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Oversendelse av studieplanendringer ved Institutt for fysikk og 
teknologi

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester
Sammendrag av saken

PTEK251- Endring i av teksten «Undervisningssemester»

Det ønskes at teksten i undervisningssemester for emnet PTEK251 Risikoanalyse – metodar og 
anvendelse utvides til å også gjelde masterprogram i energi og integrert masterprogram i energi. 
Noen av studentene på disse programmene har veiledere på IFT og masteroppgaver der dette emnet 
er relevant, og det er ønskelig at studentene kan få plass på emnet.

Gammel tekst:

Uregelmessig, vår. I dette emne er det svært få plassar tilgjengeleg (normalt under 10). Ved stort 
søkertal vil derfor studentar innanfor petroleum-og prosessteknologi bli prioritert.

Ny tekst:

Uregelmessig, vår. I dette emne er det svært få plassar tilgjengeleg (normalt under 10). Ved stort 
søkertal vil derfor studentar innen petroleum- og prosessteknologi, masterprogram i energi og 
integrert masterprogram i energi bli prioritert. 

PHYS328 – Endring av undervisningssemester

Emnet PHYS328 Utvalgte emne innen måleteknologi skal ifølge emnebeskrivelsen undervises 
annenhver høst. Siden PHYS328 blir et obligatorisk emne i det integrerte masterprogrammet i 
havteknologi ønskes det at emnet undervises hvert høstsemester.

PHYS210 – Endring av undervisningssemester

Emnet PHYS210 Grunnlagsproblem i fysikk der undervisninga går regelmessig ønskes å gjøre 
uregelmessig. Det er usikkert om vi kan skaffe foreleser hvert år, og det er derfor mer hensiktsmessig 
at kurset er registrert som uregelmessig. Intensjonen er at emnet skal gå hvert år. PHYS210 er et 
valgemne og det er ikke obligatorisk for noen studieretninger. Endringen gjelder fra og med våren 
2017.

PHYS101, PHYS102, PHYS112 og PHYS113 – Endring av vurdering av 
midtsemestereksamen

I flere fysikkemner ved matematisk fakultet har fraværet vært høyt på midtsemestereksamen. Det 
ønskes derfor at midtsemestereksamenen teller kun positivt for sluttkarakteren for den endelige 
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eksamenskarakteren. Dette kan motivere studentene til å stille opp til midtsemestereksamen. 
Endringene gjelder for PHYS102 for vår 2017 og for PHYS101, PHYS113 og PHYS112 for haust 2017.

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.)

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

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Merknad 

PTEK251 ☐ ☒ Vår 2017 Endre tekst – 
«Undervisnin-
gssemester»

PHYS328 ☐ ☐ Høst 2017
PHYS210 ☐ ☐ Vår 2017

☐ ☐

Store studieplanendringer

Sammendrag av saken

Endring i obligatoriske emner i studieprogram – masterprogram i 
petroleumsteknologi, studieretning reservoarmekanikk.

Emnet MAT255 – Reservoarsimulering er oppført som obligatorisk i masterprogrammet i 
petroleumsteknologi, studieretning reservoarmekanikk. Programstyret i petroleumsteknologi ønsker 
nå at det endres til anbefalt valgemne.

Matematisk Institutt meldte i mars 2014 inn at undervisningssemester for MAT255 skulle endres fra 
vår til uregelmessig (ref. 13/9703-KRL). Bakgrunnen var da at forelesersituasjonen var uklar. 
Endringen ble også forsvart med at emnet ikke var obligatorisk i noen studieprogrammer. Det er ikke 
lyktes med å finne dokumentasjon på at emnet ikke er obligatorisk i studieretningen 
reservoarmekanikk. Programstyret i petroleumsteknologi ønsker derfor å melde inn denne endringen 
nå, slik at manglende undervisning i et obligatorisk emne ikke hindrer studentene i å fullføre graden. 
For å dekke inn tapt pensum i det som ansees som et sentralt emne i graden, vil det bli aktuelt å gi de 
4 studentene det gjelder et spesialpensum som tar for seg viktige temaer i MAT255. 
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Endring av pensum for PHYS261 og PHYS264

Emnet PHYS261 Atomfysikk og fysikalsk optikk og PHYS264 Miljøoptikk og transport av lys og 
partikler endrer pensum. En del av pensumet i PHYS261 flyttes til PHYS264, og omvendt. 
Forandringen utføres for å få det mer effektivt for studentene og emneansvarlig. Dette vil øke 
kvaliteten på undervisningen i atomfysikk og optikk hver for seg. Emnene var før mer integrert i 
hverandre. Forslag til nytt navn, læringsmål, innhold og emnebeskrivelse er lagt ved. 

Emnekoden for PHYS261 og PHYS264 er fortsatt den samme for emnene, siden det kun forekommer 
en endring av pensum på hvert emne på 20%.

