskestammane.   
Studenten introduserast for prinsipp for fiskeriforvaltning og 
bevaring, samd bruk av enkle populasjonsdynamiske 
modellar. Studenten får også praktisk erfaring frå 
fiskeribiologisk arbeid i laboratoriet, i felt og på 
forskingsfartøy.  
I tillegg vil studenten ha erfaring frå gjennomføring av eit 
forskingsarbeid basert på eit materiale innsamla i 
laboratorium eller felt, alternativt på tidsseriar av biologiske 
data.  

The aim of the specialization is to give post graduate students 
comprehensive insight into the discipline fisheries biology with 
emphasis on how to conserve living aquatic resources while securing a 
sustainable yield. This includes a solid understanding of the internal 
and external drivers that determine fish dynamics.  
Upon completion the student will have a good knowledge of the 
behaviour, development, life history and ecology of fishes, in addition 
to oceanography and marine ecosystems. The student will further 
have a basic understanding of the population structure of fish stocks, 
the function, use and selective properties of fishing gear, methods for 
surveillance, as well as exploitation strategies of fish populations from 
selected ecosystems. The student will also have basic knowledge of 
how ecological factors in combination with the fishing pressure 
influence the development of fish stocks.  
Principles of fisheries management and conservation are introduced 
as well as the application of simple population dynamic models. The 
student will also get practical experience from work in fisheries 
biology and monitoring of fish stocks in the laboratory, in the field on 
a research vessel.  
The master's programme includes training in conducting an 
independent scientific study. The thesis will be based on data 
collected in the laboratory or in the field, or based on time series.  

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskaper 
Kandidaten 
- Har grunnleggande kunnskapar om biologi, livshistorie, 

evolusjon og økologi hos fiskar, samt kunnskapar om 
oseanografi og marine økosystem.  

A candidate who has completed his or her qualification should have 
the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills 
and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 
- has basic knowledge about the biology, life history, evolution and 
ecology of fish, as well as knowledge of oceanography and marine 
ecosystems. 



- har ei grunnleggande forståing av fiskestammar sin 
populasjonsstruktur, fiskereiskapar sine funksjonar og 
seleksjonsmønster, utnyttingsstrategiar av fiskestammar 
frå utvalde økosystem og enklare populasjonsdynamiske 
modellar 

- har kunnskap om korleis økologiske faktorar saman med 
fiskeri påverkar utviklinga av fiskestammane 

 
Ferdigheter 
Kandidaten 
- har praktisk erfaring frå fiskeribiologisk arbeid i 

laboratoriet, i felt og på forskingsfartøy 
- har erfaring frå gjennomføring av eit forskingsarbeid 

basert på eit materiale innsamla i laboratorium eller felt, 
alternativt på tidsseriar av biologiske data 

- har ferdigheter til munnleg og skriftleg presentasjon av 
resultat frå biologisk forsking i populærvitskapleg og 
akademisk kontekst  

- har ferdighet til å måle størrelse på fisk og bestemme 
alder og modningsstatus  

- kan hente inn, analysera og anvende ny kunnskap 
innanfor fagområdet  

- kan analysere, tolke og drøfte eigne data på ein fagleg 
god og kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan sitt 
fagområde  

- er i stand til å setja opp eit eksperiment eller feltstudium 
som kan være med på å gi svar på forskingsspørsmål.  

- kan handtere og presentere kvantitative data, drøfte 
presisjon og nøyaktigheit og nytte dei mest 
grunnleggjande statistiske prinsippa  

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
- kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha 

forståing og respekt for openheit, presisjon, 
etterretteligheit og betydinga av å skilje mellom fakta og 
meininger.  

- has fundamental understanding of fish stocks, their population 
structure, fisheries equipment, their functions and selection pattern, 
exploitation strategies of fish stocks from selected ecosystems and 
simple population dynamics models 
- has knowledge of how ecological factors together with fisheries 
affects the development of fish stocks 
 
Skills 
The candidate 
- has practical experience from fishery work in the laboratory, in 

the field and on a research vessel 
- has experience from the implementation of a research based 

project on material collected in the laboratory or field, 
alternatively on time series of biological data 

- can give oral and written presentations of results from biological 
research in popular scientific and academic context 

- knows how to measure the size of the fish and determine age and 
maturity status 

- can collect, analyze and apply new knowledge within the field 
- can analyze, interpret and discuss his/her own data in an 

academic and critical manner, and in light of data and theories in 
the field 

- is able to conduct an experiment or field study that can help to 
provide answers to research questions 

- can handle and present quantitative data, discuss precision and 
accuracy and employ basic statistical principles 

 
General competence 
The candidate 
- can work in accordance with scientific principles and have 

understanding and respect for openness, precision, accountability 
and the importance of distinguishing between facts and opinions 

- can analyze biologically relevant scientific problems and 
participate in the discussion of approaches and ways of solving 
problems 

- can work with demanding tasks and sufficiently keep deadlines 
- can discuss the subject in public debate 



 

- kan analysere generelle biologiske vitskaplege 
problemstillingar og kunne delta i diskusjon om 
innfallsvinklar og måtar å løyse problem på.  

- kan arbeide med krevjande oppgåver og samstundes 
overhalde tidsfristar  

- kan diskutere faget i samfunnsdebatten. 
- kan arbeide sjølvstendig og som del av eit team 

- can work alone and with others as part of a team 



Namn på studieretning Havbruksbiologi Aquaculture biology 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Studieretningen havbruksbiologi har som mål å gje ein teoretisk 
basis og praktisk erfaring for å forstå dei biologiske prinsippa i 
akvatisk matproduksjon. Havbruksbiologi er ein mangfoldig 
disiplin, og famnar om tema som molekylærbiologi, kjemi, 
ernæring, og biologi, fysiologi og åtferd hos fisk. Det praktiske 
arbeidet i havbruksbiologi føregår i laboratoriet, klekkeriet, eller 
på oppdrettsanlegget. Emna i denne studieretningen gjer innsikt 
i rolla til akvakultur i global matproduksjon, og kunnskap og 
ferdigheiter nødvendig for vidare utvikling. Studenten sitt 
forskingsprosjekt kan gjennomførast i ein kommersiell setting 
eller ved en forskningsinstitusjon. Problemstillinga kan fokusere 
på grunnleggande biologiske prosessar, eller vere utformet for å 
teste og raffinere produksjonsteknikkar eller instrumentering. 
Studieretningen skal gje ein solid bakgrunn for studentar som 
ønskjer å jobbe innan havbruk og relaterte næringer, eller innan 
forsking. 

