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1. Generelt om studiet 
 
Innledning med overordnet beskrivelse av studiet, hvor det skal forankres (fakultet og institutt), 
studiets faglige profil og fagområde: 

Overordnet beskrivelse av studiet 

Forankring 

Institutt for fysikk og teknologi søker med dette om å opprette et integrert masterprogram i 
havteknologi (sivilingeniør). Studiet er tverrfaglig, men forankret ved Institutt for fysikk og teknologi, 
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen. Det er utviklet i samarbeid med 
Geofysisk institutt, Institutt for geovitenskap, Høgskolen i Bergen, Sjøkrigsskolen og nærings- og 
kompetanseaktørene i subseaklyngen GCE Subsea. 

Innledning 

Utforskning, kartlegging og overvåking av marine ressurser og miljø er basert på marin 
observasjonsteknologi. Denne teknologien omfatter sensor- og undervannsteknologi bestående av 
blant annet akustiske, optiske, kjemiske og fysiske sensorer, fjernstyrte og autonome roboter (ROV, 
AUV) og stasjonære havobservatorier. Teknologien har grunnleggende betydning for fiskeri- og 
havbruksnæringen, for overvåking av marine miljø (havstrømmer, biomasse, økosystem, 
havbunnstopografi og havbunnsegenskaper), for klima (havtemperatur, ismasse i nordområdene), for 
fornybar energi (bølge- og offshore vindkraft), for sjøforsvaret (aktive og passive 
overvåkingsteknikker), for petroleumsnæringen, samt ved utforskning av nye mineral- og bioressurser 
i dyphavene.  Utvikling og innovativ bruk av denne teknologien er viktig for Norges marine fremtid. 

Norge har i dag en marin verdiskapning på ∼ 90 milliarder kroner. I 2050 antas det at verdiskapingen 
vil være økt til 550 milliarder kroner. Bergensområdet og Vestlandet står for 56 prosent av norsk 
forskning og utdanning innen marine fag med en tilhørende variert marin industri som både er 
fremstiller og bruker av teknologi tilknyttet havet. Dette næringslivet inkluderer teknologiselskaper 
som utvikler og tilvirker marine sensorer og marine observasjonsplattformer. Det innbefatter 
subseaselskaper, som bruker fjernstyrte og autonome undervannsroboter (ROV/AUV) til inspeksjon og 
vedlikehold av havbunnsinstallasjoner. Det omfatter fiskeindustri som baserer innhøsting av marine 
ressurser på bruk av akustiske sensorer, og havbruksnæring som anvender marin sensorteknologi til 
overvåking av produksjon og miljø. I tillegg baserer en rekke FOU-institusjoner og statlige 
forvaltningsinstitusjoner i Bergensområdet sin marine datainnsamling og forskning på denne type 
teknologi. Universitet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Sjøforsvaret, Havforskningsinstituttet, CMR og Uni 
Research har alle kompetansemiljøer som ligger i fronten i marin forskning og gjør avansert bruk av 
marin teknologi.  

Til denne sentrale nærings-, forsknings- og utviklingsvirksomheten er det behov for en 
sivilingeniørutdanning rettet mot teknologi i marine miljø. Universitetet i Bergen vil i samarbeid med 
Høgskolen i Bergen og Sjøkrigsskolen tilby et studium i havteknologi med en felles visjon om å skape 
et unikt studium som skal bidra til Vestlandets og Norges marine fremtid. Visjonen er basert på et 
samspill mellom utviklere og brukere av teknologi, og et nært samarbeid mellom et ledende marint 
universitet; høgskoler med omfattende ingeniørutdanning; marine FOU-institusjoner og et variert 
marint næringsliv.  
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Det søkes påfølgende om opprettelse av et integrert masterprogram innen havteknologi (sivilingeniør) 
med studieretningene «Marin måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner». 
Spesialiseringen i mastergraden for begge studieretningene vil være mot en av følgende: 

i. Miljøovervåking 
ii. Fiskeri/ Havbruk 

iii. Marine mineralressurser 
iv. Olje og gass  

Utdanningsløpet vil i stor grad være basert på eksisterende kompetanse og infrastruktur ved de tre 
institusjonene. I den grad det er behov for ny faglig kompetanse for å skape et helhetlig studieløp vil 
denne fremskaffes ved omstilling av eksisterende ressurser. Næringsliv og FoU-institusjoner i 
nærområdet vil bidra med eksterne lærerkrefter, praksisplasser og masterprosjekter til studentene. 

Det nye studieprogrammet er en 5-årig integrert masterutdanning i havteknologi med oppbygning som 
en sivilingeniørutdanning. Kjerneemner innen fysikk, matematikk og teknologifag videreføres fra 
eksisterende studieprogram ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Sjøkrigsskolen, supplert 
med emner innen teknologi, ledelse, økonomi og innovasjon. Studiet i havteknologi vil ha sterke 
innslag av matematiske og tekniske basisfag. 

 

Faglig profil og fagområde 

Studieprogrammet skal gi studentene bred kompetanse innen sentrale tema i havteknologi med 
spesiell fokus på marin måle- og styringsteknologi samt marine installasjoner. Programmet er bygd opp 
slik at kandidatene skal utvikle evnen til å forstå nåværende og videreutvikle fremtidig havteknologi i 
sammenheng med tilliggende teknologi og samfunnsbehov. Innovasjon og nytenkning vil vektlegges. 
Studiets faglige profil baserer seg på anvendt fysikk og teknologi med sentrale tema som matematikk, 
statistikk, mekanikk, elektromagnetisme, optikk, akustikk, dataprogrammering, måleteknologi, 
instrumentering, robotikk og styringssystem, marine operasjoner og materialer for 
undervannsteknologi og petroleumsproduksjon. 

 

Fakultetets strategiplan 

Det integrerte masterprogrammet i havteknologi (sivilingeniør) er ett av tre 5-årige integrerte 
masterprogrammer/ sivilingeniørprogrammer som opprettes ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet med første opptak høstsemesteret 2017. Disse studieprogrammene er en del av fakultetets 
satsing mot et mer teknologiorientert fakultet. Fakultetet ønsker å møte samfunnets behov for 
utdanning på nye fagområder ved å bruke sin kompetanse i samarbeid med andre regionale aktører 
innen utdanning og næringsliv. Fakultetet ønsker også å fokusere på nye synergier mellom fag, og 
endringer i arbeidslivets kompetansebehov. UiB inngikk i 2015 en samarbeidsavtale med Høgskolen i 
Bergen og Norge Handelshøyskole om sivilingeniørutdanning1   

  

                                                           
1 http://pahoyden.no/2015/01/vestlandsk-siving-pa-plass  

 

http://pahoyden.no/2015/01/vestlandsk-siving-pa-plass
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I strategiplanen «Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse» vektlegger Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet videreutvikling av utdanningsporteføljen med særlig fokus på tverrfaglige 
og teknologisk orienterte program. Fakultetet skal også styrke samarbeidet med næringslivet innen 
utdanning. 

Marin forskning er det største av tre tematiske profilområder i strategien til fakultetet. Dyphav og 
havbunn inneholder store uutforskede områder som kan gi både ny vitenskapelig erkjennelse og nye 
ressurser. Polare havområder er av særlig stor vitenskapelig og strategisk betydning, og fakultetet vil i 
perioden bidra aktivt i den nasjonale satsingen på forskning knyttet til polare områder.  

Universitetets strategiplan 

Marin forskning er ett av Universitetet i Bergens tre satsningsområder ved siden av «klima og 
energiomstilling» og «globale samfunnsutfordringer», som det fremkommer i strategidokumentet 
«Hav, liv, samfunn» for perioden 2016-2022. Strategidokumentet viser verdigrunnlaget, posisjonen og 
rollen til marin teknologi i videreutviklingen av Universitetet i Bergen. Det er et strategisk mål for 
Universitetet i Bergen å legge til rette for faglig utvikling innenfor marin forskning, og det er et ønske 
om å profilere fagfeltet aktivt. 

Den marine tradisjonen ved Universitetet i Bergen strekker seg helt tilbake til 1800-tallet og 
havforskningen som ble gjort på Bergen Museum. Universitetet i Bergen er i dag Norges største marine 
universitet, med høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning og med flere forskningsmiljø i 
verdensklasse. Bergensregionen har til sammen Europas største konsentrasjon av marine 
forskningsmiljø, og er den 13. største marine byen i verden målt i antall vitenskapelige publikasjoner. 

UiB er videre partner i Bergen marine forskningsklynge, et forpliktende samarbeid mellom sentrale 
aktører innen marin forskning og utdanning i bergensregionen som vil bli et internasjonalt 
samlingspunkt for opp til 1000 marine forskere. Det tverrfaglige samarbeidet mellom fremragende 
forskningsmiljøer, ny marin teknologi og et utdanningstilbud tilpasset fremtidens behov for kunnskap 
innenfor det marine feltet gjør dette til den største samlede forskningssatsingen i Bergen noensinne. 

  

http://www.uib.no/matnat/94973/strategiplan-2016-2022
http://www.uib.no/strategi
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Type studium 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 
o  Bachelorgradsstudium 
o  Kortere studium på lavere grad som ikke fører til 

en grad (grunnutdanning), årsstudium 
o  Studieretning innenfor en bachelorgrad 
o  Fellesgrad 
o  Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 
o  Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 
o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 

studiepoeng – § 5 
o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 

studiepoeng - § 5 

o X Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

o  Fellesgrad 
o  Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

o X Heltidsstudium 

o  Deltidsstudium 
o  Campus-/stedbasert studium 
o  Samlingsbasert studium 
o  Nettstudium 
o  Nettstudium med samlinger 
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Generell oppbygning av studiet i havteknologi 

Studiet i havteknologi er inndelt i to studieretninger: Marin måle- og styringsteknologi og  
Marine installasjoner med studieplaner som vist nedenfor. 

Studiet med retninger innen «Marin måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner» leder frem 
til masteroppgaver i et bredt spektrum av tema inkludert miljøovervåking, fiskeri og havbruk, marine 
mineralressurser, olje- og gassutvinning samt kombinasjoner av disse.  Oppbygging av 
spesialkunnskaper, samt spesialisering mot tema i masteroppgaven, foregår primært i 7.-9. semester. 
Praksisutplassering i 3. semester kan brukes til å utforske interesser og muligheter i fagfeltet, men det 
er ikke planlagt noen direkte sammenheng mellom praksisutplassering og tema for masteroppgaven. 
Masteroppgaven er på 60 sp (studiepoeng) og gjennomføres normalt over to semester (30+30 sp). Det 
er også mulig å gjennomføre masteroppgaven over tre semester (f.eks. 10+20+30 sp) dersom der er 
faglige grunner for dette. De valgfrie studieretningsfagene i 8. og eventuelt 9. semester velges i samråd 
med veileder for masteroppgaven. 

Fysikk, matematikk, statistikk, informatikk samt teknologiledelse, økonomi og nyskapning utgjør felles 
kjernekompetanse i tillegg til grunnleggende ingeniør-fag i studieretningene «Marin måle- og 
styringsteknologi» og «Marine installasjoner». 

I studieretningen «Marin måle- og styringsteknologi» velges det spesialisering i akustikk eller optikk i 
6. semester, som medfører påfølgende obligatorisk kurs i spesialiseringen i 7. semester. I «Marin måle- 
og styringsteknologi» er kurset MOE251 «Risk and reliability» valgt som breddefag i mastergraden. 

I studieretningen «Marine installasjoner» velges det spesialisering i konstruksjon eller drift og 
vedlikehold i 5. semester, som medfører påfølgende obligatorisk kurs i 6. semester. I studieretningen 
«Marine installasjoner» er kurset PHYS225 «Måleteknologi» valgt som breddefag i mastergraden. 
Kursene i studieretningen «Marine installasjoner» har i hovedsak sin faglige tilhørighet ved Høgskolen 
i Bergen. 

Studieprogrammet i havteknologi har avsatt 6. semester for delstudium i utlandet, som muliggjøres 
gjennom eksisterende utvekslingsavtaler ved Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen med 
forhåndsgodkjente emner som erstatning for obligatoriske emner i studiet. 

 

  



7 
 

Studieplan for studiet i havteknologi – studieretning Marin måle- og styringsteknologi: 

10.sem. – Vår Masteroppgave (10 sp) Masteroppgave (10 sp) Masteroppgave (10 sp) 

9.sem. – Høst Masteroppgave (10 sp) Masteroppgave (10 sp) Masteroppgave (10 sp) 

8.sem. – Vår Valgfritt 
studieretningsfag 
(10 sp)4 

Valgfritt 
studieretningsfag 
(10 sp)4 

Valgfritt 
studieretningsfag 
(10 sp)4 

7.sem. – Høst PHYS328 (10 sp) 
(Utvalgte emner i 
måleteknologi) 

PHYS371 (10 sp) 
(Utvalgte emner i 
undervannsakustikk) 
eller 
PHYS263 (10 sp) 
(Laboratoriekurs i optikk) 

MOE251 (10 sp)3  
(Risk and reliability) 

6.sem. – Vår PHYS227 (10 sp) 
(Lab.kurs i måleteknologi 
og instrumentering) 

PHYS271 (10 sp) 
(Akustikk) 
eller 
PHYS264 (10 sp) 
(Atmosfærisk og marin 
optikk) 

Valgfritt 
studieretningsfag 
(10 sp) 

5.sem. – Høst PHYS225 (10 sp) 
(Måleteknologi) 

PHYS116 (10 sp) 
(Signal- og 
systemanalyse) 

ELE108 (10sp)* 
(Robotikk) 

4.sem. – Vår MAT121 (10 sp)  
Lineær algebra) 

PHYS114 (10 sp) 
(Grunnleggende 
målevitenskap og 
eksperimentalfysikk) 

EXPHIL-MNSEM  
(10 sp) 

3.sem. – Høst STAT110 (10 sp) 
(Grunnkurs i statistikk) 

PHYS112 (10 sp) 
(Elektromagnetisme og 
optikk) 

HTEK102 (10 sp)1  
(Praksisutplassering i 
havteknologi) 

2.sem. – Vår MAT102 eller MAT112 
(10 sp)2 
(Grunnkurs i mat II) 
(Brukerkurs i mat II) 

PHYS111 (10 sp) 
(Mekanikk I) 

ING101 (10 sp)3 
(Teknologiledelse, 
økonomi og nyskaping) 

1.sem. – Høst MAT111 (10 sp)  
(Grunnkurs i mat I)  

INF109 (10 sp) 
(Dataprogrammering 
naturvitenskap) 

HTEK101 (10 sp)1 
(Introduksjon til 
havmiljø) 

1 Nytt kurs 
2 For studenter som ønsker å følge MAT212 «Funksjoner av flere variable» som valgfritt studieretningsfag i 6. 

semester er MAT112 «Grunnkurs i matematikk II» anbefalte forkunnskaper. 
3 Undervises ved Høgskolen i Bergen. 
4 Studieretningsfag velges i samråd med mastergradsveileder 
  

http://www.uib.no/emne/PHYS328
http://www.uib.no/emne/PHYS371
http://www.uib.no/emne/PHYS263
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MOE251
http://www.uib.no/emne/PHYS227
http://www.uib.no/emne/PHYS271
http://www.uib.no/emne/PHYS264
http://www.uib.no/emne/PHYS225
http://www.uib.no/emne/PHYS116
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE108
http://www.uib.no/emne/MAT121
http://www.uib.no/emne/PHYS114
http://www.uib.no/emne/EXPHIL-MNSEM
http://www.uib.no/emne/STAT110
http://www.uib.no/emne/PHYS112
http://www.uib.no/emne/MAT102
http://www.uib.no/emne/MAT112
http://www.uib.no/emne/PHYS111
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ING101
http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/INF109
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Studieplan for studiet i havteknologi – studieretning Marine installasjoner 

10.sem. – Vår Masteroppgave  
(10 sp) 

Masteroppgave  
(10 sp) 

Masteroppgave  
(10 sp) 

9.sem. – Høst Masteroppgave 
(10 sp) 

Masteroppgave 
(10 sp) 

Masteroppgave 
(10 sp) 

8.sem. – Vår Valgfritt 
studieretningsfag 
(10 sp)4 

Valgfritt 
studieretningsfag 
(10 sp)4 

Valgfritt 
studieretningsfag 
(10 sp)4 

7.sem. – Høst MOM252 (10 sp)3 
(Materialer for 
undervannsteknologi) 

PHYS225 (10 sp) 
(Måleteknologi) 

MOE251 (10 sp)3 
(Risk and reliability) 

6.sem. – Vår MAS116 (10 sp)3  
(Hydrodynamikk) 

MAS101 (10 sp)3  
3D-Modellering og 
elementmetode 
(konstruksjon) eller 
MAS119 (10 sp)3  
Drift og vedlikeholds-
ledelse (drift og 
vedlikehold) 

Valgfritt 
studieretningsfag 
(10 sp) 

5.sem. – Høst MAS114 (10 sp)3  
Marine stålkonstruksjoner 
(konstruksjon) eller 
MAS128 (10 sp)3  
Instrumentering og 
kontrollsystem (drift og 
vedlikehold) 

MAS113 (10 sp)3  
(Materiallære) 

MAS117 (10 sp)3 
(Termodynamikk) 

4.sem. – Vår MAT121 (10 sp)  
Lineær algebra) 

PHYS114 (10 sp) 
(Grunnleggende 
målevitenskap og 
eksperimentalfysikk) 

EXPHIL-MNSEM  
(10 sp) 

3.sem. – Høst STAT110 (10 sp) 
(Grunnkurs i statistikk) 

PHYS112 (10 sp) 
(Elektromagnetisme og 
optikk) 

HTEK102 (10 sp)1  
(Praksisutplassering i 
havteknologi) 

2.sem. – Vår MAT102 eller MAT112 
(10 sp)2 
(Grunnkurs i mat II) 
(Brukerkurs i mat II) 

PHYS111 (10 sp) 
(Mekanikk I) 

ING101 (10 sp)3 
(Teknologiledelse, 
økonomi og nyskaping) 

1.sem. – Høst MAT111 (10 sp)  
(Grunnkurs i mat I)  

INF109 (10 sp) 
(Dataprogrammering 
naturvitenskap) 

HTEK101 (10 sp)1 
(Introduksjon til 
havmiljø) 

1 Nytt kurs 
2 For studenter som ønsker å følge MAT212 «Funksjoner av flere variable» som valgfritt studieretningsfag i 6. 

semester er MAT112 «Grunnkurs i matematikk II» anbefalte forkunnskaper. 
3 Undervises ved Høgskolen i Bergen. 
4 Studieretningsfag velges i samråd med mastergradsveileder 
 

 

http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MOM252
http://www.uib.no/emne/PHYS225
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MOE251
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS116
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS101
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS119
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS114
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS128
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS113
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS117
http://www.uib.no/emne/MAT121
http://www.uib.no/emne/PHYS114
http://www.uib.no/emne/EXPHIL-MNSEM
http://www.uib.no/emne/STAT110
http://www.uib.no/emne/PHYS112
http://www.uib.no/emne/MAT102
http://www.uib.no/emne/MAT112
http://www.uib.no/emne/PHYS111
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ING101
http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/INF109
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2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 

2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt. 

