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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Små studieplaner for høstsemesteret 2016 fra GFI

Programstyret for masterprogrammet i energi har gjort endringer i emnebeskrivelsen 
for ENERGI200 gjeldende fra og med høsten 2016. 

Endringer på emnenivå: 
ENERGI200. Navnet blir endret fra «Energy Resource and Energy Use» til «Energy 
Resources and Use». 
Under  «Krav til studierett» er følgende lagt til: «For oppstart på emnet er det krav om ein 
studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev 
opptakskrav.»
 «Krav til forkunnskaper» blir endret fra: «MAT111Grunnkurs i matematikk eller tilsvarande 
og PHYS 113 Mekanikk 2 og termodynamikk/KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller 
tilsvarande» til: «MAT111 Grunnkurs i matematikk eller tilsvarande.»

Under «Tilrådde forkunnskaper» blir setningen «PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk/KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller tilsvarande» lagt til.
Ny ordlyd blir: «PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk/KJEM210 Kjemisk 
termodynamikk eller tilsvarande. Gode kunnskapar i fysikk, geofysikk, kjemi eller 
matematikk er ein føremon.»

I tillegg ble følgende setning lagt til under «vurderingsform»: «Dersom færre enn 10 påmelde, 
kan det bli munnleg eksamen.» Ny ordlyd blir: «Skriftleg, 4 timar. Dersom færre enn 10 
påmelde, kan det bli munnleg eksamen. Hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell 
oppført i fakultetets reglar» 
Det er gjort endringer i «læringsutbyttet». Setningen «Kritisk kunne vurdere ulike 
energiformer basert på overordna berekningar» er blitt endret til: «Kritisk kunne vurdere ulike 
energiformer». Setningen: «Gjere greie for nasjonalt og globalt energiforbruk og –
produksjoner» er endret til: «Gjere greie for nasjonal og global energiproduksjon og bruk». 
Emnebeskrivelsen vil bli oversatt til engelsk. 
Bakgrunnen for endringene under «krav til forkunnskaper» og «tilrådde forkunnskaper» er at 
kravet til termodynamikk ikke kan gjelde for studenter med bachelorgrad i elkraftteknikk.
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Orientering. Endring av opptakskrav for masterprogrammet i energi fra og med våren 
2017
Det er gjort vedtak i programstyret for masterprogrammet i energi om endring av 
opptakskravene fra og med våren 2017. Grunnen er at kravet om termodynamikk heller ikke 
her kan gjelde for studenter med bachelorgrad i elkraftteknikk. 
Følgende setning ble vedtatt lagt til i opptakskravene for masterprogrammet i energi 
gjeldende fra og med våren 2017: «For studenter i elkraftteknikk kan det gjøres unntak fra 
kravet om termodynamikk» og «Students in electrical power systems may be exempted from 
the requirement for thermodynamics». Den nye ordlyden blir da som følger: 
«Relevant bachelorgrad i naturvitskap/realfag/ ingeniørfag eller tilsvarande utdanning. 
Gjennomsnittskarakteren på relevant bachelorstudie eller tilsvarande, må normalt være C eller 
betre. Det er også eit krav at emnet MAT111 Grunnkurs i matematikk, eller tilsvarande, samt 
eit av emna PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk 
termodynamikk eller tilsvarande inngår. For studenter i elkraftteknikk kan det gjøres unntak 
fra kravet om termodynamikk. I tillegg til desse krava vil det vere ulike krav til forkunnskapar 
for dei ulike temaene for masteroppgåve. Dersom det er fleire søkjarar til programmet enn det 
er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget, og tilgjengelege 
plassar på det enkelte tema.»
Endringen i opptakskrav vil bli meldt inn til store studieplanendringer 1. oktober 2016. 

For å sikre god informasjon til søkerne våren 2016 er følgende setning blitt lagt til i 
temaoversikten for elkraftteknikk: «Søkere med bachelorgrad i elkraftteknikk kan vurderes 
uten PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller 
tilsvarende.»  

Temaoversikt for masterprogrammet i energi

Den nye temaoversikten for masterprogrammet i energi er lagt ved til orientering. Denne 
oversikten vil være gjeldende ved opptaket for masterprogrammet i energi våren 2016. 

Programstyret i meteorologi og oseanografi melder inn følgende til 
studieplanendringer for høsten 2016:

Emnenivå

GEOF212 
For dette emnet har vi endringer for obligatoriske deler og for vurderingsform:
Compulsory assignments and Attendance
Lectures and exercises
Ny tekst: Attendance at 70 percent of the exercises are compulsory. Exemption may be 
accepted based on application to the program Board.