The goal of the Aquaculture Biology specialization is to give a 
theoretical basis and practical experience for understanding the 
biological principles in aquatic food production. Aquaculture is a 
diverse discipline, covering topics such as molecular biology, 
chemistry, nutrition, as well and the biology, physiology and behavior 
of fish. The practical work of aquaculture takes place in the 
laboratory, the hatchery or the fish farm. The courses in this 
specialization provide an insight into the role of aquaculture in global 
food production, and the knowledge and skills needed for its further 
development. The student research project can be undertaken in a 
commercial setting or at a research institution. The research question 
may be focused on a fundamental biological process, or be designed 
to test and refine production techniques or instrumentation. The 
specialization is intended to give a solid background for students who 
wish to work in aquaculture or related industries, or to pursue further 
research. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskaper 
Kandidaten 
- forstår havbruksbiologien si rolle i global handel, helse og 

mattryggleik 
- forstår biologien til aktuelle oppdrettsartar, og forklare dei 

ulike livshistoriestrategiane og deira krav i akvakultur 
- forstår det biologiske grunnlaget (molekylært, 

endokrinologisk, cellulært, ernæringsmessig) for kontroll av 
vekst og utvikling hos oppdrettsartar 

 
Ferdigheter 
Kandidaten 
- kjenner til relevante spørsmål i havbruksbiologi 
- kan analysere vekstmønsker og forklare dei viktigaste 

aspekta ved utvikling i marine artar. 
- nyttar vanlege havbruksbiologiske forskingsmetodar for å 

A candidate who has completed his or her qualification should have 
the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills 
and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 
- understands aquaculture biology's role in global trade, health and 

food safety  
- understands the biology of relevant aquaculture species, and can 

explain the different life history strategies which they require in 
aquaculture 

- understands the biological basis (molecular, endocrine, cellular, 
nutrition) for control of growth and development of farmed 
species 

 
Skills 
The candidate 
- is aware of the relevant issues in aquaculture biology 
- can analyze growth patterns and explain the most important 

aspects of development in marine species 



undersøke vekst, reproduksjon og utvikling 
- kan bestemme årsakene til variasjonar i utvikling og 

vekstrate 
- kan utføre ei sjølvstendig forskingsoppgåve, i samsvar med 

korrekt forskings- og HMS-praksis, inkludert analyse av 
biologisk materiale, datainnsamling, dataanalyse og tolking 
av resultat 

- viser kyndigheit innan dei viktigaste analytiske metodane 
nytta i studenten si eiga forskingsoppgåve, og vere i stand til 
å forklare, diskutere og tolke andre metodar som kan vere 
inkludert i forskingsoppgåva. 

- Kan hente inn, analysere og anvende ny kunnskap innenfor 
fagområdet 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
- kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha forståing 

for openheit, presisjon, etterrettligheit og betydinga av å 
skilje mellom kunnskap og meiningar 

- kan diskutere biologiske teoriar om biologien til akvatiske 
organismar under kultivering. 

- kan presentere ein vitskapleg konklusjon basert på analyse 
av eigne data, og sette denne i samanheng med 
eksisterande forskingsresultat. 

- kan demonstrere kunnskap og oversikt over litteratur- og 
referansedatabasar relevante for eige arbeid 

- kan arbeide sjølvstendig og som del av eit team med 
omfattande og krevande oppgåver, og kunne overhalde 
tidsfristar. 

- kan lage ein formell munnleg og skriftleg presentasjon av 
eigne forskingsresultat. 

- kan diskutere balansen mellom krav til miljøkvalitet, etikk, 
lovregulering, og behov for kommersiell produksjon i 
akvakultur. 

- kan diskutere faget i samfunnsdebatten 

- uses ordinary aquaculture relevant research methods to 
investigate growth, reproduction and development 

- can determine the reasons for variations in development and 
growth rate 

- can complete an independent research project  in accordance 
with proper research and safety practices, including the analysis 
of biological samples, data collection, data analysis and 
interpretation of results 

- is versed in the most important analytical methods useful in the 
student's own research project, and is able to explain, discuss and 
interpret other methods that may be included in the thesis 

- can gather, analyze and apply new knowledge in the field 
 
General competence 
The candidate 
- can work in accordance with scientific principles and have an 

understanding of openness, precision, credibility and knows the 
importance of distinguishing between knowledge and opinion 

- can discuss biological theories about biology of aquatic organisms 
under cultivation 

- can present a scientific conclusion based on analysis of their data 
and put this in context with existing research results. 