Opptakskrav til studiet 

Opptak til studiet skjer gjennom Samordna opptak. Opptakskrav er generell studiekompetanse samt 
Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1. Opptakskode SIVING i Samordna opptak 
(eventuelt tilsvarende kvalifikasjoner eller andre opptaksgrunnlag som fremgår av opptakskoden). 

Tidspunkt for opptak til studiet og studiestart 

Studiet vil ha opptak første gang til høstsemesteret 2017. Studiestart er høst. 

Krav til innhold i studiet 

Studiet er et 5-årig integrert masterprogram med undertittel sivilingeniør. Studiet er forskningsbasert 
og fyller kravene til en sivilingeniørutdanning (se tabeller under). Læringsutbyttet er beskrevet på nivå 
7 i henhold til NKR.  

I retningslinjene til UHR2 er kravene til en sivilingeniørutdanning at den skal gi basiskunnskaper i 
matematikk, statistikk, fysikk og informatikk og ofte kjemi, som både er fokusert på den teoretiske 
forståelsen og på anvendelser herunder utføring av beregninger.  Utdanningen skal også inneholde en 
solid basis i teknologi og spissede kvalifikasjoner innen teknologisk spesialområde, slik at studenten 
oppnår avansert kunnskap inkludert vitenskapelig teori og metode, gode ferdigheter og solid generell 
kompetanse innen den valgte tekniske spesialiseringen samt systemforståelse.  Sivilingeniører skal 
også kunne arbeide selvstendig og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.  Utdanningen gir en 
forståelse av teknologiske og etiske utfordringer og teknologiens innvirkning på mennesker og miljø 
både i negativ og positiv retning.  Utdanningen gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å 
kommunisere med og lede andre mennesker samt forstå sammenheng og innvirkning på økonomiske 
forhold. Utdanningen inneholder også elementer som vil gjøre sivilingeniøren i stand til å arbeide i et 
internasjonalt miljø. 

Kravene til en sivilingeniørutdanning er oppfylt som vist i tabellene nedenfor for studieretningene 
Marin måle- og styringsteknologi og Marine installasjoner. Tabellene viser at studiet legger opp til 30 
studiepoeng matematikk, 10 studiepoeng statistikk, 30 studiepoeng naturfaglige basisfag og 20 
studiepoeng ikke-NMT-fag. I tillegg legges det opp til 150 studiepoeng innen tekniske fag, samt en 
masteroppgave på 60 studiepoeng. Alle kravene oppgitt som minimum antall studiepoeng i 
hovedgruppe og undergruppe i henhold til kravene for en sivilingeniørutdanning er således oppfylt. 

  

                                                           
2 http://www.uhr.no/documents/Hva_karakteriserer_en_sivilingeni_rutdanning___vedtatt.pdf   
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Studieretning Marin måle- og styringsteknologi: 

 Hovedgruppe Undergruppe Minimum 
antall 
studiepoeng 

Fordeling i 
gruppen, antall 
studiepoeng 

Fordeling i studieprogrammet 
(emnekoder og studiepoeng) 

Realfaglig basis   45    

  Matematiske 
basisfag 
(matematikk og 
statistikk) 

 Minimum 25 
stp. i 
matematikk  

MAT111 (10 sp), MAT102/112 (10 sp). 
MAT121 (10 sp) 

Minimum 5 stp. i 
statistikk 

STAT110 (10 sp) 

Naturfaglige 
basisfag (fysikk, 
kjemi) 

  Minimum 10 
stp. i fysikk. 
Kjemi bør inngå 

PHYS111 (10 sp), PHYS112 (10 sp), 
PHYS114 (10 sp) 

Ikke-MNT-fag 
(språk, økonomi, 
etikk etc.) 

  15   ING101 (10 sp),  
EXPHIL-MNSEM (10 sp) 

Tekniske fag   150* Veiledende 
fordeling 

 

  Basisfag (IT, 
mekanikk etc.) 

  20-30 INF109 (10 sp), MAS117 (10 sp) 

Ingeniørfag 
(studieretning) 

  60-90 PHYS225 (10 sp), PHYS227 (10 sp), 
PHYS271/264 (10 sp), VALGFRITT FAG 6. 
semester (10 sp), MOE251, 
PHYS371/PHYS263 (10 sp),  
PHYS328 (10 sp) 

Ingeniørfag 
(hovedprofil) 

  30-130 HTEK101 (10 sp), HTEK102 (10 sp), 
VALGFRIE FAG 8. Semester (30 sp) 

Fag på tvers av 
retning 

  5-15 MOM251 (10 sp) 

Masteroppgave   30    Masteroppgave (60 sp) 

Totalt omfang    300   300 
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Studieretning Marine installasjoner: 

 Hovedgruppe Undergruppe Minimum 
antall 
studiepoeng 

Fordeling i 
gruppen, antall 
studiepoeng 

Fordeling i studieprogrammet 
(emnekoder og studiepoeng) 

Realfaglig basis   45    

  Matematiske 
basisfag 
(matematikk og 
statistikk) 

 Minimum 25 
stp. i 
matematikk  

MAT111 (10 sp), MAT102/112 (10 sp). 
MAT121 (10 sp) 

Minimum 5 stp. i 
statistikk 

STAT110 (10 sp) 

Naturfaglige 
basisfag (fysikk, 
kjemi) 

  Minimum 10 
stp. i fysikk. 
Kjemi bør inngå 

PHYS111 (10 sp), PHYS112 (10 sp), 
PHYS114 10 (sp) 

Ikke-MNT-fag 
(språk, økonomi, 
etikk etc.) 

  15   ING101 (10 sp),  
EXPHIL-MNSEM (10 sp) 

Tekniske fag   150* Veiledende 
fordeling 

 

  Basisfag (IT, 
mekanikk etc.) 

  20-30 INF109 (10 sp), MAS117 (10 sp) 

Ingeniørfag 
(studieretning) 

  60-90 MAS116 (10 sp), MAS101/MAS119  
(10 sp), MAS113 (10 sp), 
MAS114/MAS128 (10 sp), VALGFRITT 
FAG 6. semester (10 sp), MOE251 (10 
sp), MOM252 (10 sp) 

Ingeniørfag 
(hovedprofil) 

  30-130 HTEK101 (10 sp), HTEK102 (10 sp), 
VALGFRIE FAG 8. Semester (30 sp) 

Fag på tvers av 
retning 

  5-15 PHYS225 (10 sp) 

Masteroppgave   30    Masteroppgave (60 sp) 

Totalt omfang    300   300 
 

Beskrivelse og begrunnelse for omfang av selvstendig arbeid 

Eksisterende sivilingeniørutdanning i Norge, som volummessig domineres av NTNU, har tilbudt 30 
studiepoeng masteroppgaver som studentene jobber med i sitt siste semester på utdanningen. De 
nasjonale retningslinjene åpner imidlertid også for bruk av 60 studiepoeng oppgaver, noe som er 
hovedregelen for masteroppgaver ved fakultetet i dag. Det nye studieprogrammet har 60 studiepoeng 
masteroppgave, som utføres som et veiledet forskningsprosjekt. Et argument for dette er at det gir 
sivilingeniørutdanningene ved UiB et nasjonalt særpreg, også med hensyn til å gi kandidatene mer 
trening i å takle store selvstendige prosjekter. Videre ønsker fagmiljøene mulighet til mer 
forskningsnære problemstillinger som krever mer modning og refleksjon siden arbeidet med 
masteroppgaven vil kunne spres over en periode på to år. Det legges opp til at masteroppgaven 
gjennomføres i 9. og 10. semester, med mulighet for oppstart i 8. semester grunnet faglige forhold. I 
tillegg til dette legges det opp til selvstendig arbeid gjennom praksisutplassering, oppgaver og 
laboratoriearbeid som totalt overstiger 10 sp. 
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2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. 

Etablering av sivilingeniørutdanninger er en betydelig omstilling av fakultetets studietilbud for å bidra 
til å møte samfunnets behov for omstilling av næringslivet på Vestlandet. Dette er en tverrfaglig satsing 
som skjer i tett samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) og Sjøkrigsskolen, og omleggingen er i tråd 
med fakultetets strategisk funderte teknologidreiing. Sivilingeniørstudiene vil synliggjøre vår 
kompetanse og aktivitet på teknologiområdet.  

Planene medfører imidlertid også behov for å bygge opp ny kompetanse ved fakultetet. Fakultetet 
legger ned store ressurser i omstillingen, og vi utnytter også kompetanse og infrastruktur hos våre 
samarbeidspartnere på HiB og Sjøkrigsskolen. 

Opptaksrammen på studiet er 15 plasser. Plassene til de nye sivilingeniørprogrammene (45 til 
sammen) omdisponeres fra Bachelorprogram i geovitenskap (15 plasser), Bachelorprogram i 
meteorologi og oseanografi (10 plasser), Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi (30 
plasser) og Bachelorprogram i kjemi (5 plasser). Studieprogrammene har ulike finansieringskategorier 
(D og E) og ulik studielengde. 60 plasser i kategori E omgjøres til 54 plasser i kategori D. 

Studieprogram Antall plasser redusert, 
opptak høst 2017 

Antall studieplasser etter 
reduksjon 

Bachelorprogram i 
geovitenskap  
(BAMN-GEOV) 

- 15 

-5 på retning geofysikk,  

-10 på retning geovitenskap 

15 på retning geofysikk,  

65 på retning geovitenskap 

Bachelorprogram i 
meteorologi og oseanografi 
(BAMN-GEOF) 

-10 20 

Bachelorprogram i petroleum- 
og prosessteknologi  
(BAMN-PTEK) 

-30 30 

Bachelorprogram i kjemi 
(BAMN-KJEM) 

-5 35 

 
Grunnen til at programmet opprettes med 15 studieplasser er at disse omdisponeres fra andre 
bachelorprogram ved fakultetet og er en del av omstillingsprosessen av studietilbudet. Dersom 
fakultetet tildeles nye frie studieplasser vil fakultetet prioritere å tildele nye studieplasser til de tre 
integrerte masterprogrammene som opprettes høst 17. Selv om programmet kun har 15 studieplasser, 
benytter programmet i stor grad emner som inngår i flere andre studieprogram ved fakultetet, og 
studentenes læringsmiljø må sees i sammenheng med andre studieprogram (se kapittel om 
læringsmiljø under).  Reelt sett blir det ingen endring av størrelsen på læringsmiljøet, studieplassene 
re-allokeres innenfor fakultetets portefølje. 
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Rekruttering 

Norge og Bergen har betydelig industri og til dels verdensledende teknologiselskaper og operatører 
innenfor det marine området. Det foreslåtte studieprogrammet vil imidlertid også vil ha bred nasjonal 
interesse. 

En rapport fra NIFU (2011)3 viser en klar tendens til at søkerne til høyere utdanning i Norge i stor grad 
søker seg til et lærested i nærheten av der de bor. Ett av få unntakene er NTNU som ifølge rapporten 
rekrutterer nasjonalt (på grunn av sivilingeniørstudiet). 70 prosent av søkermassen til NTNU er fra 
steder utenfor trøndelagsfylkene.  Det er grunn til å tro at dersom det tilbys sivilingeniørstudier ved 
Universitetet i Bergen vil flere fra lokalområder søke seg til dette, samt at det kan gi 
rekrutteringsgrunnlag nasjonalt. Tall fra opptaket 2016 gjennom Samordna opptak viser at Integrert 
master i havbruk og sjømat (sivilingeniør) hadde 193 søkere (53 på førsteprioritet) til 20 plasser. 

På utdanningssiden har økt fokus på teknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gitt 
seg utslag både i økende teknologisk forankring i eksisterende disiplinprogrammer, og opprettelse av 
tverrfaglige programmer som nanoteknologi, petroleumsteknologi, datateknologi og energi. Disse 
programmene har hatt stor tilgang på kvalifiserte søkere. På samme måte opplever den treårige 
ingeniørutdanningen på Høgskolen i Bergen (HiB) meget gode søkertall. Det har vært et regionalt 
problem at ingeniørstudenter med bakgrunn fra HiB som ønsker en femårig sivilingeniørgrad må 
forlate regionen for å ta de to siste årene av sin utdannelse, og da ofte kan gå tapt for bedrifter på 
Vestlandet.  Et tilbud om sivilingeniørutdanning ved UiB vil kunne styrke konkurransekraften til HiB da 
kandidater vil ha mulighet til fortsette sitt utdanningsløp på master ved UiB. Det vil også kunne styrke 
tilgangen til kandidater for bedriftene på Vestlandet. 

I Sjøforsvaret finnes det for tiden ingen tilbud for en høyere teknologisk utdanning. Den høyeste 
graden som oppnås på Sjøkrigsskolen (SKSK) er en bachelor grad i militære studier med tre 
studieretninger som tilsvarer en treårig ingeniørutdanning. Sjøforsvaret er imidlertid avhengig av å få 
tilført personell med høy teknologisk kompetanse. Personell som har sin utdannelse fra SKSK og som 
har vært i systemet en stund har i stadig større grad etterspurt en videreutdanning innen sitt 
fagområde. Hittil har den eneste muligheten vært å søke den et annet sted. Siden disse som oftest har 
tilknytning til hovedbasen på Haakonsvern utenfor Bergen, har dette vært en vanskelig løsning. 
Muligheten til å ta en sivilingeniørutdanning ved UiB vil føre til at flere aktuelle kandidater vil kunne 
gjennomføre et slikt løp. 
 
Stabilt studium 
Tradisjonelt sett har de 5-årige integrerte studiene ved fakultetet (Fiskehelse, Aktuar og 
lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk) hatt mindre frafall enn ordinære bachelorprogram 
ved fakultetet. Det er trolig at dette sammen med at studieprogrammet er knyttet tett til 
næring/helseforetak/bedrifter, og at det er innarbeidet perioder med praksis, vil hindre frafall fra 
programmet. 
 
Læringsmiljø 

Læringsmiljøet for studieprogrammet må sees i sammenheng med læringsmiljøet for de to andre 
studieprogrammene i medisinsk teknologi (sivilingeniør) og i energi (sivilingeniør), samt 
bachelorprogram/ masterprogram i fysikk, geofysikk og geovitenskap. Videre vil de tre integrerte 
masterprogrammene i Havteknologi (sivilingeniør), Energi (sivilingeniør) og Medisinsk teknologi 
(sivilingeniør) på visse tidspunkt i studiene ta de samme emnene, slik at det skapes et godt læringsmiljø 
også mellom disse programmene. Videre vil det iverksettes sosiale tiltak for å legge til rette for et 

                                                           
3 Gamle spillere – nye regler. Samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning 
www.nifu.no/files/2012/11/NIFUrapport2010-43.pdf 
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tilfredsstillende læringsmiljø. Studentene vil også ved semesterstart plasseres i mottaksklasser der de 
i likhet med andre nye studenter ved fakultetet blir sikret en god start på studiet, både sosialt og 
praktisk. 

 
 

Dimensjonering av studiet og forventet frafall 

Det er planlagt opptak av 15 nye fulltidsstudenter til studiet hvert år. Ved full drift vil det være 75 
studenter på studiet. I tillegg til det femårige integrerte masterprogrammet planlegger fakultetet å 
opprette og tilby opptak til et toårig masterprogram som tilsvarer de to siste årene på studiet. Studiet 
vil derfor få tilført nye studenter de to siste årene av studiet. 

Tradisjonelt sett har de 5-årige integrerte studiene ved fakultetet (Fiskehelse, Aktuar og 
Lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk) hatt mindre frafall enn ordinære 
bachelorprogram ved fakultetet. Det er trolig at dette sammen med at studieprogrammet er knyttet 
tett til næring/helseforetak/bedrifter etc., og at det er innarbeidet perioder med praksis vil hindre 
frafall fra programmet. 

Ved etablering av en 2-årig mastergrad i havteknologi vil vi også kunne ta opp/supplere ekstra 
studenter for å kompensere for evt. frafall. Dette vil kunne gi oss en stabilt studenttall på mastergrad 
og uteksaminerte kandidater. 
 
 
2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 
forhold av betydning for studentene. 

Innsikt i, og erfaring med bruk av ulike komponenter innen havteknologi er helt sentralt for å gi 
studentene den nødvendige kunnskap og kompetanse som en kandidat med denne utdanningen skal 
ha. Det legges derfor opp til praksisutplassering i 5. semester (10 sp) i en aktuell og lokal nærings-
/forskningsaktivitet. 

Studiet i havteknologi har etablert avtaler og vil videreutvikle samarbeidet med subsea-klyngen GCE 
Subsea, samt lokale forsknings aktører som Christian Michelsen Research og Uni Research, for å kunne 
tilby studentene variert og relevant praksis gjennom studiet. Relevant praksis vil også bli tilbudt ved 
Universitetet i Bergen (Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for geovitenskap, Geofysisk institutt), 
Høgskolen i Bergen (Institutt for maskin -og marinfag og Institutt for elektrofag), Sjøkrigsskolen og 
Norsk havlaboratorium. 

Det vil legges til rette for og gjennomføres praksis som følger i studiet i havteknologi: 

• Kortere praksiserfaring/møter med næringen i grunnemnet HTEK101 «Introduksjon til 
havmiljø» (10 sp) 

• HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi» (10 sp) 
• Masteroppgave: forskningspraksis internt eller eksternt avhengig av masterprosjekt (60 sp) 

Emnet HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi» vil følges nøye opp av emneansvarlig både før og 
under praksisutplasseringen. Før praksisutplasseringen vil emneansvarlig være i dialog med hver 
enkelt bedrift/ forskningsinstitusjon som tilbyr praksisutplassering for å sikre kvaliteten av 
praksisoppholdet. Det vil i tillegg skrives en formell avtale for praksisutplasseringen mellom student, 
praksisbedrift og Universitetet i Bergen. I løpet av praksisoppholdet vil studenten skrive løpende 
ukentlig logg/dagbok i form av en blogg, skrive statusrapport midtveis i praksisperioden, samt skrive 
sluttrapport etter endt praksisperiode. I tillegg vil kursansvarlig besøke hver av studentene i 
praksisutplassering minst en gang i løpet av semesteret. Det skal også innleveres godkjente timelister 
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signert av kontaktperson i bedriften, samt skrives en sluttrapport for praksisoppholdet fra 
kontaktperson i bedriften. Kurset evalueres med mappeevaluering samt muntlig presentasjon av 
praksisoppholdet. 