Vurderingsformer
Semesteroppgåve midt i semesteret; tel 20% av sluttkarakteren,
Ny tekst: Presentasjon av prosjektoppgåve tel 20% av sluttkarakteren...
Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Ingen Enkel kalkulator i tråd med fakultetet 
sine reglar.



side 3 av 5

  

GEOF352 
For dette emnet foreslår vi endringer i vurderingsform og obligatoriske aktiviteter (ny tekst er 
blå).
Obligatoriske arbeidskrav / Compulsory requirements
Regelmessig oppmøte på forelesingar og rekneøvingar med presentasjon av eigne løysingar 
og vitskapelege artiklar. Må ha deltatt på midtvegseksamen, skriftleg.
Regular attendance at the lectures and exercises, including presentation of own solutions 
and scientific papers. Must have attended the written mid-term exam.
Vurderingsform / Assessment Methods
Skriftlig midtvegseksamen tel 20 prosent av sluttkarakteren. Studentpresentasjon tel 20 
prosent av sluttkarakteren. Munnleg eksamen, 45 minutt, tel 6080 prosent og må vere 
bestått. Må ha deltatt på midtvegseksamen for å gå opp til eksamen. Tillatne hjelpemiddel på 
avsluttande eksamen: Ingen. 
Mid-term exam, counts 20 per cent of the final grade. Presentation of scientific articles, 
counts 20 per cent of the final grade. Final exam, oral, 45 minutes. Counts 60 per cent of the 
final grade and must be passed. Candidates must have attended the mid-term exam in order 
to take the final exam. No auxiliary material allowed for the exam.

GEOF331.  
Forslag til endret tekst for emnet:
Vurderingsform
Artikkelpresentasjon og deltaking i diskusjon, tel 5025 prosent av sluttkarakter og er gyldig i 
to semester, det semestert den er avlagd og påføljande semester. 
Munnleg eksamen, tel 5075 prosent av sluttkarakteren og må vera bestått. Tillatne 
hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Ingen.

Studieplan og studieretning
Etter at vi la om til nye stuideplaner og nye opptakskrav til masterprogram i meteorologi og 
oseanografi ser vi at informasjonen som ligger på nettsidene er uklar og lett kan virke 
forvirrende. Vi ønsker derfor å utbedre dette ved å gjøre noen endringer.

Kjemisk oseanografi
For Studieretning kjemisk oseanografi står følgende setning: GEOF236 må være avlagt og 
bestått enten på bachelor eller på master. Dette emnet er nå opptakskrav og programstyret 
mener setningen bør fjernes for å ikke skape forvirring. Nytt forslag er slik:
Emnet GEOF236 må takast i løpet av bachelor eller mastergraden.
I tillegg må emnet GEOF236 eller tilsvarande vere gjennomført ført og bestått for å 
kvalifisere til opptak til studieretninga kjemisk oseanografi.

Meteorologi
For studieretning meteorologi ønsker vi å vise tydeligere hva som er ment i forhold til 
opptakskrav og foreslår derfor disse nye formuleringene/elementene:

Opptakskrav
…I tillegg må minst eitt av emnaet GEOF213 og /eller GEOF220, eller tilsvarande vere 
gjennomført og bestått for å kvalifisere til opptak til studieretninga meteorologi. (Dersom eitt 
av emna ikkje er avlagt før opptak blir dette emnet obligatorisk i master.)

Studieløp
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Vi ber samtidig om at det blir lagt inn en setning under obligatoriske emne i studieretningen 
for å være så tydelig som mulig. Setningen tilsvarer den vi tar vekk fra studieretning kjemisk 
oseanografi:
GEOF213 og GEOF220 eller tilsvarande må vere avlagt og bestått enten på bachelor eller 
master.

UNIStabeller

Geofysisk institutt

Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi
6. V UNIS: AGF-211 UNIS: AGF-212
5. H UNIS: AGF-213 UNIS: AGF-214
4. V MAT121 GEOF110 GEOF210

3. H MAT212  GEOF105 PHYS113*/
PHYS112*

2. V MAT112 MAT131 PHYS111
1. H Ex. Phil MAT111 GEOF100
*Eitt av dei to emna PHYS113 og PHYS112 er obligatorisk i spesialiseringsdelen.
Følgjande emne ved UNIS gir emnefritak for GEOF-emne ved UiB:
 AGF 213 og AGF 214 gir saman fritak for GEOF212 (og overlapp med GEOF232)
 AGF 213 og AGF 214 gir saman fritak for GEOF213 og studenten må ta 5 sp 

spesialpensum i dynamikk som del av ein evt. mastergrad der GEOF213 er opptakskrav.

Vennlig hilsen

Elisabeth Aase Sæther
Studiekonsulent Elin Sletbakk

Studiekonsulent
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Masterprogrammet i energi gjeldande frå og med hausten 2016 (oppdatert 2. mars 2016)

NB! I tillegg til spesifikke krav til forkunnskapar for kvart tema i lista nedanfor er det felles krav for alle studentar om 
matematikk tilsvarande MAT111 og termodynamikk tilsvarande PHYS113 eller KJEM210.  