- can demonstrate knowledge and an overview of literature and 
reference databases relevant to own work 

- can work alone and with others as part of a team with extensive 
and demanding tasks, and can meet deadlines 

- can create a formal oral and written presentation of his/her own 
results 

- can discuss the balance between demands for environmental 
quality, ethics, regulation and the need for commercial 
production in aquaculture 

- can discuss the subject in public debate 

 



 Norsk Engelsk 

Namn på studieprogrammet Masterprogram i biologi Master's Programme in Biology 

Namn på studieretning Marinbiologi Marine biology 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Studieretninga har som mål å utdanne marinbiologar med generell 
oversikt og kunnskap om: sentrale prosessar og typiske mønster i 
det marine økosystemet, flora og fauna i karakteristiske marine 
habitat, marine organismar sin biologi og økologi, og vanlege 
forskingsmetoder innan feltbasert, eksperimentell og teoretisk 
orientert forsking på marine økosystem. 
Det sjølvstendige forskingsprosjektet kombinert med 
fordjupingskurs og spesialpensum gjev ein meir spesialisert og 
djuptgåande kunnskap om utvalte forskingstema og 
forskingsmetoder. Aktuelle fagområde for forskingsprosjekt er 
marin økologi, , marin organismebiologi, biogeografi, 
populasjonsgenetikk, invasjonsbiologi, biosystematikk samt 
evolusjonære problemstillingar basert på studiet av marine 
organismar. 
Masterstudenten utviklar også generelle ferdigheiter i å definere, 
planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig forskings- eller 
utgreiingsprosjekt, og å dokumentere og drøfte vitskapelege 
resultat gjennom ei skriftleg avhandling. 

The specialization Marine Biology aims to educate marine biologists 
with a general overview and knowledge about: key processes and 
typical patterns in the marine ecosystem, marine flora and fauna, 
characteristics to marine habitats, marine organisms - their biology 
and ecology, and the most common research methods within field-
based, experimental and theoretical oriented research of marine 
ecosystems. 
The independent research project (master's project), combined with 
specialization courses and special curricula, gives the student a 
specialized and deep knowledge of selected research topics and 
methods. Relevant topics for research projects are: marine ecology, 
marine organismal biology, biogeography, invasion biology, 
population genetics, biosystematics and general evolutionary 
themes based on the study of marine organisms. 
The student also develops general skills in defining, planning and 
conducting an independent research project, learns to document 
and discuss scientific results through a written dissertation. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskapar 
Kandidaten 
- kan forklare sentrale omgrep og fagtermar i 

biologi/marinbiologi 
- kan beskrive typiske marine habitat med tilhøyrande flora og 

fauna 
- kjenner til oseanografiske drivkrefter i marine system 
- forstår interaksjonar mellom marine organismar og miljø, og 

tilpassingar hos marine organismar 
- forstår dynamikken og strukturarende prosessar i marine 

populasjonar og artssamfunn 
- kan anvende marine forskingsmetodar og forstå deira 

A candidate who has completed his or her qualification should have 
the following learning outcomes defined in terms of knowledge, 
skills and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 
- Can explain key concepts and professional terminology in 

biology/marine biology 
- can describe typical marine habitats and their associated flora 

and fauna 
- knows what oceanographic processes that influence marine 

systems 
- understands interactions between marine organisms and the 

environment, and adaptations of marine organisms 
- understands the dynamics and structuring processes in marine 

populations and species communities 



begrensingar og feilkjelder 
- kan anvende fagkunnskap til å belyse og løyse 

problemstillingar av forvaltingsmessig karakter 
 
Ferdigheter 
Kandidaten 
- kan bruke grunnleggjande marinbiologiske metodar 
- kan utføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt under 

rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ, 
og i tråd med forskingsetiske normer 

- kan handtere og presentere kvantitative data, og vurdere 
tiltru til konklusjonar med bruk av grunnleggjande statistiske 
prinsipp 

- kan analysere marinbiologiske problemstillingar og drøfte 
måtar å utforske desse på ved hjelp av relevant teori og 
metode 

- kan hente inn, vurdere og ta i bruk ny kunnskap innan 
fagområdet 

- kan analysere, tolke og drøfte eigne data på ein fagleg god og 
kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan sitt fagområde 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
- kan følgje vitskaplege diskusjonar generelt og kunne vurdere 

innfallsvinklar og måtar å løyse problem på 
- kan gje ein god skriftleg og munnleg framstilling av vitskaplege 

tema og forskingsresultat 
- kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og 

konklusjonar innan marinbiologi, både med spesialistar og til 
allmennheita 

- kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege 
problemstillingar i eige og andre sitt arbeid 

- viser forståing og respekt for vitskaplege verdiar som det å 
vere nøyaktig, open, ærleg, objektiv, sakleg og å skilje mellom 
kunnskap og eigne meiningar 

- can use marine research methods and understand their 
limitations and sources of error 

- can apply expertise to highlight and solve issues of marine 
management 

 
Skills 
The candidate 
- can use basic marine biological methods 
- can conduct an independent, limited research project under 

supervision, but with a high degree of independence and 
initiative, in line with the norms of ethical research 

- can handle and present quantitative data, and assess the 
reliance of conclusions using basic statistical principles 

- can analyze marine biology issues and discuss ways to assess 
these in using relevant theory and methodology 

- can collect, evaluate and adopt new knowledge within the field 
- can analyze, interpret and discuss his/her own data on in 

academically good and critical manner, and in light of data and 
theories within the field 

 
General competence 
The candidate 
- can follow scientific discussions in general and assess 

approaches and ways of solving problems  
- can give a good written and oral presentation of scientific topics 

and research results 
- can communicate about scientific issues,  analyzes and 

conclusions in marine biology, both to specialists and the 
general public 

- can reflect on central ethical and scientific issues in the his/her 
own and others’ work 

- shows an understanding and respect for scientific values like 
accuracy, openness, honesty, objectivity, reasonability and is 
able to distinguish between knowledge and his/her own opinion 

 



 Norsk Engelsk 

Namn på studieprogrammet Masterprogram i biologi Master’s programme in Biology 

Namn på studieretning Mikrobiologi Microbiology 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Mikrobiologi er læra om dei mikroskopiske organismeformene: 
bakteriar, arkeer, sopp, eincella algar og protozoar, og omfattar 
òg virus. Sentralt i faget er studiet av mikroorganismane sine 
eigenskapar og deira funksjonar i ulike miljø. Faget spenner frå 
grunnleggjande cellebiologiske og molekylære problemstillingar 
til økologi og utnytting av mikroorganismane i praktisk og 
kommersiell samanheng. Mikrobiologi er et viktig fag i mange 
samanhengar, som til dømes innan:  matvareindustri, medisin og 
veterinærmedisin,  jordbruk, oljeindustri, bioteknologi og i 
forhold til miljø og økologiske prosessar i naturen.  Kunnskap i 
mikrobiologi er derfor viktig og har stor betyding for samfunnet 
og vår forståing av livets opprinnelse og mangfald på jorda og 
som modellsystem for mogeleg utanomjordisk liv.  
Målet med mastergraden er å gje innsikt i faget gjennom 
teoretisk, eksperimentell og anna relevant verksemd, slik at 
studenten får ei heilskapleg forståing av mikroorganismane sine 
eigenskapar, aktivitetar og roller i naturen. Mastergraden med 
mikrobiologi skal gjere studenten skikka til å gå inn i et breitt 
utval av stillingar der mikrobiologi er relevant. 