Eksempler på praksis-nær undervisning i studieprogrammet er i laboratoriekursene PHYS114 
«Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk» (10 sp), PHYS227 «Laboratoriekurs i 
instrumentering og prosessregulering» (10 sp) samt ELE108 «Robotikk» (10 sp). 

Støttebrev for studieprogrammet i havteknologi, inklusive intensjon om praksisutplassering og 
masteroppgaver, foreligger fra følgende institusjoner (kopi av støttebrev i vedlegg 4): 

• GCE Subsea 
• Christian Michelsen Research 
• Uni Research Miljø 
• Geofysisk institutt 
• Underwater Technology Foundation 
• Sjøkrigsskolen 

 
 
2.4 Vedleggsliste for søknadens kapittel 2: 

Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for oppretting Vedlegg nr. 

Oversikt over behandlingsorganer, samt tidspunkt for og innhold 
i vedtak  

Vedlegg 1 

Mandat for relevante styrer, råd og utvalg  Vedlegg 1 

Organisasjonskart over fakultetets styringsstruktur Vedlegg 2 

Forslag til praksisavtaler  Vedlegg 3 

Støttebrev praksis Vedlegg 4 
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3. Plan for studiet  
(studietilsynsforskriften § 7-2) 

3.1 Studiet skal ha et dekkende navn. 

Norsk navn (bokmål og nynorsk): Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) 

Engelsk navn: Integrated Master’s Programme in Ocean Technology 

Navn på graden: 

• Norsk: Master i havteknologi (sivilingeniør) 
• Engelsk: Master of Science in Ocean Technology 

Havteknologi innbefatter kombinasjonen av kunnskap, teknologi og tekniske løsninger som gjør det 
mulig å gjøre bruk av havets og havbunnens ressurser og muligheter på best og mest bærekraftig måte: 
Fagfeltet inkluderer bl.a. marine konstruksjoner, materialteknologi, mekanisk og elektrisk energi til 
havs, fornybar energi til havs, olje- og gassutvinning til havs, fiskeri- og havbruksteknologi, sensorer og 
instrumenter installert i havet, styring og regulering samt overvåking/ observasjon av livet i havet og 
havmiljø. Studiet i havteknologi vil fokusere på noen utvalgte av disse fagområdene. 

Betegnelsen havteknologi beskriver teknologi relatert til anvendelse i havet fra havoverflate til 
havbunn, og kommuniserer til studenter, arbeidsgivere og samfunnet at studiet omhandler kunnskap, 
utvikling og anvendelse av teknologi egnet for installasjon og bruk i havet. Norges rike havområder og 
langstrakte kyst har gjort havet og virksomheter knyttet til havet til den viktigste bærebjelken i norsk 
samfunns- og næringsliv gjennom århundrer. 

 

3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium.  

 
Læringsutbyttebeskrivelsen for det integrerte masterprogrammet i havteknologi (sivilingeniør) har tatt 
utgangspunkt i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (nivå 7). 

Studiet i Havteknologi skal gi bred teknologisk basis med teoretiske og praktiske kunnskaper innen 
marin måle- og styringsteknologi og marine installasjoner. Sentrale tema er grunnleggende 
matematikk, statistikk, fysikk med fokus på elektromagnetisme, akustikk og optikk, måleteknologi, 
instrumentering, robotikk og styringssystem, marine operasjoner samt materialer for 
undervannsteknologi. 

Utdanningen skal gi kunnskaper og ferdigheter til å delta aktivt i arbeidet med å utvikle nåværende og 
fremtidig næringsliv og offentlig virksomhet. Utdanningen har et metodegrunnlag som gir studenten 
fleksibilitet og tilpasningsevne i et omskiftelig arbeidsmarked. 

Kandidaten skal ved avsluttet studieprogram ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse, som følger: 
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Kunnskap 

Kandidaten 

• har grunnlag for å drøfte sentrale utfordringer og muligheter i havteknologi basert på 
inngående kunnskap i fagfeltet. 

• har avanserte kunnskaper med dybdekunnskap innen minst ett av studieprogrammets 
spesialiseringer i Marin måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner. 

• har solid basis i fundamentale fag som matematikk, fysikk, IKT og teknologifag, som gir et 
godt grunnlag for kontinuerlig oppdatering og utviding av kompetansen i havteknologi. 

• har grunnleggende innsikt i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori og etikk. 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan analysere problemstillinger i havteknologi, og drøfte måter disse kan utforskes på ved 
hjelp av teori og eksperimentelle metoder. 

• kan gjennomføre avanserte beregninger, målinger og analyser innen marin måle- og 
styringsteknologi og marine installasjoner. 

• kan håndtere og presentere måledata, drøfte presisjon og nøyaktighet, og bruke 
programmeringsverktøy for å analysere og behandle måledata. 

• kan utføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, men med stor grad 
av selvstendighet og eget initiativ i tråd med forskningsetiske normer, inklusive analyse og 
kritisk vurdering av vitenskapelige informasjonskilder. 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• kan analysere, diskutere og kommunisere utvalgte problemstillinger innen havteknologi. 

• kan gjennomføre vitenskapelige forsøk og analyser basert på vitenskapelig metode, samt 
reflektere over sentrale vitenskapelige problemstillinger i eget og andres arbeid. 

• kan vise forståelse og respekt for verdier som etikk, åpenhet, presisjon, og pålitelighet. 

• kan arbeide selvstendig og i grupper med praktisk teknologiske og/eller vitenskapelige 
oppgaver av høy kompleksitet. 

 

  



18 
 

3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbytte-
beskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. 

Studieplanene er lagt opp med 10 sp moduler og 3 emner per semester frem til oppstart på 
masteroppgaven. Alle emner i studieplanene for de to studieretningene er obligatoriske, med unntak 
av et valgfritt studieretningsfag (10 sp) i 6. semester og tre valgfrie studieretningsfag (30 sp) i 8. 
semester. Dersom det er faglig passende kan et eller flere av de valgfrie studieretningsfagene i 8. 
semester byttes til 9. semester forutsatt at tilsvarende studiepoeng relatert til masteroppgaven flyttes 
til 8. semester.  

Studiet kombinerer en solid faglig basis i de grunnleggende disiplinene fysikk, matematikk, statistikk 
og informatikk som trengs for å forstå basale havteknologiske problemstillinger. Samtidig gis det 
breddekompetanse innen teknologiledelse, økonomi og nyskapning som gjør at studentene kan sette 
aktuelle problemstillinger i fagfeltet havteknologi inn i et bredere perspektiv. 

 

Kunnskaper: 

• har grunnlag for å drøfte sentrale utfordringer og muligheter i havteknologi basert på 
inngående kunnskap i fagfeltet 

Studentene introduseres til sentrale faglige deler av havteknologi allerede i første semester i 
emnet HTEK101 «Introduksjon til havmiljø» som gir grunnleggende forståelse for fagområdets 
særegenhet, problemstillinger og omfang. I emnet HTEK102 «Praksisutplassering i 
havteknologi» forsterkes kunnskapen i havteknologi ved at studentene oppholder seg faste 
dager i uken hos en bedrift/ forskningsinstitusjon med praktisk arbeid relatert til et felt innen 
havteknologi.  Det åpnes for at arbeidsoppgavene i praksisutplasseringen kan videreføres til 
en masteroppgave.  

 

• har avanserte kunnskaper med dybdekunnskap innen minst ett av studieprogrammets 
spesialiseringer i Marin måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner. 

Studentene velger studieretning i «Marin måle- og styringsteknologi» eller «Marine 
installasjoner». Påfølgende dette velges spesialisering innen begge studieretningene; akustikk 
eller optikk i studieretningen for «Marin måle- og styringsteknologi», og konstruksjon eller drift 
og vedlikehold i studieretningen «Marine installasjoner». Med bakgrunn i de grunnleggende 
emnene i fysikk (PHYS111, PHYS112 og PHYS114) forsterkes kunnskapen i kursene PHYS271 og 
PHYS264 i 6. semester for spesialiseringen i henholdsvis akustikk og optikk. Dybdekunnskapen 
vektlegges videre i emnene PHYS371 og PHYS263 for spesialiseringen i henholdsvis akustikk og 
optikk, og gir sammen med emnet PHYS328 «Utvalgte emner i måleteknologi» og valgfrie 
studieretningsfag avanserte kunnskaper i «Marin måle- og styringsteknologi» med 
dybdekunnskap i spesialiseringen. 

Med bakgrunn i de grunnleggende emnene i fysikk (PHYS111, PHYS112 og PHYS114) forsterkes 
kunnskapen i emnene MAS114, MAS113, MAS117, MAS116 og MAS101 i 5. og 6. semester for 
studieretningen i «Marine installasjoner» med spesialiseringen innen konstruksjon. For 
spesialiseringen innen drift og vedlikehold forsterkes kunnskapen med emnenekursene 
MAS128, MAS113, MAS117, MAS116 og MAS119 i 5. og 6. semester. Spesialiseringen innen 
konstruksjon vektlegges i 7. semester med emnet MOM252 «Materialer for 
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undervannsteknologi», mens spesialiseringen innen drift og vedlikehold vektlegges med 
emnet MOE251 «Risk and reliability». Sammen med muligheten for ytterligere fordypning i 
valgfrie studieretningsfag foreligger det avanserte kunnskaper med dybdekunnskap i begge 
spesialiseringene i studieretningen «Marine installasjoner». 

  

• har solid basis i fundamentale fag som matematikk, fysikk, IKT og teknologifag, som gir et 
godt grunnlag for kontinuerlig oppdatering og utviding av kompetansen i havteknologi. 

Studiet baserer seg på fundamentale emner i matematikk og statistikk (MAT111, MAT102/112, 
MAT121 og STAT100), fysikk (PHYS111, PHYS112, PHYS114), grunnleggende programmering 
(INF109) samt teknologiledelse, økonomi og nyskaping (ING101) som alle gir et godt faglig 
fundament for studiet i havteknologi innen en av studieretningene/ spesialiseringene. De 
fundamentale fagene er også et viktig fundament for fremtidig oppdatering / forståelse av 
nyutviklede teknikker i havteknologi. 

 

• har grunnleggende innsikt i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori og etikk. 

I emnet EXPHIL-MNSEM får studentene grunnleggende innføring i akademisk tenke-, arbeids-
, og skrivemåter, samt filosofiske perspektiv på akademisk kultur og danning. Emnet 
introduserer også kunnskapsteoretiske, vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger 
knyttet til realfag. Kunnskapen er viktig for all vitenskapelig basert yrkesutøvelse generelt, og 
som grunnlag for gjennomføring av forskningsprosjekt for eksempel i form av masteroppgave 
spesielt.  

 

Ferdigheter: 

• kan analysere problemstillinger i havteknologi, og drøfte måter disse kan utforskes på ved 
hjelp av teori og eksperimentelle metoder. 

Basert på fundamentale ferdigheter i matematikk, statistikk, dataprogrammering og fysikk 
gjennomfører studentene analyser på problemstillinger og drøfter løsningsmetoder relatert til 
havteknologi i emner som PHYS225, PHYS227, PHYS264 og PHYS271 innen «Marin måle- og 
styringsteknologi» og i emner som MAS113, MAS114, MAS116, og MAS101 innen «Marine 
installasjoner». Analysene av utvalgte problemstillinger relatert til havteknologi forsterkes i 
emnene MOM252, PHYS371 og PHYS263, og vektlegges spesielt i MOE251 «Risk and 
reliability». 

 

• kan gjennomføre avanserte beregninger, målinger og analyser innen marin måle- og 
styringsteknologi og marine installasjoner. 

Grunnleggende fundamentale ferdigheter i matematikk, statistikk, dataprogrammering og 
fysikk med påfølgende utvalg av studieretningsfag innen spesialiseringene i akustikk/ optikk og 
konstruksjon/ drift og vedlikehold gjør studentene i stand til å gjennomføre avanserte 
beregninger og analyser. Emnet PHYS114 introduserer studentene til målinger, som forsterkes 
i emnet PHYS225. Emnet PHYS227 vektlegger gjennomføring av avanserte målinger innen 
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marin måle- og styringsteknologi. Emnet PHYS227 kan tas som valgfritt studieretningsfag i 
«Marine installasjoner» i 8. semester. 
 

• kan håndtere og presentere måledata, drøfte presisjon og nøyaktighet, og bruke 
programmeringsverktøy for å analysere og behandle data. 

I emnet PHYS114 «Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk» introduseres 
studentene til håndtering av data, måleusikkerhet, drøfting av presisjon samt 
datainnsamlingsprogrammering i programmeringsverktøyet LabVIEW. Påfølgende forsterkes 
disse ferdighetene i emnet PHYS227 «Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering» 
som spesielt vektlegger PC-basert datainnsamling, analyse og presentasjon av data med 
programmeringsverktøyene LabVIEW og Matlab. Emnet PHYS227 er obligatorisk for 
studieretningen i «Marin måle- og styringsteknologi», og et valgbart emne i 8. semester i 
studieretningen «Marine installasjoner». 

 

• kan utføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, men med stor 
grad av selvstendighet og eget initiativ i tråd med forskningsetiske normer, inklusive 
analyse og kritisk vurdering av vitenskapelige informasjonskilder. 

Fundamentale ferdigheter i matematikk, statistikk, dataprogrammering og fysikk samt 
spesialisering med avanserte kunnskaper i akustikk/ optikk eller konstruksjon/ drift og 
vedlikehold gjør at studentene har nødvendige ferdigheter for å gjennomføre et selvstendig 
og avgrenset forskningsprosjekt under veiledning.  

 

Generell kompetanse: 

• kan analysere, diskutere og kommunisere utvalgte problemstillinger innen havteknologi. 

Basert på studieretningsfag i «Marin måle- og styringssystem», som PHYS227, ELE108, 
PHYS116, PHYS264/PHYS271 og PHYS371/PHYS263 har studentene avanserte kunnskaper i 
havteknologi som gir mulighet for analyse, diskusjon og kommunikasjon av utvalgte 
problemstillinger i fagfeltet. Denne kompetanse vektlegges videre i masteroppgaven HTEK399. 
Studieretningsfagene i «Marine installasjoner» som MAS114, MAS113, MAS117, MAS116, 
MAS101 og MOM252 muliggjør det samme. 

 

• kan gjennomføre vitenskapelige forsøk og analyser basert på vitenskapelig metode, samt 
reflektere over sentrale vitenskapelige problemstillinger i eget og andres arbeid. 

Med bakgrunn i laboratoriekursene PHYS114 og PHYS227 har studentene kunnskap i å 
gjennomføre praktiske vitenskapelige forsøk og analyser. Kompetanse i gjennomføring og 
analyse av vitenskapelige forsøk forsterkes i gjennomføringen av den veiledede 
masteroppgaven 

 

• kan vise forståelse og respekt for verdier som etikk, åpenhet, presisjon, og pålitelighet. 

Studenten oppnår kompetanse i forståelse og respekt for verdier som etikk, åpenhet, presisjon 
og pålitelighet i EXPHIL sammen med arbeidet som gjennomføres i laboratoriekursene 
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PHYS114 og PHYS227, hvor det gis skriftlig tilbakemelding på innleverte laboratorierapporter. 
I tillegg fokuseres disse verdiene i masteroppgaven HTEK399 samt veiledningen av denne. 

 

• kan arbeide selvstendig og i grupper med praktisk teknologiske og/eller vitenskapelige 
oppgaver av høy kompleksitet. 

Studentene oppnår denne generelle kompetansen gjennom regneøvinger, 
semesterprosjekter, laboratoriearbeid (PHYS114/PHYS227/PHYS263), samt arbeid med 
masteroppgaven HTEK399. 

 

 

3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbytte-
beskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har det de senere år blitt et tydeligere fokus på 
kvalitet i undervisning og utdanning. Dette skjer blant annet gjennom Senter for fremragende 
utdanning, bioCEED, som har bidratt til å sette et økt fokus på dette. De tilbyr også erfarne undervisere 
ved fakultetet mulighet til å være med på bioCEEDs Kollegiale Lærerkurs. Kurset har som mål at 
deltagerne skal utvikle egen undervisningspraksis og få økt kunnskap om, og fokus på, hva som 
fremmer læring hos studentene.  MN-fakultetet har også vedtatt å innføre en meritteringsordning for 
undervisere som gir den pedagogiske kompetansegraden Excellent Teaching 
Practitioner/Fremragende underviser (ETP/Fund). Ved å innføre en slik ordning ønsker fakultetet å gi 
økt fokus til systematisk og målrettet arbeid for utdanningskvaliteten og en kollegial 
undervisningskultur på fakultetet. 

Studieprogrammets ulike arbeids- og undervisningsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene til hvert 
enkelt emne. En oversiktstabell over emner i graden med arbeids- og undervisningsformer er vist i 
vedlegg 5. 

Studiet er i hovedsak bygget opp omkring videreføring av eksisterende emner. Undervisningsformen 
til de eksisterende emnene er hovedsakelig forelesninger med godkjente obligatoriske øvinger. Flere 
av emnene inkluderer også arbeid i grupper, inklusive laboratoriekursene i studieprogrammet. I disse 
emnene trenes studentene i å kunne jobbe sammen med andre og drøfte problemstillinger innen 
fagfeltet. Denne vekslingen mellom forelesninger og gruppeundervisning medfører at studentene 
oppnår læringsmålene både på kunnskaps- og ferdighetsnivå. 

Emnene PHYS114 og PHYS227 er laboratoriekurs hvor det arbeides i grupper med innlevering av felles 
laboratorierapporter. Studentene i disse emnene tilegner seg ferdighetene som er nødvendige for å 
kunne utforske problemstillinger innen havteknologi basert på eksperimentelle metoder, samt å kunne 
utføre målinger og analyser innen fagfeltet. De får samtidig trening i å gjennomføre vitenskapelige 
forsøk samt håndtere og presentere måledata. 

Trening i gruppearbeid forsterkes ytterligere i følgende kurs: 

• I emnet ING101 «Teknologiledelse, økonomi og nyskaping» gis det forelesninger kombinert 
med gruppearbeid samt erfaringslæring ved bruk av brettspill og simuleringsspill. Emnet 
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inneholder en semesteroppgave som veiledes av en mentor og som presenteres for de andre 
studentene i faget ved muntlig presentasjon.  

