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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Studieplanendringar for 2018/19 - Matematisk institutt 
 
Oversendelse av studieplanendringer ved Matematisk institutt  
 
Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester 
 
Sammendrag av saken 

1) Endringer i obligatoriske innleveringer: 
- Emner på 200-nivå som nå ikke har noen innleveringer vil gjerne innføre 

obligatoriske innleveringer. Dette fordi studentene jobber jevnere og det blir 
lavere strykprosent ved å ha minst en innlevering + at studentene selv får en 
tilbakemelding på hvordan de ligger an midt i semesteret istedenfor at 
eksamen er første og eneste tilbakemelding de får i emnet.  

- MAT121 Lineær algebra vil gjerne innføre at de obligatoriske innleveringene 
kan inngå i vurderingsgrunnlaget.  

- MATSIRK Matematikksirkelen (emne kun for VGS-elever) vil at de 
obligatoriske innleveringene ikke skal inngå i vurderingsgrunnlaget, som de 
har gjort hittil. Vi vil ikke at elevene skal bruke all sin tid på å få 100% riktig på 
disse innleveringene, for det stjeler tid fra skolen deres.  

2) Endre vurderingsform: 
- Flere emner som hittil har hatt muntlig eksamen har blitt så store at den 

muntlige eksamenen må gå over 4 dager. Vi vil ha muligheten til å velge 
muntlig eller skriftlig etter antall studenter oppmeldt.  

3) Endre vurderingssemester:  
- MAT224, MAT242 og MAT243 står registret med «eksamen bare en gang i 

året», men dette henger igjen fra gammelt og vi vil endre det til eksamen hvert 
semester.  

4) Endre tillatte hjelpemidler til eksamen: 

Referanse Dato 

2017/11118-KRL 03.10.2017 
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- I MAT260 og STAT240 står det nå ingenting om hjelpemidler. STAT240 vil ha 
enkel kalkulator tillatt, mens MAT260 vil at alle kalkulatorer skal være tillatt.  

5) Endring i undervisningssemester: 
- MATSIRK: vi er usikker på om vi har foreleser neste år (H18/V19), så vi vil 

gjerne endre undervisningssemester til uregelmessig. Vi skal selvsagt prøve å 
tilby emnet, men ikke hvis det går ut over vår regulære undervisning til egne 
studenter  

- Emner i Erfaringsbasert master (videreutdanningsmaster for lærere, MAT6xx-
emner): programmet har hatt få nye studenter de siste årene og vil ha 
mulighet for å avlyse samlingsundervisningen hvis det er få (3 eller færre) 
oppmeldte studenter. Studentene vil selvsagt få et annet tilbud, da disse tar 
master på fire år og har tid til å flytte om på emner/ta emnet et senere 
semester. Vi leier mye inn forelesere til denne undervisningen.  

6) Revisjon av emnenavn og/eller innhold: 
- MAT160: endre navn fra «Regnealgoritmer 1» til «Innføring i numeriske 

metoder», revisjon i Mål og innhold og Læringsutbytte som passer bedre med 
innholdet i kurset, men ingen vesentlig endring i innhold.  

- MAT260: endre navn fra «Regnealgoritmer 2» til «Numerisk løsning av 
differensiallikninger», revisjon i Mål og innhold og Læringsutbytte som passer 
bedre med innholdet i kurset, men ingen vesentlig endring i innhold. 

- MNF262: er halve INF252 og halve MAT262, men etter at INF252 bytter 
undervisningssemester må MNF262-informasjonen endres så det er tilpasset 
denne endringer. Nå blir hele MNF262 på ett semester (vår) istedenfor over to 
semestre.  

7) Endring i forkunnskaper: 
- MAT260: innføre MAT160 og MAT131 som krav til forkunnskaper.  

 
Emnekode Redaksjonelle 

endringer 
(F.eks. endret 
tekst i 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.) 