Microbiology is the study of microscopic organisms: bacteria, archaea, 
fungi, single-cell algae and protozoa, and includes also viruses. 
Fundamental to the field is the study of the microorganisms' 
properties and their functions in different environments. The field 
ranges from basic cell biological and molecular questions to ecology 
and the use of microorganisms in practical and commercial 
applications. Knowledge about microbiology is important in e.g. food 
industry, human and veterinary medicine, farming, oil industry, 
biotechnology and in relation to ecology and ecological processes in 
nature. Knowledge of microbiology therefore has large social 
implications and is also important for the understanding of the origin 
and diversity of life, and as a model for possible extraterrestrial life.  
The goal of the master program is to give insight into the subject 
through theory, experiments and other relevant work, so that the 
student gets an overall understanding of the characteristics, activity 
and role of microorganisms in the environment. The microbiology 
master's program will enable the student to enter into a wide range of 
positions where microbiology is relevant. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskaper 
Kandidaten 

- har kunnskap om dei mest karakteristiske eigenskapane til 
dei mikroskopiske organsimeformene: bakterier, arkeer, 
sopp, mikroalgar og protozooaer, og virus 

- har kunnskap om mikroorganismanes funksjon og 
betydning i ulike miljø 

- kan beskrive det økologiske samspelet mellom 
mikroorganismar og mellom mikro- og makroorganismar 
(symbiose), inkludert deira betydning for utvikling av 

A candidate who has completed his or her qualification should have 
the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills 
and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 

- has knowledge of the most distinctive characteristics of the 
microscopic types of organisms: bacteria, dormers, fungi, 
microalgae and protozoa, as well as viruses 

- has knowledge of microorganisms’ function and significance in 
various environments 

- can describe the ecological interactions between 
microorganisms and between micro- and macro-organisms 
(symbiosis), including their impact on the development of 



sjukdom  
- har kunnskap om mikrobiell diversitet, fysiologi, 

energimetabolisme, mikrobielle næringsnett og 
biogeokjemiske syklusar 

- har kunnskap om mekanismar for genregulering og 
genoverføring hos mikroorganismar 

- kan beskrive om prokaryote organismar si rolle under den 
tidlege evolusjonen av livet på jorda 

- kan forklare om den samfunnsmessige betydninga av 
mikrobiologien  

- har kunnskap om grunnleggande eksperimentelle 
metodar/teknikkar som nyttast i mikrobiologi, 
molekylærbiologi og bioteknologi 

 
Ferdigheter 
Kandidaten 

- kjenner til relevante spørsmål i mikrobiologi, og kunne 
bidra konstruktivt til planlegging og gjennomføring av 
mikrobielle undersøkelser og vurdere resultata i lys av 
hypotesene som blir testet 

- kan oppsøke, kritisk vurdere, og nytte mikrobiologisk 
kunnskap og biologisk vitenskaplig litteratur 

- har kjennskap til, og kan nytte,  grunnleggjande 
mikrobiologiske  metodar  

- kan handtere og presentere kvantitative data, drøfte 
presisjon og nøyaktigheit og nytte dei mest 
grunnleggjande statistiske prinsippa 

- kan presentere, analysere og diskutere mikrobiologiske 
forskingsresultat på ein fagleg god og kritisk måte i lys av 
data og teoriar innan sitt fagområde, både munnleg og 
skriftleg  - også til ikkje-spesialistar 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

- kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha forståing 
og respekt for vitskaplege verdiar som openhet, presisjon, 
etterrettligheit, og betydinga av å skilje mellom kunnskap 

disease 
- has knowledge of microbial diversity, physiology, energy 

metabolism, microbial food webs and biogeochemical cycles 
- has knowledge of the mechanisms for gene regulation and gene 

transfer among microorganisms 
- can describe the prokaryotic organisms’ roles during the early 

evolution of life on Earth 
- can explain the social significance of microbiology 
- has knowledge of basic experimental methods / techniques 

used in microbiology, molecular biology and biotechnology 
 
Skills 
The candidate 

- is aware of the relevant issues in microbiology and could 
constructively contribute to the planning and execution of 
microbial research and evaluate the results in light of the 
hypotheses being tested 

- can consult, critically evaluate and use microbiological 
knowledge and biological scientific literature 

- is familiar with and can use basic microbiological methods 
- can work with and present quantitative data, discuss precision 

and accuracy and employ the most basic statistical principles 
- can present, analyze and discuss microbiological research in a 

professionally way and critically, in the light of data and theories 
in his field, both orally and in writing - also to non-specialists 

 
General competence 
The candidate 

- can work in accordance with scientific principles and have 
understanding and respect for scientific values such as 
transparency, accuracy, accountability, and the importance of 
distinguishing between knowledge and opinions 

- can reflect on central ethical and scientific issues in their own 
and other's work 

- can communicate about academic issues, analyzes and 
conclusions of microbiology, both specialists and the general 
public 



og meiningar 
- kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege 

problemstillingar i eige og andre sitt arbeid  
- kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar 

og konklusjonar innan mikrobiologi, både med spesialistar 
og til allmennheita  

- kan analysere vitskapelege problemstillingar og kunne 
delta i diskusjon om innfallsvinklar og måter å løyse 
problem på 

- kan arbeide sjølvstendig og i team for å løyse omfattande 
og krevjande oppgåver med biologiske problemstillingar i 
tråd med forskingsetiske normer. 