Endringer eller oppretting av studieprogram

Navn på studieprogram
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)

Sammendrag av endringene

Institutt for fysikk og teknologi(IFT) ønsker å opprette et integrert masterprogram i 
havteknologi (sivilingeniør). 
Programmet vil være tverrfaglig, men forankret ved IFT, og er ett av tre 5-årige integrerte 
masterprogrammer/sivilingeniørprogrammer 
som skal opprettes ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Første opptak av 
studenter skjer høstsemesteret 2017.

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:  
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Endring eller oppretting av emner

Eksisterende emner som endres

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

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte
, mål og 
innhold etc.)

Realitetsendringe
r (F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskra
v etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e
)

Merknad

PHYS261 ☒ ☒
PHYS264 ☒ ☒

☐ ☐

☐ ☐

Nedlegging av emner

Emnekode
Siste 
undervisningssemester 
for emnet: 

Ved nedlegging av 
emner må det normalt 
tilbys eksamen/vurdering 
i emnet i to semester 
etter nedlegging.

Dersom emnet er et 
spesialiseringsemne, 
hvilke emner skal 
tilbys studentene 
som erstatning for 
emnet som legges 
ned?

Andre program 
som benytter 
emnet er 
informert om at 
emnet legges 
ned. Bruk 
rapport 226.003 
i FS

Oppretting av nye emner

Opprettelse av emne –PHYSDID220 

I forbindelse med at lektorutdanningen studieplan, er det laget et nytt fagdidaktikkemne i 
studieprogrammet. Det opprettes et emne i syvende og åttende semester av utdanningen som 
Institutt for fysikk og teknologi har fått tildelt ansvaret for. Det skal undervises første gang studieåret 
2017/18. 

Vi ønsker å opprette emnet PHYSDID220 Tilrettelegging for læring i fysikk. Emnebeskrivelsen er 
vedlagt.
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Opprettelse av emne – NATDID210-P og PHYSDID220-P

I forbindelse med fagdidaktikk for PPU, er det laget to nye fagdidaktikkemner i studieprogrammet. En 
hovedgrunn for at vi oppretter disse undervisningstilbudene er at antallet studenter har økt noe. 
Med nye emner i lektorprogrammet, betyr det at det må lages nye parallelle emner i PPU. Det vil gi 
færre overgangsproblemer å gå i gang med nye fagdidaktikkemner i PPU fra og med høsten 2017.

Vi ønsker derfor å opprette emnene NATDID210-P Læring i naturfagene og PHYSDID220-P 
Tilrettelegging for læring i fysikk. Emnebeskrivelsen er vedlagt.

 

Emnekode
Første 
undervisningssemester 
for emnet

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

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

Emnebeskrivelse 
vedlagt

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

PHYSDID220-P Høst ☒
PHYSDID220 Høst ☒
NATDID210-P Høst ☒

Endringer i anbefalte emnesammensetninger i skolefag og ønskede endringer i 
opptakskrav til PPU

Vennlig hilsen 

IFT?? Instituttråd/ledelse



Endring av tittel, mål og innhald og læringsutbytte for PHYS261

Tittel:  Atom, Molekyl og Lys   (Atoms, Molecules and Light) 

Mål og innhald:
Kurset skildrar atomet sine grunnleggjande kjenneteikn og  oppbygging frå  ikkje-
relativistisk til relativistisk teori og frå eit- og to-elektron system til oppbygginga av det 
periodiske system.   Kurset omhandlar også enkle molekyl sin struktur og kjenneteikn, 
til dømes H2, H2O og CO2.  I kurset vil uelastisk spreiing, både som tidsavhengig og som 
tidsuavhengig problem, bli handsama. Inkludert er ei rekke av viktige prosessar som 
fotoelektrisk effekt, Auger effekt og  tunnelering. Stor vekt er lagt på forståelsen av 
vekselverknaden mellom lys og atom basert på  klassisk og kvantemekanisk skildring av 
det elektromagnetiske felt. 

The course describes the basic properties of atoms from non-relativistic to relativistic 
theory and from one- and two-electron systems to the buildup of the periodic system. 
Additionally it covers the theory and properties of simple molecules like H2, H2O og CO2.
In the course time-independent and time-dependent scattering will be discussed, 
including a range of basic processes such as photoelectric effect, Auger-effect and 
tunnelig.  The description of interaction between atoms and the electromagnetic field, 
(weak and strong) is given a particular attention.

Læringsutbyte:
Ved fullført emne PHYS261 skal studenten kunne
- greie ut om teorien for  atom med eit, to eller mange elektron, inklusive relativistisk 
skildring, spesielt av hydrogenatomet.
- ha kjennskap til eksotiske atomære system som antiatom, muonium, positronium og 
kunstige atom. 
- greie ut om teorien for enkle molekyler.
- greie ut om vekselverknad mellom atom og elektromagnetiske felt,  inklusiv emisjon 
frå, og opptak av lys i, atomære system.
-  greie ut om stasjonær og tidsavhengig skildring av atomær spreiing inklusive 
vekselverknaden mellom atom og laserfelt. 