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav) 

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e) 

Merknad  

MAT121 ☐ ☒ V18 innleveringer kan inngå i 
vurdering 

MAT253 ☐ ☒ H18 Skriftlig/muntlig 
vurdering+innføre oblig 
innlevering 

MAT234 ☐ ☒ H18 Skriftlig/muntlig 
vurdering 

MAT252 ☐ ☒ V18 Skriftlig/muntlig 
vurdering+innføre oblig 
innlevering 
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MATSIRK ☐ ☒ H18 Uregelmessig+innlevering 
ikke telle eksamen 

MAT160 ☒ ☐ H18 Endre emnenavn+liten 
revisjon av  innhold og 
LUB 

MAT224 ☐ ☒ V18 Eksamen hvert semester 
MAT242 ☐ ☒ V18 Eksamen hvert semester 
MAT243 ☐ ☒ V18 Eksamen hvert semester 
MAT260 ☒ ☒ H18 Endre emnenavn+liten 

revisjon av  innhold og 
LUB+MAT131 og 
MAT160 som 
forkunnskapskrav+alle 
kalkulatorer tillatt 
eksamen 

MAT641 ☐ ☒ V18 «Undervisning kan bli 
avlyst hvis det er for få 
oppmeldte studenter» 

MAT642 ☐ ☒ V18 «Undervisning kan bli 
avlyst hvis det er for få 
oppmeldte studenter» 

MAT643 ☐ ☒ V18 «Undervisning kan bli 
avlyst hvis det er for få 
oppmeldte studenter» 

MAT644 ☐ ☒ V18 «Undervisning kan bli 
avlyst hvis det er for få 
oppmeldte studenter» 

MAT647 ☐ ☒ V18 «Undervisning kan bli 
avlyst hvis det er for få 
oppmeldte studenter» 

MNF262 ☒ ☒ V18 All undervisning på 
vårsemesteret, endre tekst 
så det passer.  

MAT212 ☐ ☒ H18 obligatorisk innlevering 
MAT213 ☐ ☒ V18 obligatorisk innlevering 
MAT221 ☐ ☒ H18 obligatorisk innlevering 
MAT224 ☐ ☒ H18 obligatorisk innlevering 
MAT229 ☐ ☒ V18 obligatorisk innlevering 
MAT235 ☐ ☒ H18 obligatorisk innlevering 
MAT244 ☐ ☒ H18 obligatorisk innlevering 
MAT251 ☐ ☒ V18 obligatorisk innlevering 
MAT254 ☐ ☒ H18 obligatorisk innlevering 
MAT255 ☐ ☒ V18 obligatorisk innlevering 
MAT264 ☐ ☒ V18 obligatorisk innlevering 
STAT240 ☐ ☒ V18 Enkel kalkulator tillatt på 

eksamen 



 side 4 av 6 

 
 
 
  

 
Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester 
Alle MAT6xx-emner: innføre at undervisning kan bli avlyst hvis få oppmeldte 
studenter.  
 
Store studieplanendringer 
Sammendrag av saken 

1) Opprette et nytt emne i statistikk, der STAT330 Utvalgte emner i statistikk er foreslått som 
emnekode og emnenavn. Se vedlegg for emnebeskrivelse.  

2) Erfaringsbasert master: fjerne MAT131 som opptakskrav, endre omfang på masteroppgaven 
(MAT650) fra 60 til 45 sp, som er vanlig ellers i landet på videreutdanningsmaster for lærere, 
og endre studiepoeng på masterseminar fra 0 til 15. Innføre obligatorisk oppmøte på 
masterseminar. Endring i studiepoeng på masteroppgave og masterseminar innebærer 
antakelig at disse må få ny emnekode og lærerutdanningen er bedt om å skrive to nye 
emnebeskrivelser: en for seminaret på 15 sp og en for masteroppgaven på 45 sp.  

3) Legge ned studieretningen Skolerettet matematikk. Fra 2019 er det et krav om mastergrad 
før man får ta PPU, og eventuelle studenter som tas opp til programmet høst 2018 får da 
ikke ta PPU-delen høst 2019, som er innenfor perioden for deres masterstudium. 
Programmet har ikke fungert etter hensikten, og kun en student er uteksaminert fra denne 
studieretningen siden oppstart.  
 

Endringer eller oppretting av studieprogram 
Navn på studieprogram 
Master i matematikk – Skolerettet matematikk  
 
Sammendrag av endringene 
 
Legge ned studieretningen.  
 
 
 
Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking.  
 
Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en 
studieplanendring som omfatter emner på andre institutt.  
 
☐Godkjenning vedlagt  
Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt 
 
☐Utfylte maler vedlagt 
 
Ved oppretting av nytt program 
 
☐Mal for oppretting av studieprogram vedlagt 
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Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan 
opplyses her.  
 