- kan diskutere faget i samfunnsdebatten. 

- can analyze scientific issues and participate in discussions on 
approaches and ways of solving problems 

- can work independently and in teams to solve extensive and 
demanding tasks with biological issues in line with ethical norms 

- can discuss the subject in public debate 

 



 Norsk Engelsk 

Namn på studieprogrammet Masterprogram i biologi Master’s programme in Biology 

Namn på studieretning Miljøtoksikologi Environmental Toxicology 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Miljøtoksikologi er studiet av miljøgifter sin verknad på ulike 
organismar. Miljøtoksikologi er eit tverrfagleg forskingsfelt som 
krev brei kunnskap i matematikk, kjemi, biologi og 
molekylærbiologi. Kunnskap i kjemi er viktig for å forstå korleis 
stoffa sine kjemiske eigenskapar påverkar spreiing, fordeling og 
opptak i organismar. Kunnskap i biologi er viktig for å forstå 
korleis ulike organismar sin fysiologi og levesett avgjer 
eksponeringsgrad og sårbarheit, og korleis effektar på ulike artar 
kan påverke forplanting og vekst, ja til og med heile økosystem. 
Den molekylærbiologiske kunnskapen er viktig for å få innsikt i 
dei mekanismane som avgjer verkemåten til stoffa og effekten 
på fundamentale livsprosessar som reproduksjon, metabolisme 
og vekst. Cellebiologiske og molekylærbiologiske metodar er 
sentrale i denne forskinga, saman med bioinformatiske analyser 
av endringar i transkriptom og proteom hos studieorganismane. 
Forskinga spenner frå studier av hormonforstyrrande stoff si 
evne til å aktivisere kjernereseptorer i cellekulturar, til 
undersøkjingar av spreiing av miljøgifter og biologiske effektar i 
felt- og dyreforsøk. Aktuelle modellsystem er Oikopleura, torsk, 
stingsild, sebrafisk, laks, sel, isbjørn, mus og menneske.  
 
Målsettinga med studiet er å gje studentane brei innsikt i faget 
miljøtoksikologi og forskinga på feltet, og ei god forståing for 
aktuelle problemstillingar innan faget og faget si rolle i 
samfunnet. Mastergraden skal gjere studenten skikka til å gå inn 
i eit breitt utval stillingar der kunnskap om miljøgifter og 
miljøtoksikologi er relevant. 
  

Environmental Toxicology is the study of environmental contaminants 
and their effects on different organisms. Environmental Toxicology is 
an interdisciplinary research field that requires extensive knowledge 
of mathematics, chemistry, biology, and molecular biology. 
Knowledge of chemistry is important to understand how the 
substance's chemical properties affect dispersion, distribution and 
uptake by organisms. Knowledge of biology is important to 
understand how the physiology and lifestyle of different organisms 
determine the degree of exposure and vulnerability, and how the 
effects of different toxicants can affect reproduction and growth, and 
even entire ecosystems. Knowledge of  molecular biological is 
important to gain insight into the mechanisms that determine the 
substance's behavior and impact on fundamental life processes such 
as reproduction, metabolism and growth.  
Cellular biology and molecular biological methods are central to this 
research, along with bioinformatic analyses of changes in the 
transcriptome and proteome of study organisms.  
The research ranges from studies of the ability of endocrine disrupting 
substances to activate nuclear receptors in cell cultures, to 
investigations of pollutants dispersion and biological effects in field 
and laboratory experiments.  
Current model systems include Oikopleura, cod, stickleback, zebrafish, 
salmon, seals, polar bears, mice and humans. 
The aim of the programme is to provide the student with a broad 
understanding of the subject Environmental Toxicology and research 
within this field, and a good understanding of current issues in the 
discipline and its role in society.  
The Master's degree makes the student qualified to go into a wide 
range of positions where knowledge of pollutants and environmental 
toxicology is relevant. 



Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskaper 
Kandidaten 

 forstår faget i samfunnet 

 forstår den biologiske basisen for faget miljøtoksikologi 

 har kunnskap om miljøgifter og deira evne til å 
forårsake biologiske effektar i organismen og miljøet 

 
Ferdigheter 
Kandidaten 

 har godt vitskapleg funderte ferdigheiter i 
miljøtoksikologi 

 kjenner dei vitskaplege arbeidsmåtane og beherske 
relevante analytiske metodar 

 kan gjennomføre eit vitskapleg prosjekt, i samsvar med 
vitskapleg metode og gjeldande praksis 

 kan tolke, diskutere og formidle forskingsresultat og 
metodar i eige prosjekt 

 brukar vitskapleg arbeidsmetodikk og nytte moderne 
metodar. 

 kan hente inn, analysere og anvende ny kunnskap innan 
fagområdet 

 kan handtere og presentere kvantitative data, drøfte 
presisjon og nøyaktigheit og nytte dei mest 
grunnleggjande statistiske prinsippa 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

 kan arbeide sjølvstendig og i team med omfattande og 
krevjande faglege oppgåver 

 kan presentere, munnleg og skriftleg, vitskaplege 
resultat basert på analyser, sett i samanheng med 
eksisterande forskingsresultat også til ikkje-spesialister 

A candidate who has completed his or her qualification should have 
the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills 
and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate  

 has extensive knowledge about environmental toxicants and 
their ability to cause effects in organisms or on the 
environment 

 understands the biological basis for environmental toxicology 

 understands the role of the disciplines in a societal context 
 
Skills 
The candidate 

 has well founded scientific knowledge and skills in 
environmental toxicology 

 understands the scientific working methods and master the 
relevant analytical methods in this field of study 

 is able to carry out a scientific project, in accordance with the 
scientific method and current practice 

 is able to interpret, discuss and disseminate research results 
and methods in the students own project 

 can use scientific working methods and use modern 
methods. 