Studieretning Fornybar energi:

Tema Kontaktperson Naudsynte emne (i MA) Tilrådde emne i graden Forkunnskapar
Vindkraft Joachim Reuder

Joachim.Reuder@uib.no
GEOF310 Turbulens i atmosfærens og 
havets grenselag (h) 
http://www.uib.no/emne/GEOF310 

GEOF326 Atmosfærens dynamikk (h) 
http://www.uib.no/emne/GEOF326

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, 
bachelorgrad fysikk eller tilsvarande, eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag

Hav-energi: Finn Gunnar Nielsen 
(Bølgjeenergi)
Finn.Nielsen@uib.no

GEOF310 Turbulens i atmosfærens og 
havets grenselag (h) 
http://www.uib.no/emne/GEOF310

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i matematikk, fysikk, geofysikk, 
eller relevant ingeniørfag.

Hav-energi Jarle Berntsen (Tidevassenergi)
jarleb@uib.no 

Henrik Kalisch (Bølgjeenergi)
Henrik.Kalisch@uib.no

MAT252 Kontinuums-mekanikk (h)
http://www.uib.no/emne/MAT252

MAT253 Hydrodynamikk (h)
http://www.uib.no/emne/MAT253 

GEOF330 Dynamisk oseanografi (h)
http://www.uib.no/emne/GEOF330

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i matematikk evt. fysikk eller 
geofysikk, eller bachelorgrad i relevant 
ingeniørfag.

Geotermisk energi
/lagring

Inga Berre
Inga.Berre@uib.no 

MAT254 Strøyming i porøse media (h)
http://www.uib.no/emne/MAT254 

Val i samråd med rettleiar

MAT234 Partielle 
Differensiallikningar (h)

Bachelorgrad i matematikk eller fysikk

http://www.uib.no/emne/GEOF310
http://www.uib.no/emne/GEOF326
mailto:Finn.Nielsen@uib.no
http://www.uib.no/emne/GEOF310
mailto:jarleb@uib.no
http://www.uib.no/emne/MAT252
http://www.uib.no/emne/MAT253
http://www.uib.no/emne/GEOF330
mailto:Inga.Berre@uib.no
http://www.uib.no/emne/MAT254
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http://www.uib.no/emne/MAT234

MAT252Kontinuumsmekanikk (v) 
http://www.uib.no/emne/MAT252

MAT260 Reknealgoritmar 2 (v) 
http://www.uib.no/emne/MAT260 

MAT264 Laboratoriekurs i 
reknevitskap (v)
http://www.uib.no/emne/MAT264

Geotermisk energi Henk Keers
Henk.Keers@uib.no

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i geovitskap

Global energi- og 
klimautvikling

Helge Drange 
Helge.Drange@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i realfag eller ingeniørfag med 
vekt på matematikk, fysikk eller 
berekningsvitskap

Miljøkonsekvensar 
av fornybar energi

Peter M. Haugan
Peter.Haugan@uib.no  

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande.

Nedbør, 
snøsmelting og 
vasskraft

Asgeir Sorteberg

Asgeir.Sorteberg@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande

Solenergi Jan Asle Olseth
Jan.Olseth@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande.

Energianalyse og 
optimering

Dag Haugland
Dag.Haugland@uib.no 

INF270 Lineær programmering (h) 
http://www.uib.no/emne/INF270 

og enten:

INF271 Kombinatorisk optimering 
(uregelmessig)
http://www.uib.no/emne/INF271 

Val i samråd med rettleiar

ECON316 Natural Resource and 
Environmental Economics 
(uregelmessig) 
http://www.uib.no/emne/ECON316

Enten
Bachelorgrad i matematikk, eller
Bachelorgrad i informatikk med min. 20 SP 
matematikk, eller
Bachelorgrad i ingeniørfag med min. 20 SP 
matematikk

http://www.uib.no/emne/MAT234
http://www.uib.no/emne/MAT252
http://www.uib.no/emne/MAT260
http://www.uib.no/emne/MAT264
mailto:Henk.Keers@uib.no
mailto:Helge.Drange@uib.no
mailto:Peter.Haugan@uib.no
mailto:Asgeir.Sorteberg@uib.no
mailto:Jan.Olseth@uib.no
mailto:Dag.Haugland@uib.no
http://www.uib.no/emne/INF270
http://www.uib.no/emne/INF271
http://www.uib.no/emne/ECON316
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eller

INF272 Ikkje-lineær optimering 
(uregelmessig) 
http://www.uib.no/emne/INF272 

Bioenergi Tanja Barth
Tanja.Barth@uib.no 

KJEM203 Petroleumskjemi (h)
http://www.uib.no/emne/KJEM203 

KJEM230 Organisk analytisk kjemi (h)
http://www.uib.no/emne/KJEM230

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi, Bachelorgrad i 
miljø- og ressursfag (spes. Kjemi) eller 
Bachelorgrad i nanoteknologi