• Emnet MAS119 «Drift og vedlikeholdsledelse» er basert på forelesninger og problembasert 
læring med obligatorisk gruppearbeid, innlevering og presentasjon av gruppeoppgaver/ 
prosjektoppgaver. 

I studieprogrammet i havteknologi er det opprettet to nye emner; HTEK101 «Introduksjon til havmiljø» 
og HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi».  

• Emnet HTEK101 har som målsetning å gi studentene bred kunnskap i sentrale faglige tema i 
havteknologi, og er inndelt i 7 moduler som dekker sentrale deler av fagfeltet. Hver modul 
undervises av en fagspesialist. Emnet skal i tillegg ha ekskursjoner for å synliggjøre utstyr og 
prosesser relatert til havteknologi. Studentene skriver et refleksjonsnotat som oppsummerer 
ekskursjonene.  

• Emnet HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi» har som målsetning å gi studentene 
verdifull og relevant praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i en bedrift eller 
forskningsvirksomhet relevant for havteknologi. Studentene skal være utplassert hos 
oppdragsgiver på faste dager i uken, og gir studentene mulighet til å reflektere over samspillet 
mellom fullførte teoretiske fag i utdanningsprogrammet og praktisk yrkesutøvelse innen 
havteknologi. Den obligatoriske undervisningsaktiviteten i emnet inkluderer godkjent løpende 
ukentlig logg/dagbok i form av blogg, godkjent statusrapport midtveis i praksisperioden, 
godkjent sluttrapport etter endt praksisperiode, skriftlig tilbakemelding fra kontaktperson i 
bedriften samt godkjent muntlig presentasjon av praksisoppholdet. 

I den avsluttende fasen av studieprogrammet får studentene gjennom sitt masterprosjekt trening i å 
jobbe selvstendig med et avgrenset forskningsprosjekt, samt å gjennomføre avanserte beregninger, 
målinger og analyser på selvstendig grunnlag. 

 

 

3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 

Studieprogrammets ulike eksamensordninger og vurderingsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene 
til hvert enkelt emne. En oversiktstabell over emner i graden med eksamensordninger og 
vurderingsformer er vist i vedlegg 6. 

Studiet er i hovedsak bygget opp omkring eksisterende emner som vil bli videreført. 
Vurderingsformene til de eksisterende emnene er hovedsakelig skriftlig eksamen. Unntak fra dette er 
blant annet følgende: 

• Emnet ING101 «Teknologiledelse, økonomi og nyskaping» inneholder en semesteroppgave 
som veiledes av en mentor og som presenteres for de andre studentene i faget ved muntlig 
presentasjon. Semesteroppgaven utgjør 55 % av endelig karakter og den skriftlige eksamenen 
utgjør 45 % av endelig karakter. Det benyttes et digitalt eksamenssystem for den skriftlige 
eksamenen.  

• De omfattende laboratoriekursene PHYS114 «Grunnleggende målevitenskap og 
eksperimentalfysikk» og PHYS227 «Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering» 
har mappeevaluering av laboratoriejournaler sammen med muntlig avsluttende praktisk 
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eksamen, som inkluderer demonstrasjon av gjennomført laboratoriearbeid. På denne måten 
er det mulig å teste både kunnskapsmål og studentens evne til å presentere og drøfte data og 
analyser. 

• Mappevurdering benyttes også i emnene MAS101 «3D-modellering og elementmetode» og 
MAS119 «Drift og vedlikeholdsledelse» 

• I emnet HTEK101 «Introduksjon til havmiljø» er vurderingsformen et refleksjonsnotat fra 
emnets obligatoriske ekskursjoner (20%) samt flervalgseksamen (80%). 

• I emnet HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi» testes studentens evne til skriftlig og 
muntlig kommunikasjon og refleksjon gjennom mappeevaluering basert på følgende deler: 
løpende ukentlig logg/dagbok i form av blogg, statusrapport midtveis i praksisperioden, 
sluttrapport etter endt praksisperiode, timelister signert av kontaktperson i bedriften, skriftlig 
tilbakemelding fra kontaktperson i bedriften i tillegg til godkjent muntlig presentasjon av 
praksisoppholdet. 

 

 

3.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. 

Norge har i dag en marin verdiskapning på ∼ 90 milliarder kroner. I 2050 antas det at verdiskapningen 
vil være økt til 550 milliarder kroner. Bergensområdet og Vestlandet står for 56 prosent av norsk 
forskning og utdanning innen marine fag med en tilhørende variert marin industri som både er 
fremstiller og bruker av teknologi tilknyttet havet. Dette næringslivet inkluderer teknologiselskaper 
som utvikler og tilvirker marine sensorer og marine observasjonsplattformer. Det innbefatter 
subseaselskaper, som bruker fjernstyrte og autonome undervannsroboter (ROV/AUV) til inspeksjon og 
vedlikehold av havbunnsinstallasjoner. Det omfatter fiskeindustri som baserer innhøsting av marine 
ressurser på bruk av akustiske sensorer, og havbruksnæring som anvender marin sensorteknologi til 
overvåking av produksjon og miljø. I tillegg baserer en rekke FOU-institusjoner og statlige 
forvaltningsinstitusjoner i Bergensområdet sin marine datainnsamling og forskning på denne type 
teknologi.  

Den store og brede aktiviteten innen havteknologi på Vestlandet og langs Vestlandskysten vil ha behov 
for ulik kompetanse innen havteknologi i overskuelig fremtid. Kandidater fra studiet vil kunne gå inn i 
en rekke ulike teknologiske jobber som for eksempel innenfor havbruk, fiskeri, olje- og gass, 
miljøovervåkning, utforskning av marine mineralressurser, forskning m.m. 

Subsea-klyngen GCE Subsea er en sentral samarbeidspartner i utviklingen av studieprogrammet i 
havteknologi. GCE Subsea er en global næringsklynge som inngår i programmet «Global Centres of 
Expertise». Klyngen samler mer enn 130 bedrifter, kompetanseaktører og utviklingsaktører med fokus 
på undervannsløsninger, og har sitt hovedsete i Bergen. Klyngen har over 8 000 ansatte og omsetter 
for nærmere 20 milliarder kroner, og vil være en viktig støttespiller for studieprogrammet både for å 
gi studentene tilgang til relevante næringsnære aktiviteter i studietiden, men også for å promotere 
kandidatens kompetanse i havteknologi mot næringen. Et støttebrev fra GCE Subsea med henvisning 
til studiets relevans for arbeidslivet, er vedlagt.  

Studieprogrammet legger et godt fundament for videre Ph.D. studier innen spesialiseringene akustikk/ 
optikk og konstruksjon/ drift og vedlikehold. 

 

 

http://www.gcesubsea.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ringsklynge
https://no.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Centres_of_Expertise
https://no.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Centres_of_Expertise
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3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 
som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 

Institutt for fysikk og teknologi, Geofysisk institutt og Institutt for geovitenskap gir forskningsbasert 
undervisning, og foreleserne på emnene er aktive forskere innen instituttenes fagområder. 
Studentene vil gjennom ulike emner gjennom studiet få innsikt i, og kunnskap om, forskningsfronten 
innen fagområdet. Studentene vil møte pågående forskningsaktiviteter i havteknologi allerede i emnet 
HTEK101 «Introduksjon til havmiljø», som vil bestå av flere undervisere som hver vil gi en introduksjon 
til sin innfallsvinkel og forskning innen havmiljø/ havteknologi. I tillegg vil studentene kunne velge en 
forskningsrelatert praksisutplassering i 5. semester (HTEK102). Den viktigste koblingen mellom 
studentene og instituttenes/ samarbeidspartnernes pågående forskning vil selvsagt skje gjennom 
masterstudiet, hvor studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.  

I søknadens kapittel 4 gis det en oversikt over den faglige aktiviteten innen det marine området ved 
Institutt for fysikk og teknologi, Geofysisk institutt, Institutt for geovitenskap, Høgskolen i Bergen 
(Institutt for maskin -og marinfag og Institutt for elektrofag) samt Sjøkrigsskolen.  

I tillegg til pågående forskningsprosjekter innen havteknologi ved nevnte institusjoner, med tilhørende 
forskningsfasiliteter som listet i kapittel 3.9, vises det til Forskningsrådets spesielle satsing i 
havteknologi, som er svært aktuell for institusjonene som deltar studieprogrammet i havteknologi. 

 

 

3.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset 
studiets nivå, omfang og egenart. 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt internasjonalt miljø, der blant annet 
halvparten av fast stab er internasjonale, og de ansatte har mange internasjonale samarbeidspartnere. 
Videre er innvekslingsstudenter og internasjonale gradsstudenter integrert i ordinære programmer på 
bachelor- og masternivå.  I løpet av studiet vil også alle bachelorstudenter ha emner som er undervist 
på engelsk, og alle masterprogram på fakultetet tilbys på engelsk. 

Studieprogrammet i havteknologi har avsatt 6. semester for delstudium i utlandet, som muliggjøres 
gjennom eksisterende utvekslingsavtaler ved Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen med 
forhåndsgodkjente emner som erstatning for obligatoriske emner i studiet. 

Blant annet er Høgskolen i Bergen medlem (og Universitetet i Bergen assosiert medlem) av The Subsea 
University Alliance, som er en sammenslutning av flere anerkjente tekniske universitet med aktiviteter 
innen undervannsteknologi relatert til olje- og gassindustrien. Alliansens formål er å fremme 
prosjektsamarbeid mellom disse institusjonene, samt utveksle kunnskap/ forskning i form av 
gjesteforelesninger, gjesteopphold og studentutveksling.  

Alliansen har som en av sine målsetninger å opprette en internasjonal Subsea Master of Science grad 
i samarbeid med viktige industriaktører. Det er allerede nå mulig for masterstudenter å følge emner 
ved andre universitet i alliansen, og la disse emnene inngå i en mastergrad ved institusjonen man 
studerer ved. The Subsea University Alliance består av følgende institusjoner: 

• Curtin University (Perth, Australia)  
• Houston University (USA) 
• University of Aberdeen (Skottland) 

http://www.forskningsradet.no/prognett-havteknologi/Om_satsingen/1254016456326
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• National University of Singapore (Singapore) 
• University of Rio de Janeiro (Brasil) 
• Høgskolen i Bergen.  

I utgangspunktet legges det opp til at eventuelle delstudium relatert til studieprogrammet i 
havteknologi vil kunne foregå i samarbeid med et av de ovenfor nevnte universitetene, som alle har 
en aktuell kursportefølje i undervannsteknologi for studentene i havteknologi som gjør at det totale 
læringsutbyttet oppnås. 

Generell oversikt over studentutvekslingsavtaler ved aktuelle UiB institutt er tilgjengelig som følger: 
http://www.uib.no/utvekslingsavtale 

 

 

  

http://www.uib.no/utvekslingsavtale
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3.9 Hvis relevant (se veiledning): Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og 
tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. 

Studentene relatert til studieprogrammet i havteknologi vil benytte UiBs lokaler, tjenester og ressurser 
i tillegg til infrastruktur ved Høgskolen i Bergen og Sjøkrigsskolen. Støttefunksjoner for studiet er 
studieadministrasjon ved Institutt for fysikk og teknologi og MatNat-fakultetet. Det er også tekniske 
støttefunksjoner (laboratorieingeniører) tilgjengelig ved Institutt for fysikk og teknologi. 

Følgende oversikt viser infrastruktur tilgjengelig for å oppnå læringsutbyttet i studieprogrammet i 
havteknologi.  
 
Infrastruktur tilgjengelig for studiet ved Universitetet i Bergen 

1. Undervisningslokaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet/ Institutt for fysikk 
og teknologi 

2. Undervisningslaboratorier ved Institutt for fysikk og teknologi 
PHYS114-laboratorium 

3. Akustikk-laboratorium ved Institutt for fysikk og teknologi 
4. Optikk-laboratorium ved Institutt for fysikk og teknologi 
5. Måleteknologi-laboratorium (inklusive strømningsrigg) ved Institutt for fysikk og teknologi 
6. Norwegian Marine Robotics Facility (NORMAR) som er en nasjonal fasilitet for marin 

forskningsinfrastruktur som er finansiert av Norges Forskningsråd. Fasiliteten operer i dag en 
fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) for havforskning og den skal etter planen bygges ut med 
en autonom undervannsfarkost (AUV). Begge farkostene er utrustet med avansert 
sensorteknologi og kan operere på store havdyp (6000 m). 

7. Bergen Geoanalytical Facility & Earthlab er laboratoriekomplekser som er innrettet mot 
kjemisk analyse av bergarter, mineraler, sedimenter og andre miljøprøver. Utvikling av 
analysemetoder for marine miljøprøver er en viktig del av aktiviteten ved 
laboratoriekomplekset. Ved hjelp av ny teknologi blir kjemiske miljøanalyser i havet i økende 
grad utført ved in situ målinger. Utvikling av instrumenter og sensorer som kan utplasseres 
på stasjonære observasjonsplattformer, eller som bæres av marine roboter, blir stadig 
viktigere og krever nytekning og samarbeid på tvers av teknologiske og naturfaglige miljøer.  

8. European Plate Observing System (EPOS) er et internasjonalt infrastrukturprosjekt der den 
norske noden ledes fra Institutt for geovitenskap. EPOS er rettet mot jordskjelvovervåking og 
varsling av geofarer. Utplassering av seismografer på havbunnen er en del av prosjektet og 
krever utvikling av robuste havobservasjonsplattformer og dataoverføringsteknikker.  

9. Gliderlaboratorium ved Geofysisk institutt inklusive verkstedsfasiliteter. Laboratoriet er 
utstyrt med ulikt verktøy som er nødvendig for service og vedlikehold av glidere, som også 
inkluderer PC for diagnostisering og simulering av dykk. Geofysisk institutt har totalt 6 glidere 
(autonome undervannsfarkoster) fra Kongsberg. I tillegg disponeres det 3 glidere av typen 
Slocum som eies av Havforskningsinstituttet. Gliderlaboratoriet og glidere er en del av et 
nasjonalt infrastrukturprogram, Norwegian Atlantic Current Observatory (NACO), som er 
støttet av Forskningsrådet. 
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Infrastruktur tilgjengelig for studiet ved Norsk havlaboratorium 

1. Norsk havlaboratorium er et senter for marin teknologi og teknologiutvikling som UIB og 
Havforskningsinstituttet har etablert i felleskap. Høyskolen i Bergen, CMR, Nansensenteret, 
UniResearch og andre institusjoner vil nå bli invitert til å delta i dette laboratoriet.  
Havlaboratoriet vil være tilrettelegger for en rekke nasjonale marine infrastrukturprosjekter - 
deriblant NORMAR, LOVE, EPOS, NORARGO, NACO. Det vil også være et møtested for 
forskere, studenter og ingeniører. Et masterstudie i havteknologi vil være viktig for denne 
felles teknologiske satsingen.  Den pågående oppbyggingen av et teknologisk ekspertmiljø 
ved laboratoriet vil igjen være en ressurs for et masterstudie i  havteknologi. Havlaboratoriet 
vil blant annet kunne tilby aktuelle teknologiske problemstillinger knyttet infrastruktur- og 
sensorutviklingsprosjekter som vil kunne danne grunnlag for masteroppgaver.   

 

Infrastruktur tilgjengelig for studiet ved Høgskolen i Bergen 

1. Materiallaboratorium 
2. Marinlaboratorium (bølgetank) 
3. Automatiseringslaboratorium 
4. Elkraftlaboratorium 
5. Robotikklaboratorium 
6. Laboratorium for grunnleggende elektrofag 
7. Utvalg laboratorier for spesielle anvendelser 

 

Infrastruktur tilgjengelig for studiet ved Sjøkrigsskolen 

1. Maskinlaboratorium 
i. Slepetank med bølgegenerator og variabel grunne, 26 x1.8 x1,12 m (LBD)  

Slepehastigheter opp mot 4-5 m/s  

ii. Gassturbin av typen Walter M601D, turbinen er av konstruksjon meget lik de som 
Skjold klassen er utrustet med, 452 kW (MCR) ved 2080 rpm 

iii. Kavitasjonstunnell med highspeed-kamera 

2. Elkraftlaboratorium 

3. Sterkstrømanlegg med to tavler 

4. Elektronikklaboratorium 

5. PLS-laboratorium 

6. Navigasjonssimulator (flere typer broer) 

 

Infrastruktur tilgjengelig for studiet ved Havforskningsinstituttet 

1. Lofoten-Vesterålen kabelobservatorium (LoVe) 
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3.10 Vedleggsliste for søknadens kapittel 3: 

Vedlegg til Plan for studiet 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Oversikt undervisningsformer Vedlegg 5 

Oversikt vurderingsformer Vedlegg 6 
Studieplan  med følgende vedlegg: 

- Emnebeskrivelser, inkludert plan for emner i 
programmet 

Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

Vedlegg 7 
 

Bekreftelser på bruk av emner Vedlegg 8 

Støttebrev relevans for arbeidsliv Vedlegg 4 
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4. Fagmiljø tilknyttet studiet 
(studietilsynsforskriften § 7-3) 

4.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik 
det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige 
og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Fagmiljøene tilknyttet studiet fra Universitetet i Bergen (Institutt for fysikk og teknologi, Geofysisk 
institutt og Institutt for geovitenskap), Høgskolen i Bergen (Institutt for maskin -og marinfag og Institutt 
for elektrofag) og Sjøkrigsskolen har nødvendig kompetanseprofil for gjennomføring av studiet som 
gjengitt nedenfor. Angivelse av fagmiljøenes involverte fagpersoner er også angitt. Med mindre annet 
er angitt er de involverte fagpersonene ansatt i fulltidsstillinger. 

Institutt for fysikk og teknologi 

Akustikk 

Akustikkgruppen ved IFT bygger på 50 års forskning innen eksperimentell og teoretisk 
akustikk, i tett kobling. Gruppen fokuserer på grunnforskning, og samarbeider med 
eksterne partnere på anvendelser. Forskning i gruppen har inkludert bl.a. 
undervannsakustikk, fiskeriakustikk, ikke-lineær akustikk, modellering av ultralyd 
målesystemer, materialkarakterisering, elastiske bølgeledere, piezoelektrisk 
transduserteknologi, akustisk avbildning, miljømåling, ultralyd fiskalmåling av olje og gass, 
"rock physics", og medisinsk ultralyd. Avanserte matematisk-numeriske modeller er 
utviklet og brukt/brukes i betydelig grad av UiB og CMR innen forskning og industriell FoU. 
Dette inkluderer "The Bergen Code" (endelig-differans-modell for ikke-lineære lydfelt), 
FEMP (endelig-element-modell for piezoelektriske transdusere og lydfelt), og mer 
modeller som bygger på disse. 7 kurs innen akustikk blir tilbudt av gruppen, på master- og 
Ph.D.-nivå. 