 can retrieve, evaluate and apply new knowledge within the 
field 

 can handle and present quantitative data, and evaluate 
confidence to conclusions by use of basic statistical principles 

 
General competencies 
The candidate 

 can work independently and in a team with comprehensive 
and demanding scientific tasks. 

 can present, oral and written, scientific results based on 
analysis, in the context of existing research results also to 
non-specialists 



 kan diskutere faget i samfunnsdebatten 

 kan analysere generelle biologiske vitskaplege 
problemstillingar og kunne delta i diskusjon om 
innfallsvinklar og måtar å løyse problem på 

 kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og har 
forståing og respekt for openheit, presisjon, 
etterrettelighet og betydninga av å skille mellom 
kunnskap og meiningar. 

 is able to discuss the subject in public debate 

 is able to analyze biological scientific issues and participate in 
the discussion of approaches and ways of solving the issue. 

 shows understanding and respect for scientific values such as 
remaining accurate, open, honest, objective, factual and 
distinguish between knowledge and opinions 

 



Namn på studieprogrammet Masterprogram i biologi Master’s programme in Biology 

Namn på studieretning Utviklingsbiologi og fysiologi Developmental biology and Physiology 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Studieretninga i utviklingsbiologi og fysiologi har organismen i 
fokus, og gjer innsikt i viktige biologiske mekanismar og prinsipp 
for livsprosesser ved å studere oppbygningen til organismen, 
danning og funksjon på eit cellulært nivå.  Utvikling av ein 
fleircella organisme startar frå ein eincella zygote som 
gjennomgår ein fase med celledeling, cellevandring, 
cellekommunikasjon og reorganisering til ein strukturell 
organisme med ulike celletypar og organ, som etter kvart vert i 
stand til å utføra ulike livsprosessar og oppretthalda homeostase. 
 
Utviklingsbiologi og fysiologi er òg sentralt for å forstå 
evolusjonære samanhengar mellom organismar og høva deira 
for å tilpassa seg ulike livsmiljø og økologiske nisjar. Kunnskap 
om normal utvikling og funksjon er sentralt for kartlegging og 
forståing av negative miljøeffektar og sjukdom, og for å utvikla 
preventive tiltak og handsamingar. Fagfeltet er tverrfagleg og 
krev brei biologisk forståing og dessutan kunnskap i kjemi og 
molekylærbiologi, inkludert bioinformatikk. Studiet koplar innsikt 
i anatomisk struktur, cellulær funksjon og fysiologi, med 
kunnskap om genomet si struktur og molekylære mekanismar. 
Forskingsfeltet brukar i tillegg til deskriptive analysar òg 
eksperimentell tilnærming til å kartleggja prosessar og 
funksjonar. Ved å manipulera gen kan ein studera funksjonen til 
spesifikke protein, proteinkompleks og reaksjonsvegar i 
biologiske prosessar. Studiet gjer studenten utfordringar tette 
knytet til den pågåande forskinga og gjer studenten brei 
metodologisk kunnskap, gode analytiske evner og ei heilskapleg 
tilnærming og tenking for best mogleg vera i stand til å løysa 
komplekse biologiske utfordringar.       
 
Målsetjinga med studiet er å gje studentane brei innsikt i faget 
utviklingsbiologi og fysiologi, forståing av oppbygningen til 
organismar og funksjon, forskinga på feltet, og ei god forståing 
for aktuelle problemstillingar innan faget og faget si rolle i 

The specialization in Developmental biology and Physiology 
investigates the formation and function of organisms. Development 
of a multicellular organism starts from a one cell zygote which 
undergoes a phase of rapid cell divisions. This is followed by cell 
migration, cell-cell communication, and reorganization to form an 
organism with different cell types and organs which perform various 
physiological processes essential to its life processes. 
 
Developmental Biology and Physiology are at the center of 
understanding the evolutionary relationships between organisms 
and their abilities to adapt to different environments and ecological 
communities. They are also important disciplines in understanding 
disease states, both inherited and environmental and in developing 
core strategies for therapies and/or preventative measures. It is an 
interdisciplinary research field that requires broad understanding of 
biology and knowledge in mathematics (bioinformatics), chemistry 
and molecular biology. Developmental Biology and Physiology is a 
research field which, in addition to descriptive analyzes, also use 
functional experimental approaches to better understand biological 
processes. By manipulating genes and gene expression (genetic 
engineering), we can study the roles of specific genes, or sets of 
interacting genes, in these processes. It is a challenging and very 
interesting field requiring synthetic thinking and analysis on both 
temporal and spatial scales. Computational and systems skills are 
also increasingly used as powerful analytical and synthesis 
approaches. 
 
The aim of the program is to give students a broad knowledge of the 
field of developmental biology and physiology, an understanding of 
the structure and function of organisms, research in the field, and a 
good understanding of current issues in the discipline and its role in 
society. 
 
The Master's degree will form the student for a wide range of jobs 



samfunnet.  
 
Mastergraden gjer studenten skikka til å gå inn i eit breitt utval 
stillingar der forståing av komplekse biologisk system, struktur og 
funksjon er viktig og skikkast til å utføra og evaluera ein 
eksperimentell tilnærming. 

where understanding of complex biological systems, structure and 
function are important. It will also provide the student with skills in 
experimental design, data analysis and interpretation. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullførd kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskap 
Kandidaten 
- har forståing av kjemiske og molekylære prosessar som 

føregår i og mellom celler og vev, tilstrekkeleg til at 
studenten kan skildra og forklara både prosessane og 
tydinga deira for eigenskapar, utvikling og evolusjon av 
levande organismar.  