Bioenergi Erwan Le Roux
Erwan.leRoux@uib.no

KJEM243 Metallorganisk katalyse
http://www.uib.no/emne/KJEM243
KJEM231 Advanced Organic Chemistry
http://www.uib.no/en/course/KJEM231

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi, Bachelorgrad i 
miljø- og ressursfag (spes. Kjemi) eller  
Bachelorgrad i nanoteknologi

2. Studieretning Energiteknologi 

Tema Kontaktperson Naudsynte emne (i MA) Tilrådde emne i graden Forkunnskapar
Termiske 
maskiner

Lars M. Nerheim 
lars.magne.nerheim@hib.no

Haust 1. semester:
PTEK202: Fluid og varmeoverføring
http://www.uib.no/emne/PTEK202
og
MOB250: Structural modelling
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOB250

Vår 2. semester:
MOE250: Brennstoff, smøremidler og tribologi
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE250
MOE220:Instrumentering og datanett
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE220

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i ingeniørfag – 
studieprogram for allmenn 
maskinteknikk, marinteknikk, 
produksjonsteknikk, 
energiteknologi, 
undervannsteknologi eller 
kjemi  prosessteknologi

http://www.uib.no/emne/INF272
mailto:Tanja.Barth@uib.no
http://www.uib.no/emne/KJEM203
http://www.uib.no/emne/KJEM230
http://www.uib.no/emne/KJEM243
http://www.uib.no/en/course/KJEM231
mailto:lars.magne.nerheim@hib.no
http://www.uib.no/emne/PTEK202
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOB250
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE250
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE220
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Haust 3. semester:
MOE252: Thermal Machines-Selected topics
MOE251: Risk and reliabilty engineering

Vår 4. semester:
Masteroppgåve på 30 studiepoeng

Elkraftteknikk lasse.sivertsen@hib.no Haust 1. Semester:

MET201: Høyspenningsanlegg (10 stp.) (HiB)

MET202 Stabilitet i elkrafttekniske systemer (10 stp.) (HiB)

Vår 2. Semester:

MOE220 Instrumentering og datanett (10 stp.) (HiB)* 

MET204: Vannkraftsystemer (10 stp.) (HiB)

Haust 3. semester og vår 4. semester:

60 studiepoengs masteroppgåve (UiB) *MOE220 kan byttes ut med annet 
emne i samråd med veileder). 

Bachelorgrad i elkraftteknikk.

Søkjarar med bachelorgrad i 
elkraftteknikk kan vurderast 
utan PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk eller 
KJEM210 Kjemisk 
termodynamikk eller 
tilsvarande.

Solceller Bodil Holst 
Bodil.Holst@uib.no

PHYS205 Elektromagnetisme (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS205 

PHYS208 Fast-stoff fysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS208
 

Val i samråd med rettleiar/ 

PHYS201 Kvantemekanikk (v)
http://www.uib.no/emne/PHYS201 

Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi

Solceller Pascal Dietzel
Pascal.Dietzel@uib.no

NANO244 Material- og nanokjemi (h) Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi eller 
nanoteknologi

Regnceller 
(elektrisk energi 
frå regndropar)

Lars E. Helseth
Lars.Helseth@uib.no 

PHYS205 Elektromagnetisme (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS205 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi

mailto:Bodil.Holst@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS205
http://www.uib.no/emne/PHYS208
http://www.uib.no/emne/PHYS201
mailto:Pascal.Dietzel@uib.no
mailto:Lars.Helseth@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS205
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Batteri Lars E. Helseth
Lars.Helseth@uib.no 

PHYS208 Fast-stoff fysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS208

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i fysikk eller 
nanoteknologi

Sikkerheit i 
energiproduksjon

Bjørn Johan Arntzen
Bjorn.Arntzen@uib.no 

 PTEK202 Fluidmekanikk og varmeoverføring (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK202 

PTEK252 Forbrenningsfysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK252

Val i samråd med rettleiar/

PTEK250 Eksplosjonsfarar i 
prosessindustrien (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK250

Bachelorgrad i fysikk, kjemi, 
matematikk, petroleum- og 
prosessteknologi eller 
relevante ingeniørfag

Energimateriale Pascal Dietzel
Pascal.Dietzel@uib.no 

NANO244 Material- og nanokjemi (h) Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi eller 
nanoteknologi

mailto:Lars.Helseth@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS208
mailto:Bjorn.Arntzen@uib.no
http://www.uib.no/emne/PTEK202
http://www.uib.no/emne/PTEK252
http://www.uib.no/emne/PTEK250
mailto:Pascal.Dietzel@uib.no
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