Fagpersoner: 

Professor Per Lunde 

Fagfelt: Akustikk i gasser, væsker og faste stoff; ultralyd fiskalmåling av olje og gass; 
undervannsakustikk; piezoelektrisk transduserteknologi; modellering av ultralyd 
målesystemer; fiskeriakustikk; "guided ultrasonic waves"; materialkarakterisering; ikke-
lineær akustikk; teoretisk akustikk; og numerisk modellering. 

Forsker Magne Aanes 

Fagfelt: Eksperimentell akustikk; numerisk modellering; endelig-element-modellering; 
"guided ultrasonic waves"; piezoelektriske transdusere; og materialkarakterisering. 
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Optikk 

I optikk er det bred kompetanse innen måling og simulering av solstråling i atmosfæren 
og havet. Spesielt, er det kompetanse på hvordan lys med ulike bølgelengder vekselvirker 
med plankton og anna organisk og uorganisk materiale, og hvordan disse 
vekselvirkningene påvirker lysspekteret på ulike dyp. Kompetansen blir brukt innen blant 
annet optisk fjernmåling, akvatisk fotosyntese og klimaforskning. 

Fagpersoner: 

Førsteamanuensis Børge Hamre 

Fagfelt: Atmosfærisk og marin optikk 

Forsker Yi-Chun Chen 

Fagfelt: Atmosfærisk og marin optikk 

   

Måleteknologi og instrumentering 

Forsker og underviser i måleteknologi og instrumentering med et bredt spekter av 
anvendelser innen olje- og gass, biologi og miljøovervåking. Forskningsaktivitetens 
hovedfokus er på gamma-tomografi for monitorering av hydrokarbonstrømning. 

Fagpersoner: 

Professor Bjørn Tore Hjertaker 
Fagfelt: Måleteknologi, instrumentering, PC-basert datainnsamling og kontroll, 
gammma-tomografi 

Professor II Geir Anton Johansen 
Fagfelt: Strålingsfysikk, måleteknologi, gamma-tomografi 

 

Geofysisk institutt 

Geofysisk institutt forsker og underviser i meteorologi, oseanografi og klima. 
Forskningsaktiviteten er delt inn i fire forskningsgrupper; en meteorologigruppe, en 
klimagruppe og to oseanografigrupper, en for kjemisk - og en for fysisk oseanografi. I 
fysisk oseanografi studeres storstilte fenomener i verdenshavene. Hovedtemaene er 
transporten av varmt vann i overflaten fra Ekvator mot polene, og kaldt vann på store dyp 
fra polene mot Ekvator. Forskningsgruppen har stor aktivitet i Arktis og Antarktis hvor 
bunnvannsdannelse , som er en drivkraft for de globale havstrømmene, studeres. 

Fagpersoner: 

Professor Ilker Fer 

Fagfelt: Physical oceanography, including the boundary layer processes, dense water 
overflows, turbulence and mixing, fine and microstructure data acquisition and 
interpretation, seismic reflection techniques to image oceanic finestructure, convective 
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processes leading to dense water formation, turbulence in the under ice boundary layer, 
air-ice-sea interaction, internal waves, turbulence parameterizations. 

Professor Peter Haugan 

Fagfelt: Forskningsinteresser som spenner fra fysiske prosesser i oseanografi til utvikling 
av fremtidens energisystemer. 

 

 

Institutt for geovitenskap 

Institutt for geovitenskap har marin forskning og undervisning som et 
hovedsatsingsområde. Instituttet er vert for et K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning 
og et Senter for fremragende forskning i (marin) geobiologi - og det har forskningsgrupper 
rettet mot marin geofysikk og marin geologi. Denne forsknings- og 
undervisningsaktiviteten er basert på omfattende toktaktivitet og på bruk av avansert 
havteknologi. En gruppe ingeniører og teknikere understøtter drift og bruk av fjernstyrte 
og autonome marine roboter og et spekter av marin instrumentering og sensorteknologi. 
For å være i forskningsfronten, og for å være ledende på undervisning i marine geofag, vil 
instituttet styrke den teknologiske kompetansen og utvikle et tett samarbeid mot 
teknologiske forskning-, utvikling- og undervisningsmiljøer. Et integrert masterstudie i 
havteknologi vil være et viktig steg i denne retning. 

Fagpersoner: 

Professor Rolf Birger Pedersen 

Fagfelt: Spesialist på dyphavforskning som retter seg både mot grunnleggende 
vitenskapelige problemstillinger og ressursrettede spørsmål. Rolf Birger Pedersen leder 
K.G. Jebsen-senter for dyphavforskning og Norwegian Marine Robotics Facility 
(NORMAR), og er initiativtaker til Norsk havlaboratorium.  

Professor Ingunn Thorseth 

Fagfelt: Low-temperature geochemical processes and geomicrobiology. 

Professor Haflidi Haflidasson 

Fagfelt: Undersjøiske ras, havbunnsedimenter, fjorder  

Professor Rolf Mjelde 

Fagfelt: Marin geofysikk hovedsakelig havbunnseismikk på jordskorpeskala i områdene: 
midt-Norge, Barentshavet, Jan Mayen, sprederygger i Nord Atlanteren.  

Professor Kuvvet Atakan 

Fagfelt: Jordskjelv seismologi, seismotektonikk og jordskjelv risiko 
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Høgskolen i Bergen 

Institutt for Elektrofag 

Instituttet utdanner bachelor-kandidater innen elektronikk, elkraftteknikk, 
automatiseringsteknikk og kommunikasjonssystem. En samarbeider også med Institutt 
for maskin- og marinfag om undervisning i instrumentering for bachelorstudiet i 
undervannsteknologi. Institutt for Elektrofag tilbyr sammen med andre institusjoner 
master innen kommunikasjonssystem og energi (elkraftteknikk). Instituttet er i ferd med 
å bygge opp forskningsaktiviteter knyttet til undervannsmåling/instrumentering, hvor en 
søker å engasjere flere kompetansemiljøer på instituttet. Kompetansen innen 
automatiseringsteknikk, robotikk og elkraftteknikk danner en basis for anvendelser innen 
for eksempel undervannsrobotikk, inspeksjon og diagnostikk av maskiner under vann 
(både elektriske og andre) og undervannsautomasjon.  

Fagpersoner: 

Professor Kjell-Eivind Frøysa 
Fagfelt: Undervannsmåling og -instrumentering, akustisk lydforplantning,  subsea fiskal 
og flerfase måling av olje og gass 

Førsteamanuensis Emil Cimpan 
Fagfelt: Automasjon 

Førsteamanuensis Jan Martin Johannessen 
Fagfelt: Robotikk 

Høgskolelektor Lasse Sivertsen 
Fagfelt: Elkraft 

 

Institutt for Maskin og marin 

Instituttet utdanner bachelor-kandidater innen allmenn maskin, marinteknikk, 
produksjonsteknikk, energiteknologi og undervannsteknologi. I tillegg har 
instituttet to masterprogram; undervannsteknologi i samarbeid med NTNU og 
energi i samarbeid med UiB. Instituttet har om lag 850 studenter, samt 36 ansatte, 
som utgjør 33 årsverk. Av disse er det 25 faglige årsverk. Mer enn 70 % av de 
faglige har førstekompetanse. Av disse er 2 professorer og 4 professor II. Det skal 
ansettes to nye professorer innen 6 – 8 måneder. 

Utdanning til profesjon eller yrke står sentralt, og instituttet har derfor en tydelig 
arbeidslivsrettet profil, hvor god kontakt med næringslivet er svært viktig. Av siste 
års bacheloroppgaver er ca. 90 % av 70 oppgavene utført i samarbeid med 
næringslivet. 

Instituttet har tre fokusområder for sine forskningsaktiviteter: energi, 
materialteknologi og havteknologi 

Fagpersoner: 

Professor Thomas Impelluso 
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Fagfelt: Dynamikk 

Professor Richard J. Grant 
Fagfelt: Lette konstruksjoner og energi 

Førsteamanuensis Emil Cimpan 
Fagfelt: Automasjon 

Førsteamanuensis Norbert Lümmen 
Fagfelt: Energi og termodynamikk 

Førsteamanuensis Lars Magne Nerheim 
Fagfelt: Energi, termiske maskiner og gassteknologi 

Førsteamanuensis Anna Kosinska 
Fagfelt: Mekanikk og maskindeler 

Førsteamanuensis Ragnar Gjengedal 
Fagfelt: Materialteknologi 

Førsteamanuensis Per Fredrik Thuvander 
Fagfelt: Materialteknologi 

Førsteamanuensis Gloria Stenfelt 
Fagfelt: Aerodynamikk, hydrostatikk og hydrodynamikk 

Førsteamanuensis Hassan Momeni  
Fagfelt: 3D-modellering og FEM analyse 

Førsteamanuensis Saeed Bikass 
Fagfelt: 3D-modellering og FEM analyse 

Professor II Javad Barabady 
Fagfelt: Risk and reliability 

Professor II Arve Bjørseth 
Fagfelt: Marine stålkonstruksjoner 

Førstelektor Thore C. Thuestad 
Fagfelt: Hydrodynamikk og marine operasjoner 

Førsteamanuensis Maneesh Singh 
Fagfelt: Drift og vedlikehold 

Førsteamanuensis Boris Balakin 
Fagfelt: Hydraulikk og hydrauliske systemer 
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Sjøkrigsskolen 

Sjøkrigsskolen er delvis underlagt lov om universiteter og høyskoler og har status som 
akkreditert høyskole (NOKUT) siden 2004. Sjøkrigsskolens hovedoppdrag er å gi kadetter 
grunnleggende offisersutdanning (GOU). Utdanningsordningen er kompleks og 
mangesidig, samtidig som lederutdanningen går som en rød tråd gjennom hele 
utdanningsforløpet. Lederutdanningen representerer kjernen i den militære 
profesjonsutdanningen.  

Innholdet i utdanningen hviler på tre grunnpilarer; felles offisersfag, lederutvikling og 
bransjefag. Sjøkrigsskolen utdanner offiserer til å bekle stillinger innen bransjene 
operativ, teknisk, og forvaltning. Denne utdanningen leder fram til tittelen Bachelor i 
militære studier. Sjøkrigsskolens tekniske bransje utgjør for tiden 1 professor, 9 med 
førstestillingskompetanse, 4 høgskolelektorer og en avdelingsingeniør. 

Det er tre tekniske linjer, der utdanningen tilfredsstiller også Forskrift om rammeplan for 
ingeniørutdanning: 

• Bachelor i militære studier, Lederskap med fordypning i maskinfag, M-M  
(Maskinoffiser klasse 1). 

• Bachelor i militære studier, Lederskap med fordypning i elektro og automasjon, 
M-EA (Skipselektrooffiser). 

• Bachelor i militære studier, Lederskap med fordypning i elektronikk/data, M-ED 
(Våpenoffiser). 

Fagpersoner: 

Høyskolelektor og Orlogskaptein Lars Petter Holm 

Fagfelt: Juridiske fag 

Høyskolelektor Terje Fykse 

Fagfelt: Elektrofag 

Førsteamanuensis Alexander Sauter 

Fagfelt: Elektrofag 

Høyskolelektor Gisle Strand 

Fagfelt: Maskinfag 

Førsteamanuensis og Orlogskaptein Tommy Krabberød 

Fagfelt: Ledelsesfag 
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4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 
studiet. 

Universitetet i Bergen er partner i Bergen Marine Forskningsklynge, et forpliktende samarbeid mellom 
sentrale aktører innen marin forskning og utdanning i bergensregionen, et internasjonalt 
samlingspunkt for opp til 1000 marine forskere. Det tverrfaglige samarbeidet mellom fremragende 
forskningsmiljøer, ny marin teknologi og et utdanningstilbud tilpasset fremtidens behov for kunnskap 
innenfor det marine feltet Bergen marine forskningsklynge til den største samlede forskningssatsingen 
i Bergen noensinne. 

Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen er begge partnere i forskningsklyngen GCE Subsea, som 
er en global næringsklynge som inngår i programmet «Global Centres of Expertise». Klyngen samler 
mer enn 130 bedrifter, kompetanseaktører og utviklingsaktører med fokus på undervannsløsninger, 
og har sitt hovedsete i Bergen. Klyngen har over 8 000 ansatte og omsetter for nærmere 20 milliarder 
kroner. En viktig målsetting for GCE Subsea er å bidra til omstilling og videreutvikling av 
verdensledende norsk undervannsteknologi til bruk på nye områder og i nye næringer. 

Universitetet i Bergen er assosiert medlem og Høgskolen i Bergen er medlem av The Subsea University 
Alliance, som er en sammenslutning av flere anerkjente tekniske universitet med aktiviteter innen 
undervannsteknologi relatert til olje- og gassindustrien. Alliansens formål er å fremme 
prosjektsamarbeid mellom disse institusjonene, samt utveksle kunnskap/ forskning i form av 
gjesteforelesninger, gjesteopphold og studentutveksling.  

Alliansen har som en av sine målsetninger å opprette en internasjonal Subsea Master of Science grad 
i samarbeid med viktige industriaktører. Det er allerede nå mulig for masterstudenter å følge kurs ved 
andre universitet i alliansen, og la disse kursene inngå i en mastergrad ved institusjonen man studerer 
ved. The Subsea University Alliance består av følgende institusjoner: Curtin University (Perth, 
Australia), Houston University (USA), University of Aberdeen (Skottland), National University of 
Singapore (Singapore), University of Rio de Janeiro (Brasil) og Høgskolen i Bergen. 

 

http://www.bergenmarine.no/
http://www.gcesubsea.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ringsklynge
https://no.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Centres_of_Expertise
http://www.gcesubsea.no/article/16382/New_Subsea_University_Alliance
http://www.gcesubsea.no/article/16382/New_Subsea_University_Alliance
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4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 
delene av studiet.  

Tabell 3 i «Appendix» inneholder en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. I tillegg 
er det vedlagt søknaden en samlet vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige 
undervisningsressurser i studiet.  
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til fakultetets øvrige 
studietilbud.  
 

Enheter og program 

Registrerte 
studenter 

September 
2016* 

Opptatte 
studenter  

Høst 2016 

Kandidater  
Foreløpige 

tall vår 2016 
(tall fra vår 

15 i 
parentes)*** 

Vitenskapelige 
årsverk 

September 
2016**** 

Ved fakultetet totalt 3029 SO-opptak, 
møtt: 835 

MA-opptak, 
møtt:298** 

Bachelor: 133 
(217)  

Master: 194 
(204) 

548 

Ved instituttet for det 
omsøkte studiet 

399 

 

128 Bachelor: 27 

Master: 24 
(37) 

 

61,4 

 

Ved det omsøkte studiet     141 

     

1 Samlet for begge studieretningene, inkludert undervisning og veiledning. Mange av emnene som 
undervises brukes også av andre studieprogram. 

 

Kommentar: 

*Antall studenter, september 16. ph.d.-kandidater ikke medregnet. 
 
**Tallet inkluderer ikke INTgrad-opptak 

*** Foreløpige tall, rapportering vår 16 er ikke fullført.  

****Antall vitenskapelige årsverk (inkl.: faste, midlertidige, bistillinger) 
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Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 
2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter 

totalt første 
studieår 

Studenter 
totalt ved full 

drift 

Antall fulltidsstudenter 15 75 

Antall deltidsstudenter - - 

Antall nettstudenter - - 

 

Kommentar: 
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Tabell 3: Instituttets planer for faglig bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de 
ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 
Havteknologi, retning Marin måle- og styringsteknologi 

1 2 3* 4 5 6** 
Stillingskategori  
første studieår 

Samlet antall 
første 

studieår  

Samlet 
undervisnings-

prosent per 
stillingskategori 
første studieår 

Stillingskategori  
ved full drift 

Samlet antall 
 ved full drift   

Samlet 
undervisningsprosent 
per stillingskategori 

ved full drift 

Professor 5 125% Professor 14 475% (19 emner) 
Førsteamanuensis   Førsteamanuensis 3 125% 
Post doc   Post doc   
Stipendiat   Stipendiat   
Universitetslektor     Universitetslektor   
Høgskolelektor 1 25% Høgskolelektor 2 50% 

..      
*I kolonne 3 og 6 har vi tatt utgangspunkt i % av en 100% stilling, der 25% er ett emne. Dvs. 2 professorer som har 3 emner vil gi 75% 
undervisningsressurser. 
** I kolonne 6 har vi unnlatt å ta med emnet PHYS399, da det ikke blir gitt undervisning i emnet, kun veiledning. Samtidig har vi inkludert 4 
valgemner slik at det tilsvarer 240 sp undervisningsemner (tittel på ansatte er basert på et snitt av de som er involvert i de aktuelle 
valgemnene) 
 

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 
Havteknologi, retning marine installasjoner 

1 2 3* 4 5 6** 
Stillingskategori  
første studieår 

Samlet antall 
første 

studieår  

Samlet 
undervisnings-

prosent per 
stillingskategori 
første studieår 

Stillingskategori  
ved full drift 

Samlet antall 
 ved full drift   

Samlet 
undervisningsprosent 
per stillingskategori 

ved full drift 

Professor 5 125% Professor 10 275% (11 emner) 
Førsteamanuensis   Førsteamanuensis 8 275% (9 emner) 
Post doc   Post doc   
Stipendiat   Stipendiat   
Universitetslektor   Universitetslektor   
Høgskolelektor 1 25% Høgskolelektor 4 100% 

..      
*I kolonne 3 og 6 har vi tatt utgangspunkt i % av en 100% stilling, der 25% er ett emne. Dvs. 2 professorer som har 3 emner vil gi 75% 
undervisningsressurser. 
** I kolonne 6 har vi unnlatt å ta med emnet PHYS399, da det ikke blir gitt undervisning i emnet, kun veiledning. Samtidig har vi inkludert 4 
valgemner slik at det tilsvarer 240 sp undervisningsemner (tittel på ansatte er basert på et snitt av de som er involvert i de aktuelle 
valgemnene) 
 
Instituttleder skal gi en samlet vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet 
 

• Se vedlegg 9. 
 