- har evne til å velja, utvikla og nytta eigna metodar og 
eksperimentell design for å utvida den biologiske 
kunnskapen 

- har kunnskap om korleis utviklingsmessige modular og 
signalvegar har ei viktig tyding for evolusjonær tilpassing til 
miljø og i danning av nye arter.  

 
Ferdigheiter  
Kandidaten 
- kan arbeida sjølvstendig og kreativt i laboratoriet 
- kjenne til relevante spørsmål i utviklingsbiologi og fysiologi, 

og er i stand til å setja fram hypotesar setja fram hypotesar 
og velja, tilpassa og utføra molekylære, cellebaserte og 
fysiologiske forsøk for å stadfesta eller avvisa hypotesane. 

- kan finna frami relevant vitskapleg litteratur og erverve ei 
kritisk forståing av dei, og dessutan forstå relevante 
metodar. 

- kan henta inn, analysera og nytta ny kunnskap innan 
fagområdet 

- kan analysera, tolka og drøfta eigne data på ein fagleg god 

A candidate who has completed his or her qualification should have 
the following learning outcomes defined in terms of knowledge skills 
and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 
- understands the chemical and molecular processes that take 

place within and between cells and tissues, sufficient for the 
student to describe and explain both the processes and their 
impact on properties , development and evolution of living 
organisms. 

- has the ability to select, develop and apply appropriate methods 
and experimental design to extend our biological knowledge. 

- has knowledge of how developmental modules and signaling 
pathways have an important impact on evolutionary adaptation 
to the environment and the formation of new species 

 
Skills 
The candidate 
- is able to work independently and creatively in the laboratory. 
- is familiar with relevant research questions in developmental 

biology and physiology, and is able to put forward hypotheses 
and choose, adapt and perform molecular, cellular and 
physiological experiments to test these hypotheses. 

- is able to find and read relevant scientific articles and acquire a 
critical understanding of these, and understands relevant 
methodology 

- is able to retrieve, analyze and apply new knowledge within the 
field 

- is able to analyze, interpret and discuss his/her own data in an 
academic and critical manner, in light of data and theories in the 



og kritisk måte, og i ljos av data og teoriar innan fagområdet. 
- Kan handtera og presentera kvantitative data, drøfta 

presisjon og grannsemd og nytta dei mest grunnleggjande 
statistiske prinsippa 

- kan formidla munnleg og skriftleg vitskaplege tema og 
forskingsresultat både for spesialistar og populærvitskapeleg 
publikum 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
- kan analysera sentrale vitskaplege problemstillingar i 

utviklingsbiologi og fysiologi i tilhøve til eige og andre sitt 
arbeid, og behovet til samfunnet. 

- kjenne godt til arbeidsmåtane til faget og ha skaffa seg 
trening i å arbeida sjølvstendig, og i team, med krevjande 
oppgåver innan feltet.  

- kan arbeida i tråd med vitskaplege prinsipp og har forståing 
og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og 
tydinga av å skilja mellom kunnskap og meiningar 

- kan presentera, munnleg og skriftleg, forskingsresultat sett i 
samanheng med eksisterande kunnskap, òg til ikkje-
spesialistar 

field. 
- is able to communicate scientific topics and research results 

orally and in writing both for specialists and popular science 
audiences. 

- is able to manage and present quantitative data, discuss the 
precision and accuracy and to use the basic statistical principles 

 
General competence 
The candidate 
- is be able to analyze key scientific issues in developmental 

biology and physiology in relation to your own and others' work 
and community needs. 

- is familiar with the subject's working methods and have 
obtained training in working independently, and as part of a 
team, with challenging tasks within the field. 

- is able to work in accordance with scientific principles and have 
understanding and respect for transparency, accuracy, 
accountability and the importance of distinguishing between 
facts and opinions. 

- is able to present, orally and in writing, research results put into 
context of existing knowledge, also to non-specialists. 

- is able to discuss the research field in public discussions. 

 



Studieplan for  Profesjonsstudium i fiskehelse 
 

 Norsk English 

Namn på 
studieprogrammet 

Profesjonsstudium i fiskehelse Integrated Master’s Programme in Aquamedicine 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Fiskehelsestudiet har ei naturvitskapleg basis og profil. 
Studentane lærer gjennom forskingsbasert undervisning lære om 
akvatiske organismars biologi, om patogen og om innverknad av 
miljøfaktorar, dvs. om forhold som kan medføre utvikling av 
sjukdom og skade. Studentane lærer framtidsretta og 
hensiktsmessige metodar for diagnostikk, samt gis ei grundig 
innsikt i førebygging og behandling av sjukdom og skader hos 
akvatiske organismar.  
Utdanninga innan fiskehelse dekker eit bredt spekter som 
omfattar virke innan havbruksnæringen, fiskehelsetenesta, 
forvaltning, samt utdannings- og forskingsinstitusjonar. 
Utdanninga gjer særlig innsikt i akvatiske organismars biologi og 
interaksjonar mellom disse, patogene, og ytre miljøfaktorar. 
Vidare, famnar utdanninga den primære fiskehelsetenesta og 
gjer innsikt i organisering og lovverk knytte til oppdrett og 
sjukdom. Studiet bidrar til å skjerpe studentanes etiske 
refleksjonar og bevisstheit om dyrehald og dyreforsøk, fremmer 
respekt og forståing for biologiske forhold og gir innsikt i globale 
miljø- og helseperspektiv. Gjennom faglig fordjuping utviklar 
studentane sjølvstendig kritisk, vitskapelig tenking og bevisst 
tilnærming, tolking og framstilling av forskingsresultat.  
 