After completing the PHYS261 the student will

- have knowledge of physics of atoms from one to many electrons
- have knowledge of exotic atomic systems like anti-atoms, positronium and quntum 
dots. 
- have a theoretical framework for the study of small molecules.
- have thorough knowledge of light emission and absorption by atomic systems
- have thorough knowledge of the interaction between atoms and the electromagnetic 
field (strong and weak)
- have knowledge of time-dependent  and time-independent scattering involving atoms 
and fields.

Tilrådde forkunnskapar
PHYS112, PHYS113, PHYS118, PHYS119, PHYS201, PHYS205

http://www.uib.no/nb/emne/PHYS261
http://www.uib.no/en/course/PHYS261
http://www.uib.no/nb/emne/PHYS112
http://www.uib.no/nb/emne/PHYS113


Endring av tittel, mål og innhald og læringsutbytte for PHYS264

Title
Atmospheric and Marine Optics

Objectives and Content
PHYS264 covers emission, absorption, scattering, and transport of electromagnetic 
radiation in the atmosphere and ocean. These optical processes are studied for 
frequencies ranging from infrared, through the visible, and into the ultraviolet. 
Further, the course contains topics such as blackbody radiation; emissivity; coherent 
versus incoherent radiation; interference; irradiance and radiance; multiple scattering; 
radiative transfer with multi-stream theory and Monte Carlo methods; polarization; 
and optical phenomena seen in nature. The focus is placed on giving physical 
foundations accompanied with applications in meteorology, climatology, solar energy 
harnessing, ocean color radiometry, and marine primary production.

Learning Outcomes
After completing this course the student will be able to:

 Explain fundamental principles behind emission, absorption, scattering, and 
transport of radiation in the atmosphere and ocean.

 Develop methods that solve the radiative transfer equation in order to obtain 
solar radiation energy, remote sensing signals, biological active radiation, etc.  

 Assess the effect different greenhouse gases and surface brightness has on the 
atmospheric temperature.

 Explain the physics behind optical phenomena common to the atmosphere and 
ocean, such as halos, mirages, green flash, red sunset, blue twilight sky, as 
well as the blue and green color on oceans and icebergs.  

Required Previous Knowledge
-

Recommended Previous Knowledge
PHYS112 and preferably PHYS205, or corresponding basic knowledge of optics and 
electromagnetism.

Reading list
Fundamentals of Atmospheric Radiation: An Introduction with 400 Problems
Craig F. Bohren, Eugene E. Clothiaux
ISBN: 978-3-527-40503-9

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Craig+F.+Bohren
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Eugene+E.+Clothiaux


Tittel
Atmosfærisk og Marin Optikk

Mål og innhald
PHYS264 dekker emisjon, absorpsjon, spreiing og transport av elektromagnetisk 
stråling i atmosfæren og havet. Desse optiske prosessande blir studert for frekvensar 
som strekk seg frå infraraudt, gjennom det synlege, og inn i det ultrafiolette området. 
Vidare, inneheld kurset emne som stråling frå svart lekam; emissivitet; koherent 
versus inkoherent stråling; interferens; irradians og radians; multippel spreiing; 
strålingstransport med teori for multiple strålingsretningar og Monte Carlo-metodar; 
polarisasjon; og optiske fenomen observert i naturen. Det blir fokuserer på å forklare 
underliggande fysiske prinsipp med tilhøyrande bruk innan meteorologi, klimatologi, 
solenergi, havfargeradiometri, og marin primærproduksjon.    

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet PHYS264 skal studenten kunne:

 Forklare fundamentale prinsipp som ligg bak emisjon, absorpsjon, spreiing og 
transport av elektromagnetisk stråling i atmosfæren og havet.  

 Utvikle metodar for å løyse strålingstransportlikninga, og dermed finne 
energien i sollyset, elektromagnetisk fjernmålingssignal, stråling for 
fotosyntes, etc.

 Vurdere effekten ulike drivhusgassar og overflaterefleksjonar har på 
temperaturen til atmosfæren. 

 Forklare fysikken bak optiske fenomen som er vanlege i atmosfæren og havet, 
som for eksempel haloar, luftspeglingar, grønt blink ved solnedgang, raud 
solnedgang, den blå timen, den blå og grøne fargen på vatn og isfjell. 

Krav til forkunnskapar 
-

Tilrådde forkunnskapar 
PHYS112 og gjerne PHYS205, eller tilsvarande grunnleggande kunnskapar i optikk 
og elektromagnetisme.

Pensumbok
Fundamentals of Atmospheric Radiation: An Introduction with 400 Problems
Craig F. Bohren, Eugene E. Clothiaux
ISBN: 978-3-527-40503-9

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Craig+F.+Bohren
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Eugene+E.+Clothiaux
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