 

  

 



Vedleggsoversikt 

 
Oversikt over behandlingsorganer, samt tidspunkt for 
og innhold i vedtak  

Vedlegg 1 

Mandat for relevante styrer, råd og utvalg  Vedlegg 1 

Organisasjonskart over fakultetets styringsstruktur Vedlegg 2 

Forslag til praksisavtaler  Vedlegg 3 

Støttebrev praksis Vedlegg 4 

Oversikt undervisningsformer Vedlegg 5 

Oversikt vurderingsformer Vedlegg 6 
Studieplan  med følgende vedlegg: 

- Emnebeskrivelser, inkludert plan for emner i 
programmet 

Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

Vedlegg 7 
 

Bekreftelser på bruk av emner Vedlegg 8 

Støttebrev relevans for arbeidsliv Vedlegg 4 

Samlet vurdering fra instituttleder Vedlegg 9 
 



Oversikt over behandlingsorganer ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
Fakultetets styringsstruktur: http://www.uib.no/matnat/52902/organisasjon-og-
ledelse  

  

Organ 
Dato 
behandlet 

Fakultetsstyret 10.11.2016 
Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, ledet av dekanen.   

Mandat: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-
styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene     

    

Studiestyret 31.10.2016 
Studiestyret er fakultetets øverste utvalg for alle saker som angår studier og 
utdanning.   

Mandat: 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mandat_studiestyre_2014.pdf      
    

Instituttrådet  03.10.2016 
Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan.   
Mandat: 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-
styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene    
    

Programstyret - 

Ikke aktuelt   
Mandat:    

 

http://www.uib.no/matnat/52902/organisasjon-og-ledelse
http://www.uib.no/matnat/52902/organisasjon-og-ledelse
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mandat_studiestyre_2014.pdf
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene




Avtale om praksisutplassering i emnet  

HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi» 

 

1. Parter 

 Avtale om praksisopplæring i havteknologi mellom: 

 (i)  Bedrift _______________________________________ (heretter kalt bedriften) 

  Kontaktperson: ________________________________ 

 

 (ii) Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen 

  Kontaktpersoner: Professor Bjørn Tore Hjertaker  

   Epost: bjorn.hjertaker@uib.no – Telefon: 55 58 27 82 

   Studiekonsulent Hanne Israelsen 

   Epost: hanne.israelsen@uib.no – Telefon: 55 58 27 66 

 

 (iii) Student: __________________________________________ 

 

 

2. Formål 

Hensikten med praksisutplasseringen er å gi studenten verdifull og praktisk erfaring i en 
bedrift/ forskningsvirksomhet med arbeidsoppgaver som naturlig hører til i fagfeltet 
havteknologi. Praksisutplasseringen skal gi praktisk forståelse for typiske 
arbeidsprosesser i bedriften/ forskningsvirksomheten rettet mot havteknologi med 
aktuelle anvendelser innen bl.a. miljøovervåking, fiske-/havbruksteknologi, 
mineralutvinning samt olje- og gass. Praksisutplasseringen skal gi studenten mulighet til 
å reflektere over samspillet mellom sine fullførte teoretiske fag i utdanningsprogrammet 
og praktisk yrkesutøvelse innen havteknologi. 

 
  

mailto:bjorn.hjertaker@uib.no
mailto:hanne.israelsen@uib.no


3. Omfang og periode 

Kandidatene skal gjennomføre praksisutplasseringen med minimum 270 arbeidstimer 
brutto, inkludert forarbeid, rapportering, møter, presentasjoner og annet nødvendig 
arbeid i forbindelse med emnet. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på 
faste dager i uken. 

Obligatoriske aktiviteter relatert til praksisutplasseringen inkluderer: 

1. Løpende logg/dagbok i form av blogg med ukentlig oppdatering 

2. Statusrapport midtveis i praksisperioden skrevet av studenten 

3. Sluttrapport etter endt praksisperiode skrevet av studenten 

4. Godkjente timelister signert av kontaktperson i bedriften 

5. Skriftlig sluttrapport fra kontaktperson i bedriften 

6. Godkjent muntlig presentasjon av praksisoppholdet 

 

4.  Plikter 

Studentens plikter: 

 å overholde arbeidstid og inngåtte avtaler med bedriften, samt utføre avtalte 
oppgaver etter beste evne. 

 på forhånd å gjøre seg kjent med bedriften og arbeidsoppgaver knyttet til 
praksisen. 

 å følge og overholde instruksjoner vedrørende sikkerhetsregler på bedriften. 

 å overholde eventuell taushetsplikt knyttet til praksisen. 

 å skrive en arbeidslogg logg/dagbok i form av blogg med ukentlig oppdatering. 

 å skrive en midtveisrapport i praksisperioden. 

 å skrive en sluttrapport etter endt praksisperiode. 

 etter endt praksisperiode å fremlegge godkjente timelister signert av 
kontaktperson i bedriften. 

 å gi en muntlig presentasjon av sin praksisopplæring i et felles seminar ved 
Institutt for fysikk og teknologi i desember 20 …... (sett inn årstall). 

Bedriftens plikter: 

 å ta ansvar for kandidaten ved legge til rette for og involvere kandidaten i 

aktuelle arbeidsoppgaver knyttet til punkt 2 i avtalen. 

 å opplyse om aktuelle sikkerhets- og arbeidsregler, samt avtale 

arbeidstidsbestemmelser for praksisen. 

 å gi nødvendig veiledning og tilbakemelding i forhold til de arbeidsoppgaver 

som skal gjennomføres. 

 å signere timelister samt skrive en sluttrapport for praksisutplasseringen. 

  



5. Forsikring 

Studenter har ingen forsikring gjennom studiestedet. Videre er studenter i praksis å 

anse somarbeidstakere i forhold til yrkesskadeforsikringsloven (LOV-1989-06-16-65). 

Praksisvirksomheten har derfor ansvar for at kandidaten har yrkesskadedekning mens 

praksisoppholdet varer. Nærmere informasjon om forsikring finnes her: 

http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf 

 

 

 

Dato: 

 

 

For institutt for fysikk og teknologi For bedriften Student 

 

 







 
 
 
 
   
 
 

 
 

 

Uni Research AS 

Besøksadresse Nygårdsgaten 112, 5006 Bergen 

Postadresse Pb 7810, 5020 Bergen 

Telefon +47 55 58 49 46   

Web uni.no  epost miljo@uni.no 

Organisasjonsnummer 985 827 117 mva  

Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn. 
 
Uni Research is engaged in research and development in the fields of health, the environment, climate, energy and the social sciences. 

 
 
 
 
 

      Bergen, 23.09.2016 
 

Støttebrev 

 

Uni Research Miljø ser med interesse på opprettelsen av et integrert master/ siv.ing. studium i 
Havteknologi og den skisserte koblingen av fagmiljøene i Bergen. 
  
Studiet, som er et samarbeid mellom UiB (Institutt for fysikk og teknologi, Geofysisk institutt 
og Institutt for geovitenskap), Høgskolen i Bergen (Institutt for elektrofag og Institutt for 
maskin/marin) samt Sjøkrigsskolen omhandler flere fagemner som overlapper med Uni 
Research Miljø sine interesseområder og nåværende eller planlagte satsingsfelt.  Både 
studieretning "Marin måle- og styringsteknologi" og "Marine installasjoner" vil kunne ha 
praktisk anvendelse i oppdrag, forskning og utvikling i Uni Research. Masteroppgaver innen 
Havteknologi, miljøovervåking, fiskeri/havbruk, marine mineralressurser og olje/gass vil også 
være aktuelle for flere av Uni Research sine avdelinger, som Uni Research Miljø, Uni Research 
Klima, Uni Research CIPR og Uni Research Polytec. 
 
Uni Research stiller seg derfor svært positiv til fremtidig deltakelse og mulige bidrag i form av 
forelesninger, tilrettelegging for praksisarbeid og eventuelle masteroppgaver, særlig innenfor 
miljørettet havteknologi.  
 
 
 
 
 
Hans Kleivdal 
Forskningsdirektør 
Uni Research Miljø 

 



 
 

 

UNIVERSITY OF BERGEN 

GEOPHYSICAL INSTITUTE 

 

 

Address: E-mail: Phone: Fax: 

Allégaten 70 

N-5007 Bergen 

Nils.Kvamsto@gfi.uib.no +4755582898 +4755589883 

 

Til: Bjørn Tore Hjertaker 
Inst. for Fysikk og Teknologi 
 
 

Bergen, 26.09.16 
 
 

 
 
 
 
 

Bekreftelse 
 
Jeg bekrefter med dette at GFI kan bidra med blokkforelesninger i HTEK101. 
 
GFI kan videre bidra med praksisutplassering. Dette kan være a) assisterende deltakelse i 
undervisningstokt (emner GEOF232 og GEOF337) og/eller b) deltakelse og opplæring for 
glider pilotering, lastballastering og klargjøring. 
 
Vi kan også tilby relevante masteroppgaver. (Dette forutsette selvsagt at studentene har 
passende bakgrunn). 
 
 
 
 
 
Sincerely, 
 
 

 
 
Nils Gunnar Kvamstø  
Instituttleder Geofysisk Institutt 
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Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 
Sigvard Sandvik, ssandvik@mil.no 
+4755 50 42 36, 0540 4236 
Sjøforsvaret/SSK/SKSK 

2016-09-28 2016/035092-001/FORSVARET/ 519 
 
Tidligere dato Tidligere referanse 
    

 
  

     

     

Postadresse Besøksadresse Sivil telefon/telefaks Epost/ Internett Vedlegg 
Postboks 800 Postmottak  / forsvaret@mil.no  
2617 Lillehammer    www.forsvaret.no  
Norge  Militær telefon/telefaks   
  99/0500 3699 Organisasjonsnummer  
   NO 986 105 174 MVA  
   

 
 

     

Til Kopi til  
Prof Bjørn Tore Hjertaker 
Universitetet i Bergen 
5000 Bergen 

 

Integrert masterprogram i Havteknologi- Bekreftelse 
 
Herved bekreftes at Sjøkrigsskolen (SKSK) støtter søknaden om det nye utdanningsprogrammet 
«Integrert masterprogram i Havteknologi (sivilingeniør)», som Professor Bjørn Tore Hjertaker ved 
Institutt for fysikk og teknologi, Universitet i Bergen, legger frem. 
Sjøkrigsskolen utdanner kadetter til tjeneste i Sjøforsvaret i tre bransjer, utdanningen gir en bachelor i 
militære studier med fordypning i marine operasjoner, teknologi eller logistikk og ressursstyring. Til å 
gjennomføre dette har Sjøkrigsskolen en meget kompetent stab av lærere og veiledere, samt en del 
velutstyrte laboratorier.  
Sjøkrigsskolen har allerede i noen år hatt samarbeidsavtaler med Universitetet i Bergen, både med Det 
psykologiske fakultetet og med Institutt for fysikk og teknologi.  
Kadetter på de tekniske linjene vil etter endt utdanning tilfredsstille Forskrift om rammeplan for 
ingeniørutdanning. Etter noen år i tjeneste er det så mulig å søke seg inn på en toårig 
masterpåbygging (sivilingeniør), der studietilbudene til NTNU i Trondheim hittil har vært det eneste 
alternativet. 
For Sjøkrigsskolen er det viktig å være en del av det maritime utdanningsmiljøet på Vestlandet, og 
Sjøforsvaret er avhengig av å få tilført medarbeidere med høy teknologisk kompetanse. Å kunne 
utdanne sivilingeniører i nærhet til hovedbasen på Haakonsvern, som mange av de potensielle 
studentene har sin tilknytning til, vil være en stor gevinst, både for Sjøforsvarets logistikkorganisasjon, 
Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen.  
Sjøkrigsskolen ønsker å bidra aktivt i studieprogrammet i Havteknologi. Studenter, som er tatt opp til 
det integrerte masterprogrammet, vil kunne velge å delta på undervisningen i utvalgte emner som 
undervises på Sjøkrigsskolen. Det vil også være mulig å tilby praksisplasser, og personellet og 
fasilitetene på Sjøkrigsskolen vil kunne være en ressurs når det gjelder veiledning av masteroppgaver. 
Siden dette krever at studentene vil måtte få tilgang til militært område, er det en forutsetning, at de 
kan sikkerhetsklareres for aktiviteter som er graderte. Tilgang til skolens område kan Sjef SKSK gi 
tillatelse til, eventuelle praksisplasser på andre avdelinger i Sjøforsvaret forutsetter at studenten 
sikkerhetsklareres til «hemmelig». 
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Jon Ivar Kjellin 
Kommandør 
Sjef Sjøkrigsskolen 

  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur. 



MAT111 Grunnkurs i 
matematikk I

Forelesning, seminar, gruppearbeid

INF109 Dataprogrammering 
for naturvitskap

Forelesninger og dataøvelser. Innføring i 
programmering med hovudvekt på praktiske 
øvingar. Undervisninga og øvingsopplegget vil 
leggje vekt på løysing av konkrete og reelle 
problem frå ulike naturfag.

HTEK101 Introduksjon til 
havmiljø

Forelesninger og ekskursjoner til bedrifter, 
forskningsinstitusjoner og/eller 
undervisningsinstitusjoner. 

MAT112/
MAT102

Grunnkurs i 
matematikk 
II/Brukarkurs i 
matematikk II

Forelesning, gruppe, seminar/Forelesning, 
gruppe

PHYS111 Mekanikk 1 Obligatoriske laboratorieøvinger. Forelesninger, 
regneverksted, oppgavegjennomgang, labøvelser

ING101 
(HiB)

Teknologiledelse, 
økonomi og 
nyskaping

Undervisning kombinert med gruppearbeid. 
Forskjellige IKT-verktøy vil bli presentert og 
anbefalt brukt. Erfaringslæring ved bruk av 
brettspill og simuleringsspill. Veiledning av 
semesteroppgave av mentor. Semesteroppgaven 
skal presenteres for studenter i faget. Besøke 
Nyskapingsparken og inkubatoren for å 
presentere / pitche egen forretningsidé og få 
innsikt i entreprenørs hverdag og støtteapparatet 
rundt.

STAT110 Grunnkurs i statistikk Forelesning, kontakttime, orakel
PHYS112 Elektromagnetisme 

og optikk
Forelesning, regneverksted, 
oppgavegejnnomgang

HTEK102 Praksisutplassering Praksisutplassering i bedrift 
Minimum 270 arbeidstimer brutto, inkludert 
forarbeid, rapportering, møter, presentasjoner 
og annet nødvendig arbeid i forbindelse med 
emnet. Det utarbeides en skriftlig kontrakt 
mellom studenten, Universitetet i Bergen og 
praksisbedriften. Skriftlig og muntlig rapportering 
skjer til kontaktperson ved Universitetet i 
Bergen.

MAT121 Lineær algebra Forelesning, seminar, gruppearbeid
PHYS114 Grunnleggjande 

målevitskap og 
eksperimentalfysikk

Obligatoriske laboratorieøvinger. 
Innføringsforelesning og labkurs

Studieretning Marin måle- og styringsteknologi - Alle arbeids- og 
undervisningsformer

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester



EX.PHIL-
MNSEM

Examen 
philosophicum - 
seminarmodell

Undervisninga har form av førelesingar og 
seminarsamlingar. Seminara har oppmøtekrav. 
Studenten skal
- ta del i minst 75% av seminara
- gi munnleg presentasjon i seminaret
- levere utkast til seminaroppgåve
- møte til rettleiing
- greie breiddetest

PHYS225 Måleteknologi Forelesninger, regneøvelser
ELE108 
(HiB)

Robotikk Forelesninger. Laboratorieøvinger. Obligatoriske 
øvingsoppgaver. Oppgavegjennomgang.

PHYS116 Signal- og 
systemanalyse

Obligatoriske laboratorieøvinger. Forelesninger, 
regneverksted, labøvelser

PHYS227 Laboratoriekurs i 
instrumentering og 
prosessregulering

Obligatoriske laboratorieoppgaver

PHYS264 Miljøoptikk og 
transport av lys og 
partikler

Forelesning, kollokvium

PHYS271 Akustikk Forelesning, kollokvier
Valg
MOE251 
(HiB)

Risk and reliability 2. Project report and home exercise (50% of the 
final assessment)

PHYS263 Laboratoriekurs i 
optikk

Laboratorieøvelser og innledende forelesninger.

PHYS371 (Utvalgte emner i 
undervanns-akustikk) 
/ (Utvalgte emner i 
optikk) 

Forelesninger

PHYS328 Utvalgte emner i 
måleteknologi

Forelesninger

Valg
Valg
Valg

Mastergradsoppgaven utføres under veiledning.

 

5. semester

6. semester

7. semester

8. semester

9. og 10. 
semester

HTEK399 Masteroppgave



MAT111 Grunnkurs i 
matematikk I

Forelesning, seminar, gruppearbeid

INF109 Dataprogrammering 
for naturvitskap

Forelesninger og dataøvelser. Innføring i programmering 
med hovudvekt på praktiske øvingar. Undervisninga og 
øvingsopplegget vil leggje vekt på løysing av konkrete og 
reelle problem frå ulike naturfag.

HTEK101 Introduksjon til 
havmiljø

Forelesninger og ekskursjoner til bedrifter, 
forskningsinstitusjoner og/eller 
undervisningsinstitusjoner. 

MAT112/MA
T102

Grunnkurs i 
matematikk 
II/Brukarkurs i 
matematikk II

Forelesning, gruppe, seminar/Forelesning, gruppe

PHYS111 Mekanikk 1 Obligatoriske laboratorieøvinger. Forelesninger, 
regneverksted, oppgavegjennomgang, labøvelser

ING101 (HiB) Teknologiledelse, 
økonomi og 
nyskaping

Undervisning kombinert med gruppearbeid. Forskjellige 
IKT-verktøy vil bli presentert og anbefalt brukt. 
Erfaringslæring ved bruk av brettspill og simuleringsspill. 
Veiledning av semesteroppgave av mentor. 
Semesteroppgaven skal presenteres for studenter i faget. 
Besøke Nyskapingsparken og inkubatoren for å 
presentere / pitche egen forretningsidé og få innsikt i 
entreprenørs hverdag og støtteapparatet rundt.

STAT110 Grunnkurs i statistikk Forelesning, kontakttime, orakel

PHYS112 Elektromagnetisme 
og optikk

Forelesning, regneverksted, oppgavegejnnomgang

HTEK102 Praksisutplassering Praksisutplassering i bedrift 
Minimum 270 arbeidstimer brutto, inkludert forarbeid, 
rapportering, møter, presentasjoner og annet nødvendig 
arbeid i forbindelse med emnet. Det utarbeides en 
skriftlig kontrakt mellom studenten, Universitetet i 
Bergen og praksisbedriften. Skriftlig og muntlig 
rapportering skjer til kontaktperson ved Universitetet i 
Bergen.