Programmet tilfredsstiller de krav som settast til autorisasjon 
som fiskehelsebiolog, og det stilles derfor strenge krav til 
studiets innhald og de fleste element i studieplanen er derfor 
obligatorisk. Studentar som har oppnådd master i fiskehelse får 
den lovbeskytta tittelen Fiskehelsebiolog (Aquamedicine 
biologist), etter søknad til Mattilsynet. Fiskehelsebiolog er 
sidestilt med tittelen veterinær i norsk lovverk og kandidatar som 
har fått tildelt tittelen har same rettar som veterinærar når det 
gjeld å behandle sjukdom i havbruksnæringen. Tittelen gjer 

The programme in aquamedicine is based in the natural sciences. 
Through research-based instruction, the student learns about the 
biology of aquatic organisms, pathogens, and the impact of 
environmental factors, i.e. conditions that can lead to the development 
of illness and injury. The student learns modern and appropriate 
methods for diagnosis and is given thorough insights into the 
prevention and treatment of illness and injuries in aquatic organisms. 
Education in aquaculture encompasses a wide of topics from the fields 
of aquaculture, aquamedicine services, management, and educational 
and research. The programme provides the student with particular 
insight into the biology of aquatic organisms, and interactions between 
these pathogens and environmental factors. Furthermore, the 
education covers the primary aquamedicine service and gives insights 
into the organization and legislation related to fish breeding and 
disease.  
The program helps to sharpen students’ ethical reflections on animal 
husbandry and animal experiments, promotes respect and 
understanding of biological factors and provides insight into 
environmental and health perspectives on a global scale. Through 
specialization, the student develops a scientific mindset with regards to 
reflection and criticism and a deliberate approach, interpretation and 
presentation of his/her own research results. 
 
The program meets the requirements set for certification as an 
aquaculture biologist, and there are strict requirements to content of 
the study resulting in that most elements in the program are 
mandatory. Upon completion of the study, the student can apply for the 
Aqua Medicine Biologist (Fiskehelsebiolog), on application to the 
Norwegian FSA. The title Aqua Medicine Biologists is juxtaposed with 
the title veterinarian in Norwegian legislation and candidates who have 
been awarded the title have the same rights as the veterinarians when 



avgrensa reseptrett. it comes to treating diseases in aquaculture. The title gives delimited 
prescription rights. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskap: 
Kandidaten 

• Kjenner til og kan beskrive fisken sin anatomi, fysiologi 
og ernæring. 

• har solid kunnskap om sjukdomsframkallande 
organismar på oppdrettsartar og villfisk, og korleis 
immunsystemet hos fisk fungerar. 

• kjenner til forhold knytt til marine økosystem som 
påverkar sjukdomsutvikling og sjukdomsspreiing. 

• forstår og kan forklare forhold som kan medføre 
sjukdom og skade i oppdrett. 

• kan drøfte relevante og hensiktsmessige metodar innan 
diagnostikk. 

• kjenner ulike prinsipp og strategiar for vaksinasjon. 
• kan gjere greie for lover og forskrifter knytt til oppdrett 

og sjukdom. 
 
Ferdigheter: 
Kandidaten 

• kan stille riktige diagnosar og behandle sjukdommar hos 
fisk. 

• kan foreslå og overvake gjennomføringa av 
sjukdomsbehandling hos akvatiske organismar. 

• bruker moderne arbeidsmetodikk og analysemetodar i 
fiskehelsearbeidet. 

• kan planlegge og gjennomføre vitskaplege 
undersøkingar basert på innsamla data frå felt og 
laboratorium 

• kan formulere ei problemstilling og analysere og 
skriftleg rapportere det innsamla materialet frå 
undersøkinga. 

A candidate who has completed his or her qualification should have the 
following learning outcomes defined in terms of knowledge skills and 
general competence: 
 
Knowledge: 
The candidate 

• Is aware of and can describe the anatomy, physiology and 
nutrition of fish.  

• has solid knowledge of pathological organisms associated with 
farmed and wild fish species, and how the immune system of 
fish works 

• knows how the conditions related to the marine ecosystems 
influence disease development and disease proliferation 

• understands and can explain the circumstances that may lead 
to illness and injury in fish farming 

• can discuss relevant and appropriate methods within 
diagnostics 

• knows different principles and strategies for vaccination 
• can explain the laws and regulations related to aquaculture 

and illness 
 
Skills: 
The candidate 

• can provide correct diagnostics and treat illnesses in fish. 
• can propose and monitor the implementation of disease 

treatment in aquatic organisms. 
• can use modern working methods and analysis methods in 

aqua medicine efforts. 
• can plan and conduct scientific surveys based on data collected 

from field and laboratory 
• can formulate a research question and analyze and write a 

report based on the data collected from the survey. 
• can give advice on preventative and mitigating measures 
• can read and understand scientific work relevant to aqua 

medicine and combatting disease 



• kan gje råd om førebyggande og avbøtande tiltak. 
• kan lese og forstå vitskaplege arbeid relevant for 

fiskehelse og sjukdomsbekjemping. 
• kan arbeide innanfor en profesjonsetisk ramme ut frå 

gjeldande lovverk og etiske retningslinjer. 
• Kan praktisk anvende lover og reglar i den daglege 

yrkesutøvinga. 
• kan foreta etisk veloverveide avgjerder om dyrehald og 

dyreforsøk. 
 
Generell kompetanse: 
Kandidaten 

• kan arbeide etter anerkjende vitskaplege prinsipp, med 
forståing og respekt for openheit, presisjon, 
etterrettelighet og betydinga av å skilje mellom 
kunnskap og meiningar. 

• kan arbeide både sjølvstendig og i team, og i nær 
kontakt med næringsaktørar. 

• kan diskutere faget i samfunnsdebatten basert på 
tilgjengelege fakta og uavhengig av ulike særinteresser. 

• can work within an ethical framework based on legislation and 
ethical guidelines. 

• can practically apply laws and regulations in the daily  
professional practice 

• can make ethically informed decisions about animal husbandry 
and animal experiments 

 
General competence: 
The candidate 

• can work based on reputable scientific principles, with 
understanding and respect for openness, precision, reliability 
and knows the importance of distinguishing between 
knowledge and opinions. 

• can work alone and with others in teams and in close contact 
with the industry  

• can discuss the field in the public debate based on facts and 
unhindered from different agendas 
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