Studieplanendringene innføres fra:   
Høst 2018 

 
 
Navn på studieprogram 
VID-MAUMAT Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk 
 
Sammendrag av endringene 
 
Fjerne MAT131 som opptakskrav, endre omfang på masteroppgaven (MAT650) fra 60 til 
45 sp, endre studiepoeng på masterseminar fra 0 til 15 og innføre obligatorisk oppmøte på 
masterseminar. 
 
 
 
Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking.  
 
Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en 
studieplanendring som omfatter emner på andre institutt.  
 
☐Godkjenning vedlagt  
Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt 
 
☐Utfylte maler vedlagt 
 
Ved oppretting av nytt program 
 
☐Mal for oppretting av studieprogram vedlagt 
 
Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan 
opplyses her.  
 
Studieplanendringene innføres fra:   
Høst 2018 

 
Endring eller oppretting av emner 
 
Oppretting av nye emner 
 
Emnekode 
 

Første 
undervisningssemester 
for emnet 
 

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

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

 

STAT330 Høst 2018 Nei, men dette har 
vært et emne før 
som kanskje kan 
åpnes igjen 

☒ 

 Ny masteroppgave 
i VID-MAUMAT 

 Ja, MAT650 (45 sp 
overlapp) 

☐ 

Nytt masterseminar 
i VID-MAUMAT 

 Ja, MAT650 (15 sp 
overlapp) 

☐ 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Jarle Berntsen 
Programstyreleder Kristine Lysnes 
 studiekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emnekode: 

STAT330 

 

Emnebeskriving for ………Utvalde emne i statistikk……………………………. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………………Utvalgte emner i statistikk…………. (Navn på emnet, bokmål) 

   ……………Selected topics in Statistics………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  ……25.09.2017….(dd.mm.år)  

  

Matematisk Institutt:     .…03.10.2017……(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
 

 
 
 
  



Emnekode: 

 

Kategori Infotype Tekst -  
Emnekode 
 
Course Code 

 STAT330 

Namn på emnet, nynorsk    Utvalde emne i statistikk 

Namn på emnet, bokmål  Utvalgte emner i Statistikk 

Course Title, English  Selected topics in Statistics 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA master/ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time] 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK   Engelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet. [English] 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Uregelmessig 

Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Emnet vil variere frå gong til gong og tar opp aktuelle tema i Statistikk som ikkje er dekka av dei faste emna. Aktuelle tema kan 
vere ikkeparametriske metoder, copula-teori og avhengighetsmodellering, 

emner i forsikring og risiko, Hidden Markov modeller,  longitudinell dataanalyse, ikkelineære mixed effects modeller. 

 

 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
 
Kunnskapar 



Emnekode: 

 
Learning Outcomes 

Studenten 
 Kan forstå og arbeide med avanserte begreper statistikk. 
 Kan gjøre rede for de viktigste definisjoner, begreper og problemstillinger som tas opp i kurset. 

 
Ferdigheiter 
Studenten 

 Kan gjengi teorier som behandles, beskrive anvendelsesområder og bakgrunn for teorien og gi eksempler. 
 
Generell kompetanse 
Studenten 

 Kan dokumentere innsikt i metoder som brukes i forskning innen statistikk. 
 
 
Knowledge 
The student 
 has… 

 
Skills 
The student 
 is able to 

 
General competence 
The student 
 can…. 
  

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV Ingen 

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV  



Emnekode: 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK  

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet  

 
Access to the course requires admission to a master’s programme at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences  
 
 

B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

Undervisninga gis normalt i form av førelesningar og rekneøvingar og/eller dataøvingar, men det kan variere med tema.  

 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT  Godkjende obligatoriske oppgåver. (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter) 

 

 Exercises 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: munnleg eksamen 

The forms of assessment are: oral examination 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM Ingen [None] 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta. [The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading 
scale, grade F is a fail.] 

 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet


Emnekode: 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 

[Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged at the 
beginning of the semester.] 

Læremiddelomtale 
 
Reading List 

EB_LAEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret. 
 

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester] 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department] 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  

Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@math.uib.no 

 

Administrativt 
ansvarleg 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

…. fakultet … v/ …. institutt … har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

Kontaktinformasjon 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
Studierettleiar@math.uib.no 
Tlf 55 58 28 34 

 

mailto:Studierettleiar@math.uib.no
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