MAT121 Lineær algebra Forelesning, seminar, gruppearbeid
PHYS114 Grunnleggjande 

målevitskap og 
eksperimentalfysikk

Obligatoriske laboratorieøvinger. Innføringsforelesning 
og labkurs

Studieretning Marine installasjoner - Alle arbeids- og 
undervisningsformer
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester



EX.PHIL-
MNSEM

Examen 
philosophicum - 
seminarmodell

Undervisninga har form av førelesingar og 
seminarsamlingar. Seminara har oppmøtekrav. 
Studenten skal
- ta del i minst 75% av seminara
- gi munnleg presentasjon i seminaret
- levere utkast til seminaroppgåve
- møte til rettleiing
- greie breiddetest

MAS114 
(HiB)

Marine 
stålkonstruksjoner

Praktiske beregningsøvelser alene og i grupper. 
Forelesninger. Prosjektoppgave.

MAS128 Instrumentering og 
kontrollsystem

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser

MAS113 
(HiB)

Materiallære Kurset vil innebære ukentlige forelesninger og jevnlige 
regnetimer. I tillegg er det obligatoriske 
laboratorieøvelser. Kurset baserer seg på en betydelig 
egeninnsats fra studenten med å bearbeide stoffet på 
egenhånd. Videre vil studentene få trening i 
rapportskriving i forbindelse med laboratorieøvelsene.

MAS117 
(HiB)    

Termodynamikk Forelesninger, selvstudium, regneøvingstimer med 
veiledning, innlevering av obligatoriske regneøvinger (se 
obligatoriske arbeidskrav).

MAS116 
(HiB)

Hydrodynamikk Regneøvinger under veiledning, individuelt og i grupper. 
Obligatiorisk aktivitet: 3 laboratorieøvinger og rapporter.

MAS101 
(HiB)

3D-modellering og 
elementmetide

Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige innleveringer

MAS119 
(HiB)

Drifts- og 
vedlikeholdsledelse

Undervisning, øvelse og gruppearbeid i klassen. 
Problembasert læring, obligatoriske gruppearbeid, 
innlevering og presentasjon av 
gruppeoppgaver/prosjektoppgaver. Obligatorisk 
tilstedeværelse ved bedriftsbesøk, gjesteforelesninger og 
demonstrasjoner i laboratoriet.

Valg
MOE251 
(HiB)

Risk and reliability 2. Project report and home exercise (50% of the final 
assessment)

MOM252 
(HiB)

Materialer for 
undervannsteknologi

Forelesninger. Prosjektoppgave. Frivillig innlevering av 
øvingsoppgaver

PHYS225 Måleteknologi Forelesninger, regneøvelser
Valg
Valg
Valg

Mastergradsoppgaven utføres under veiledning.

6. semester

7. semester

8. semester

9. og 10. 
semester

HTEK399 Mastergradsoppgave

 

5. semester



MAT111 Grunnkurs i 
matematikk I

Skriftleg eksamen: 5 timar.

INF109 Dataprogrammering 
for naturvitskap

3 timar skriftleg eksamen. Dei 
obligatoriske arbeidskrava tel 50% av 
sluttkarakteren.

HTEK101 Introduksjon til 
havmiljø

Skrifltig eksamen, flervalgseksamen

MAT112/MA
T102

Grunnkurs i 
matematikk 
II/Brukarkurs i 
matematikk II

Skriftleg eksamen: 5 timar.

PHYS111 Mekanikk 1 Skriftleg eksamen, 4 timer
ING101 (HiB) Teknologiledelse, 

økonomi og 
nyskaping

Deleksamen, med en semesteroppgave 
og en skriftlig skoleeksamen.

STAT110 Grunnkurs i statistikk Skriftleg eksamen: 5 timar.

PHYS112 Elektromagnetisme 
og optikk

Skriftleg eksamen, 4 timer. 
Midtvegseksamen eller annen 
midtveisaktivitet kan gjelde inntil 25% av 
endelig karakter.

HTEK102 Praksisutplassering I emnet nyttar ein mappevudering samt 
muntlig presentasjon av innholdet i 
praksisperioden med karakteren bestått/ 
ikkje bestått. Mappen baserer seg på 
følgende deler: Løpende logg/dagbok i 
form av blogg, statusrapport midtveis i 
praksisperioden, sluttrapport etter endt 
praksisperiodeimelister signert av 
kontaktperson i bedriften, skriftlig 
tilbakemelding fra kontaktperson i 
bedriften, godkjent muntlig presentasjon 
av praksisoppholdet

MAT121 Lineær algebra Skriftleg eksamen: 5 timar.
PHYS114 Grunnleggjande 

målevitskap og 
eksperimentalfysikk

Mappeevaluering av 
laboratoriejournalar og muntleg 
avsluttande eksamen.

EX.PHIL-
MNSEM

Examen 
philosophicum - 
seminarmodell

Studenten skal skrive ei seminaroppgåve 
undervegs i kurset.

PHYS225 Måleteknologi Skriftlig midtveiseksamen og avsluttende 
muntlig eksamen.

ELE108 (HiB) Robotikk Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Studieretning Marin måle- og styringsteknologi - Alle 
vurderingsformer

3. semester

4. semester

5. semester

1. semester

2. semester



PHYS116 Signal- og 
systemanalyse

Munnleg eksamen. Eksamen kan bli 
skriftleg, 4 timer, avhengig av antall 
oppmelde studenter. Midtvegseksamen 
og/eller innleverte arbeid kan gjelde 
inntil 25% av endeleg karakter.

PHYS227 Laboratoriekurs i 
instrumentering og 
prosessregulering

Muntlig eksamen

PHYS264 Miljøoptikk og 
transport av lys og 
partikler

Muntleg eksamen

PHYS271 Akustikk Muntleg eksamen
Valg
MOE251 
(HiB)

Risk and reliability 1. Written exam 3 hours (50% of the 
final assessment. Re-sit exam may be 
changed to an oral examination)

PHYS263 Laboratoriekurs i 
optikk

Muntleg eksamen

PHYS371 (Utvalgte emner i 
undervanns-
akustikk) / (Utvalgte 
emner i optikk) 

Muntleg eksamen

PHYS328 Utvalgte emner i 
måleteknologi

Muntleg eksamen

Valg
Valg
Valg

9. og 10. 
semester

HTEK399 Masteroppgave Skriftlig mastergradsoppgåve, avsluttende 
muntlig mastergradseksamen. 

 

6. semester

7. semester

8. semester



MAT111 Grunnkurs i 
matematikk I

Skriftleg eksamen: 5 timar.

INF109 Dataprogrammer
ing for 
naturvitskap

3 timar skriftleg eksamen. Dei obligatoriske 
arbeidskrava tel 50% av sluttkarakteren.

HTEK101 Introduksjon til 
havmiljø

Skrifltig eksamen, flervalgseksamen

MAT112/MA
T102

Grunnkurs i 
matematikk 
II/Brukarkurs i 
matematikk II

Skriftleg eksamen: 5 timar.

PHYS111 Mekanikk 1 Skriftleg eksamen, 4 timer
ING101 (HiB) Teknologiledelse, 

økonomi og 
nyskaping

Deleksamen, med en semesteroppgave og en skriftlig 
skoleeksamen.

STAT110 Grunnkurs i 
statistikk

Skriftleg eksamen: 5 timar.

PHYS112 Elektromagnetis
me og optikk

Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtvegseksamen eller 
annen midtveisaktivitet kan gjelde inntil 25% av endelig 
karakter.

HTEK102 Praksisutplasseri
ng

I emnet nyttar ein mappevudering samt muntlig 
presentasjon av innholdet i praksisperioden med 
karakteren bestått/ ikkje bestått. Mappen baserer seg 
på følgende deler: Løpende logg/dagbok i form av 
blogg, statusrapport midtveis i praksisperioden, 
sluttrapport etter endt praksisperiodeimelister signert 
av kontaktperson i bedriften, skriftlig tilbakemelding fra 
kontaktperson i bedriften, godkjent muntlig 
presentasjon av praksisoppholdet

MAT121 Lineær algebra Skriftleg eksamen: 5 timar.
PHYS114 Grunnleggjande 

målevitskap og 
eksperimentalfys
ikk

Mappeevaluering av laboratoriejournalar og muntleg 
avsluttande eksamen.

EX.PHIL-
MNSEM

Examen 
philosophicum - 
seminarmodell

Studenten skal skrive ei seminaroppgåve undervegs i 
kurset.

MAS128 
(HiB)

Instrumentering 
og 
kontrollsystem

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

MAS114 
(HiB)

Marine 
stålkonstruksjon
er

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

MAS113 
(HiB)

Materiallære 4 timer skriftlig eksamen.

MAS117 
(HiB)

Termodynamikk 4 timer skriftlig eksamen.

Studieretning Marine installasjoner - Alle vurderingsformer

3. 
semester

4. 
semester

1. 
semester

2. 
semester

5. 
semester



MAS116 
(HiB)

Hydrodynamikk Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

MAS101 
(HiB)

3D-modellering 
og 
elementmetide

Mappevurdering.

MAS119 
(HiB)

Drifts- og 
vedlikeholdsledel
se

Mappevurdering.

Valg
MOE251 
(HiB)

Risk and 
reliability

1. Written exam 3 hours (50% of the final assessment. 
Re-sit exam may be changed to an oral examination)

MOM252 
(HiB)

Materialer for 
undervannstekno
logi

Deleksamen med to deler: Skriftlig skoleeksamen, 4 
timer (60% av endelig karakter), prosjektoppgaver med 
justerende muntlig(40% av endelig karakter). 

PHYS225 Måleteknologi Skriftlig midtveiseksamen og avsluttende muntlig 
eksamen.

Valg
Valg
Valg
HTEK399 Mastergradsoppg

ave
Skriftlig mastergradsoppgåve, avsluttende muntlig 
mastergradseksamen. 

9. og 10. 
semester

7. 
semester

6. 
semester

8. 
semester
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Studieprogram: Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) 
 

 
 
Studieplan for Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) 

 (Namn på masterprogrammet, nynorsk) 
    
 
Godkjenning: 
Studieplanen er godkjend av:  

Universitetsstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)    
Programstyre/Instituttråd:            …………………………………….(dd.mm.år)  

   Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:     .…………………………………….(dd.mm.år) 
 
Studieplanen vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) 
 
 
 
Evaluering: 
Studieprogrammet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 
Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing 

   
Norsk 

 
English 

 Namn på studieprogrammet 
- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  study 
 

Integrert masterprogram i havteknologi 
(sivilingeniør) 

Integrert masterprogram i  havteknologi 
(sivilingeniør)  
 

Integrated Master’s Programme in Ocean Technology 

 Namn på studieretningar 
- bokmål 
- nynorsk 

Name of the specializations 
 

Marin måle- og styringsteknologi 
Marine installasjoner 

Marin måle- og styringsteknologi 
Marine installasjonar 

Marine measurement and control technology 
Marine installations 

SP_GRADEN Namn på grad 
Name of qualification 

Master  i havteknologi (sivilingeniør) 
 
 

Master of Science in Ocean Technology 
 

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng 
ECTS credits 

Integrert masterprogram i havteknologi 
(sivilingeniør) har eit omfang på 300 studiepoeng 
og er normert til 5 år. 
 

Five years of full-time study, where the normal workload 
for a full-time student is 60 credits for one academic 
year. 
 

SP_FULLDEL Fulltid/deltid 
Full-time/part-time 
 

Fulltid Full-time 

SP_SPRAK Undervisningsspråk 
Language of instruction 

Norsk og engelsk 
 

Norwegian and English 

SP_START Studiestart - semester 
Semester 

Haust  
 
 
 

Autumn 
 
 

SP_INNHOLD Mål og innhald 
Objectives and content 

Mål: 

Utforsking, kartlegging og overvaking av marine 
miljø og ressursar er basert på marin måle- og 
styringsteknologi og marine installasjonar, som har 
grunnleggjande betyding for utviklinga av fiskeri- 

Objectives: 

Exploration, mapping and monitoring of marine 
environment and resources are based on marine 
measurement and control technology and marine 
installations, which has fundamental importance for the 
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og havbruksnæringen, for overvaking av marine 
miljø (havstrømmer, biomasse, økosystem, 
havbotntopografi og havbotnseigenskaper), for 
klima (havtemperatur, og ismasse i nordområda), for 
fornybar energi (bølgje- og offshore vindkraft), for 
Sjøforsvaret (aktive og passive 
overvakingsteknikkar), for petroleumsnæringen, 
samt ved utforsking av nye mineral- og bio-ressursar 
i djuphava.  
Studieprogrammet har som mål å gje studentane 
avanserte kunnskapar innan sentrale tema i 
havteknologi med spesiell fokus på marin måle- og 
styringsteknologi og marine installasjoner. 
Programmet er bygd opp slik at kandidatane skal 
utvikle evne til å forstå eksisterande havteknologi 
samtidig som det er fokus på moglegheiter for 
vidareutvikling mot framtidig havteknologi. 
Innovasjon og nytenking vektleggjast. Studiets 
faglige profil baserer seg på anvendt fysikk og 
teknologi med sentrale tema som marin akustikk og 
optikk, marine konstruksjonar samt drift og 
vedlikehald av marine installasjoner. Verdiskapinga 
i den marine næringen i Norge er sterkt vaksande og 
sentral for næringsutviklinga i årene framover. For å 
sikre ei god og framtidsretta utvikling treng den 
marine næringa tilsette med avanserte kunnskapar i 
sentrale tema i havteknologi, som er kjernen i 
studieprogrammet i havteknologi. 

 
 

 

Innhald:  

Studieprogrammet i havteknologi har fokus på 
«Marin måle- og styringsteknologi» og «Marine 
installasjoner» med spesialiserte kurs i 
akustikk/optikk og konstruksjon/drift og 
vedlikehald. I tillegg til grunnleggjande kurs i 

development of fisheries and aquaculture, for the 
monitoring of marine environment (ocean currents, 
biomass, ecosystem, seabed topography and seabed 
properties) , climate (ocean temperature and ice mass in 
the far north), renewable energy (wave and offshore 
wind), the Royal Norwegian Navy (active and passive 
monitoring techniques), for the petroleum industry, as 
well as exploration of new mineral and biological 
resources in the deep ocean. 
The study program aims to provide students with 
advanced knowledge of core topics in ocean technology 
with particular focus on marine measurement and control 
technology and marine installations. The program is 
designed so that the students will develop the ability to 
understand existing ocean technology while focusing on 
possibilities for further development of ocean 
technology. Innovation are emphasized. The academic 
profile of the program is based on applied physics and 
technology with key topics such as marine acoustics and 
optics, marine construction and operation and 
maintenance of marine installations. The value creation 
in the Norwegian marine industry is growing strongly 
and is an important foundation for further economic 
growth and development in Norwegian in the years 
ahead. To ensure a good and forward-looking 
technological development the marine industry need 
employees with advanced knowledge of core topics in 
ocean technology, which is the core of this study 
program. 
 
 
 
 
Content: 

The study program in ocean technology has focus on 
"Marin measurement and control technology" and 
"Marine installations" with specialized courses in 
acoustics / optics and construction / operation and 
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matematikk, fysikk, statistikk og 
dataprogrammering, inneheld studiet eit 
introduksjonskurs i havmiljø, eit kurs i 
teknologileiing, økonomi og nyskaping, samt 
praksisutplassering i en bedrift/ forskingsverksemd 
med arbeidsoppgåver relatert til havteknologi. I 
studieretninga «Marin måle- og styringsteknologi» 
inneheld studieprogrammet kurs i måleteknologi, 
robotikk og ei spesialisering i akustikk eller optikk. 
I studieretninga «Marine installasjoner» inneheld 
studieprogrammet kurs i termodynamikk, 
materiallære og hydrodynamikk og ei spesialisering 
i konstruksjonar eller drift og vedlikehald. 
Arbeidsforma er førelesningar, kollokvier, 
laboratoriearbeid, praksisopphald i bedrift/ 
forskingsverksemd og ekskursjonar, samt eit rettleia 
forskingsprosjekt i form av ei masteroppgåve. 
Studieprogrammet består av kurs ved Universitetet i 
Bergen og Høgskulen i Bergen. 
 

maintenance. In addition to basic courses in 
mathematics, physics, statistics and computer 
programming, includes the introductory course in marine 
environment, a course in technology management, 
finance and innovation, as well as practical training in a 
business / research activity with tasks related to ocean 
technology. 
The specialization "Marin measurement and control 
technology" contains courses in measurement 
technology, robotics and a further specialization in 
acoustics or optics. The specialization "Marine 
installations" contains courses in thermodynamics, 
materials science and hydrodynamics and a further 
specialization in construction or operation and 
maintenance. The work methods are lectures, seminars, 
laboratory work, practical training in a business / 
research activity and excursions, in addition to a 
supervised research project in the form of a thesis. The 
program consists of courses at the University of Bergen 
and Bergen University College. 
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SP_UTBYTTE Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Kandidaten skal ved avslutta studieprogram ha 
følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, 
ferdigheiter og generell kompetanse:   
 
Kunnskapar: 
Kandidaten 
* har grunnlag for å drøfte sentrale utfordringar og 
moglegheiter i havteknologi basert på inngåande 
kunnskap i fagfeltet. 

* har avanserte kunnskapar med djupkunnskap 
innan minst eit av studieprogrammet sine 
spesialiseringar i Marin måle- og styringsteknologi 
eller Marine installasjonar. 

* har solid basis i fundamentale fag som 
matematikk, fysikk, IKT og teknologifag, som gjer 
eit godt grunnlag for kontinuerleg oppdatering og 
utviding av kompetansen i havteknologi. 

* har grunnleggjande innsikt i filosofi- og 
vitskapshistorie, vitskapsteori og etikk. 

Ferdigheiter 
Kandidaten: 
* kan analysere problemstillingar i havteknologi, og 
drøfte måtar disse kan utforskast på ved hjelp av 
teori og eksperimentelle metodar. 

* kan gjennomføre avanserte berekningar, målingar 
og analyser innan marin måle- og styringsteknologi 
og marine installasjonar. 

* kan handtere og presentere måledata, drøfte 
presisjon og nøyaktighet, og bruke 
programmeringsverktøy for å analysere og 
behandle måle data. 

* kan utføre eit sjølvstendig, avgrensa 
forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor 
grad av sjølvstende og eige initiativ i tråd med 

On completion of the study programme the candidate 
should have the following learning outcomes defined in 
terms of knowledge, skills and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate  
* have a basis to discuss key challenges and 
opportunities within ocean technology based on in-depth 
knowledge in the field. 

* has advanced skills with in depth knowledge in at least 
one of the specializations of the study programme, i.e. in 
marine measurement and control technology or marine 
installations. 

* have a solid basis in fundamental subjects such as 
mathematics, physics, ICT and technology which 
provides a good foundation for continuous update of 
knowledge and competence within ocean technology. 

* have basic knowledge of the history of philosophy and 
scientific, theory of science and ethics. 

Skills 
The candidate:  
* can analyze problems in ocean technology and discuss 
ways these can be explored by using the theory and 
experimental methods. 

* can perform advanced calculations, measurements and 
analysis within “Marine measurement and control 
technology” and “Marine installations”. 

* can handle and present measurement data, discuss 
precision and accuracy and use software programming 
tool to analyze and process measurement data. 

* can conduct an independent, limited research project 
under supervision but with a large degree of 
independence and initiative in line with ethical norms, 
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forskingsetiske normer, inklusive analyse og kritisk 
vurdering av vitskaplege informasjonskjelder. 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 
* kan analysere, diskutere og kommunisere utvalde 
problemstillingar innan havteknologi. 

* kan gjennomføre vitskaplege forsøk og analyser 
basert på vitskaplege metodar, samt reflektere over 
sentrale vitskaplege problemstillingar i eige og 
andre sitt arbeid. 

* kan vise forståing og respekt for verdiar som 
etikk, openheit, presisjon, og pålitelegskap. 

* kan arbeide sjølvstendig og i grupper med 
praktisk teknologiske og/eller vitskaplege oppgåver 
av høg kompleksitet. 

 

including analysis and critical evaluation of scientific 
information sources. 

 

 
General competence 
The candidate: 
* can analyze, discuss and communicate selected issues 
and challenges within ocean technology. 

* can carry out scientific experiments and analysis based 
on scientific methods as well as reflect on key scientific 
issues related to ones own and/or others' work. 

* can express understanding and respect for values such 
as ethics, transparency, precision and reliability. 

* can work independently and in groups with practical 
technological and/ or scientific tasks of high complexity 

 

 

SP_OPPTAK Opptakskrav  
Admission requirements 
 

Generell studiekompetanse samt Matematikk R1 
(eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. 
Opptakskode: SIVING 

Higher Education Entrance Qualification including 
specific requirements from upper secondary school 
(SIVING). 
 

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar  
Recommended previous knowledgei 

Gode forkunnskaper i matematikk er ein føremon. 
Vi tilrår matematikk på 3. klasse nivå frå 
vidaregåande skule. 
 

Good knowledge in mathematics is an advantage. We 
therefore strongly recommend 3rd grade level high 
school mathematics 
 

SP_INNFORI Innføringsemne  
Introductory courses 
 

HTEK101, EX.PHIL. 

 
HTEK101, EX.PHIL. 

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne 
Compulsory units 
 

Studiet har to komponentar: emnedel på 240 sp og mastergradsoppgåve 60 sp. 
Emna: MAT111, INF109, HTEK101, MAT102/MAT112, PHYS111, ING101, STAT110, PHYS112, 
HTEK102, MAT121, PHYS114, EX.PHIL og MOE251 er obligatoriske. I tillegg kjem 110 studiepoeng med 
valfrie emne. Ein vel 30 studiepoeng av desse i samråd med rettleiar.  
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The master’s programme consists of two components: Coursework of 240 credits and an individual research 
project (Master’s thesis) of 60 credits. 
The courses: MAT111, INF109, HTEK101, MAT102/MAT112, PHYS111, ING101, STAT110, PHYS112, 
HTEK102, MAT121, PHYS114, EX.PHIL and MOE251 are compulsory.  In addition, there are 110 credits of 
elective courses, of which 30 credits are chosen in agreement with the academic supervisor. 
 

10.sem.-Vår Masteroppgåve: 
HTEK399 

Masteroppgåve: 
HTEK399 

Masteroppgåve: 
HTEK399 

9.sem. – Høst Masteroppgåve: 
HTEK399 

Masteroppgåve: 
HTEK399 

Masteroppgåve: 
HTEK399 

8.sem. -Vår  Valemne Valemne Valemne 

7.sem - Høst Valemne Valemne MOE251* 

6.sem. -Vår Valemne Valemne Valemne 

5.sem. - Høst Valemne Valemne Valemne 

4.sem. - Vår MAT121 PHYS114 EX.PHIL 

3. sem. - Høst STAT110 PHYS112 HTEK102 

2. sem.-Vår MAT102/ 
MAT112 

PHYS111 ING101* 

1 sem. - Høst MAT111 INF109 HTEK101 

 
*Undervises ved Høgskolen i Bergen 
 
Tilrådd formulering:  
Masteroppgåva: HTEK399 Masteroppgåve i havteknologi er på 60 studiepoeng. Masteroppgåva skal leverast 
innan ein fast frist i slutten av 10. semester, 20. november eller 1. juni. 
 
Recommended: 
Master’s thesis: HTEK399 Master’s Thesis in Ocean Technology has a work load of 60 credits. The Master’s 
thesis must be submitted within a deadline at the end of the 10th semester, 20 November or 1 June. 
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SP_VALGFRI Tilrådde valgemne  
Recommended electives 

110 studiepoeng i mastergraden er valfrie. Ein vel 
30 studiepoeng av desse i samråd med rettleiar  
 

Liste med tilrådde valemne: 
Universitetet i Bergen 
GEOF232 
GEOF331 
GEOF343 
GEOV101 
KJEM110 
MAT212 
PHYS205 
PHYS227 
PHYS231 
PHYS263 
PHYS264 
PHYS271 
PHYS272 
PHYS328 
PHYS371 
PHYS373 
 
 
Høgskolen i Bergen 
MAS101 
MAS102 
MAS109 
MAS113 
MAS116 
MAS119 
MAS126 
MAS127 
ELE106 
ELE127 
ELE133 
ELE114 
MOM221 

110 course credits in the Master's programme are 
elective courses, of which 30 credits are chosen in 
agreement with the academic supervisor. 
 
List of specific recommended subjects: 
University of Bergen 
GEOF232 
GEOF331 
GEOF343 
GEOV101 
KJEM110 
MAT212 
PHYS205 
PHYS227 
PHYS231 
PHYS263 
PHYS264 
PHYS271 
PHYS272 
PHYS328 
PHYS371 
PHYS373 
 
 
Bergen University College 
MAS101 
MAS102 
MAS109 
MAS113 
MAS116 
MAS119 
MAS126 
MAS127 
ELE106 
ELE127 
ELE133 
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MOM252 
MOM270 
 
Sjøkrigsskolen 
TI2070 
TE2080 

ELE114 
MOM221 
MOM252 
MOM270 
 
Royal Norwegian Naval Academy 
TI2070 
TE2080 

SP_REKKEFO Rekkefølje for emne i studiet  
Sequential requirements, courses 

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under 
overskrifta «Obligatoriske emne». 
  

The recommended sequence of the courses in the 
programme can be found under the heading 
“Compulsory units”. 
 

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet  
Study period abroad 

Studieprogrammet har lagt til rette for at studentane 
kan ta delar av studiet ved lærestader i utlandet.  
 

The programme committee has made adaption for 
students who want to take parts of the study abroad.  
 

SP_UNDMETO Undervisningsmetodar  
Teaching methods 

Masteroppgåva er et sjølvstendig vitskapleg arbeid, 
som vert gjennomført under rettleiing av fagleg 
rettleiar. 
 
Undervisningsforma for emna i masterstudiet skjer i 
hovudsak i form av førelesningar og 
laboratoriearbeid. Detaljar om emna finn du i 
emnebeskrivinga. 
 

The Master’s thesis is an independently scientific work, 
under supervision of an academic supervisor. 
 
A combination of teaching methods is used in the 
various courses, mainly [lectures and hands-on 
laboratory work. You may find more information in the 
course description. 

SP_VURDRI Vurderingsformer  
Assessment methods 

Studiet avsluttas med ein munnleg 
mastergradseksamen etter at masteroppgåva er 
levert inn, vurdert og blitt godkjent. 
 
Vurderinga på emna i masterstudiet skjer i 
hovudsak i form av skriftleg og munnleg eksamen. 
Vurderingsform for kvart emne som inngår i 
masterprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga. 
 

The final step in the programme is an oral examination. 
The examination is held when the master’s thesis is 
submitted, evaluated and approved. 
 
The most common assessment methods in the courses 
are written and oral examination. The assessment 
methods for each course are described in the course 
description. 
 

SP_K-SKALA Karakterskala  
Grading scale 

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: 
«bestått/ikkje bestått» og bokstavkarakterar på 
skalaen A-F. 
 

At UiB the grades are given in one of two possible 
grading scales: passed/failed and A to F.  
 
The master’s thesis will be graded A to F. 
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For masteroppgåva nyttas bokstavkarakter.  
 
Karakterskala for kvart emne som inngår i 
masterprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga. 
 

 
The grading scale for each course is given in the course 
description. 
 

SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg 
Diploma and Diploma Supplement 

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg (Diploma 
supplement) på engelsk vert utstedt når krava til 
graden er oppfylte. 
 

The Diploma, in Norwegian, and the Diploma 
Supplement, in English, will be issued when the degree 
is completed. 

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium  
Access to further studies 

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til 
forskarutdanninga (ph.d.-grad).   
 
For å vere kvalifisert for opptak til 
forskarutdanninga må gjennomsnittskarakterane på 
emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden samt masteroppgåva vere C eller 
betre. 
 
Ein må normalt vere tilsett i ei stilling som 
stipendiat for å få opptak. 
 

To be eligible for admission to the Doctoral education 
(PhD) the candidate must have completed a master’s 
degree.  
 
To qualify for the Doctoral education (PhD) at UiB the 
average grade for the master's thesis, the Master's degree 
and the bachelor's degree should be at least C.  
 
In order to get enrolled you have to be granted a 
fellowship for doctoral training. 
 

SP_ARBLREL Relevans for arbeidsliv 
Employability 
 

Verdiskapinga i den marine næringa i Norge er 
sterkt vaksande og sentral for den totale 
næringsutviklinga i åra framover. Det marine 
næringslivet inkluderer teknologiselskap som 
utviklar og tilverkar marine sensorar og marine 
observasjonsplattformer. Det inkluderer 
subseaselskaper som bruker fjernstyrte og 
autonome undervassrobotar (ROV/AUV) til 
inspeksjon og vedlikehald av havbotn-
installasjoner. Det omfattar fiskeindustri som 
baserer innhausting av marine ressursar på bruk av 
akustiske sensorar, og havbruksnæring som nyttar 
marin sensorteknologi til overvaking av produksjon 
og miljø. I tillegg baserer en rekke FOU-
institusjonar og statlige forvaltningsinstitusjonar i 
Bergensområdet sin marine datainnsamling og 
forsking på denne type teknologi. Universitet i 
Bergen, Høgskulen i Bergen, Sjøforsvaret, 

The value creation in the marine sector in Norway is 
growing strongly and is central to the overall economic 
development in the years ahead. The marine sector 
includes technology companies developing and 
manufacturing marine sensors and marine observation 
platforms. It includes subsea companies using remotely 
operated and autonomous underwater vehicles (ROVs / 
AUVs) for inspection and maintenance of subsea 
installations. It includes fishing industry basing its 
harvesting of marine resources on the use of acoustic 
sensors, and the aquaculture industry which employs 
marine sensor technologies for monitoring of production 
and the environment. In addition there are a number of 
research and development institutions and central 
government institutions in Bergen with focus on marine 
activities. University of Bergen, Bergen University 
College, The Norwegian Navy, The Institute of Marine 
Research, CMR and Uni Research all make use of 
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Havforskningsinstituttet, CMR og Uni Research har 
alle kompetansemiljø som ligg i fronten av marin 
forsking og gjer avansert bruk av marin teknologi.  
Ei utdanning i havteknologi kvalifiserer til ei 
stilling i teknologi hos bedrifter, selskap og 
forskingsinstitusjonar innan marin 
næringsverksemd og forsking, Ein mastergrad i 
havteknologi kvalifiserer til Ph.D.-studium, som vil 
opne for arbeid som naturvitskapleg forskar. 
 

advanced marine technology. An education in ocean 
technology qualifies for a technology position in broad 
specter of companies and research establishments within 
marine related business and research. In addition a 
Master’s degree in ocean technology qualifies for Ph.D. 
studies, which will give opportunities to work as a 
scientific researcher. 

SP_EVALUER Evaluering  
Evaluation 

Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd 
med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. 
Emne- og programevalueringar finn ein på 
kvalitetsbasen.uib.no 
 

The programme will be evaluated according to the 
quality assurance system of the University of Bergen. 

SP_AUTORIS Skikkavurdering og autorisasjon  
Suitability and authorization 
 

Ikkje relevant  Not applicable 

SP_FAGANSV Programansvarleg  
Programme committe 

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og 
oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet. 
 

The programme committee is responsible for the 
academic content, the structure and the quality of the 
program 
 

SP_ADMANSV Administrativt ansvarleg  
Administrative responsibility 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved 
Institutt for fysikk og teknologi har det 
administrative ansvaret for studieprogrammet. 
 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Department of Physics and Technology, holds the 
administrative responsibility for the programme. 
 

SP_KONTAKT Kontaktinformasjon 
Contact information 

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på 
programmet dersom du har spørsmål: 
Studieveileder@ift.uib.no 
Tlf 55 58 27 66 

Please contact the academic adviser for the program if 
you have any questions:  
Studieveileder@ift.uib.no 
Phone: + 47 55 58 27 66  

 
Følgjande kategoriar er ikkje i bruk i malen for masterprogram på MN-fakultetet: 
 

SP_SPESIAL Spesialisering 
Specialisation 
 

SP_INNFORI Innføringsemne  
Introductory courses 
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i Fakultetet har vidaresendt forlag frå Studiestyret om å endre overskrifta frå «Recommended previous knowledge» til «Pre-requisites». Det seksjon for studiekvalitet ved 
Studieadministrativ avdeling som har ansvaret for malen på UiB. 

                                                 



1 
 

VEDLEGG 

Oversikt over valgfrie studieretningsfag for studiet i havteknologi i 6. og 7./8./9. semester 

 

Oversikt over valgfrie studieretningsfag tilgjengelig i 6. semester (vår) 

Universitetet i Bergen  

KJEM110 Kjemi og energi 

PHYS231 Strålingsfysikk 

PHYS264 Atmosfærisk og marin optikk 
(Tidligere navn på kurset «Miljøoptikk og transport av lys og partikler») 

PHYS271 Akustikk 

MAT212 Funksjoner av flere variable 

GEOV101 Innføring i geologi 

 
Høgskolen i Bergen  

MAS101 3D-Modellering og elementmetode 

MAS102 Marin særkurs 

MAS109 Maskindeler 

MAS113 Materiallære 

MAS116 Hydrodynamikk 

MAS119 Drift og vedlikeholds-ledelse 

MAS126 Innføring i olje og gassproduksjon 

MAS127 Petroleumsproduksjon og undervannsteknologi 

ELE106 Reguleringsteknikk 2  

ELE127 Signalbehandling og optisk kommunikasjon 

ELE133 Offshore instrumentering og PLS-programmering 

ELE114 Elektriske maskiner 

 
Sjøkrigsskolen  

TI2070 Ingeniørfaglig systemtenkning 

TE2080 Automatiserte systemer 

 

 

 

  

http://www.uib.no/emne/KJEM110
http://www.uib.no/emne/PHYS231
http://www.uib.no/emne/PHYS264
http://www.uib.no/emne/PHYS271
http://www.uib.no/emne/MAT212
http://www.uib.no/emne/GEOV101
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS101
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS102
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS109
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS113
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS116
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS119
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS126
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS127
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE106
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE127
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE133
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE114
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Oversikt over valgfrie studieretningsfag for studieretning tilgjengelig i 7., 8. og eventuelt 9. 
semester.  

Kursdeltagelse forutsetter godkjente forkunnskaper for aktuelt kurs. 

Universitetet i Bergen  

PHYS205 Elektromagnetisme 

PHYS227 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering 

PHYS231 Strålingsfysikk 

PHYS263 Laboratoriekurs i optikk 

PHYS264 Atmosfærisk og marin optikk 
(Tidligere navn på kurset «Miljøoptikk og transport av lys og partikler») 

PHYS271 Akustikk 

PHYS272 Akustiske transdusere  

PHYS328 Utvalgte emner i måleteknologi 

PHYS371 Utvalgte emner i undervannsakustikk (H) 

PHYS373 Akustiske målesystem (V) 

GEOF232 Praktisk meteorologi og oseanografi 

GEOF331 Tidevannsdynamikk 

GEOF343 Vindgenererte overflatebølger 

 

Høgskolen i Bergen  

MOM221 Marintekniske analyser 

MOM252 Materialer for undervannsteknologi 

MOM270 Guided self study 

 

 

 

 

http://www.uib.no/emne/PHYS205
http://www.uib.no/emne/PHYS227
http://www.uib.no/emne/PHYS231
http://www.uib.no/emne/PHYS263
http://www.uib.no/emne/PHYS264
http://www.uib.no/emne/PHYS271
http://www.uib.no/emne/PHYS272
http://www.uib.no/emne/PHYS328
http://www.uib.no/emne/PHYS371
http://www.uib.no/emne/PHYS373
http://www.uib.no/emne/GEOF232
http://www.uib.no/emne/GEOF331
http://www.uib.no/emne/GEOF343
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MOM252


 
 

 
 

Emnebeskriving for: HTEK101 «Introduksjon til havmiljø»   (Namn på emnet, nynorsk) 

 HTEK101 «Introduksjon til havmiljø» (Navn på emnet, bokmål) 

 HTEK101 «Introduction to Ocean Environment» (Name of the course,  English) 

 

Godkjenning: 

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

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

  

Institutt for …………….. :     .………………………(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)  

 

  



 
 

 
 

 Kategori Beskrivelse 

Emnekode 
Course Code 
 

HTEK101 

Namn på emnet, nynorsk Introduksjon til havmiljø 

Namn på emnet, bokmål Introduksjon til havmiljø 

Course Title, English Introduction to Ocean Environment 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 
 
 

Bachelor 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk 

Norwegian 

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Haust 

 

Autumn 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

Bergen 



 
 

 Mål og innhald 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objectives and Content 

Mål: 

Emnet har som mål å gi studentene bred kunnskap i sentrale faglige element i havteknologi, og 

skal formidle forståelse for fagområdets særegenhet og problemstillinger. 

 

Innhold:  

Emnet består av følgende moduler: 

1. Introduksjon til marin biologi, marint miljø og miljøomstillinger (2 uker – 4 forelesninger) 

2. Introduksjon til havbunnsgeologi (2 uker – 4 forelesninger) 

3. Introduksjon til oseanografi (2 uker – 4 forelesninger) 

4. Introduksjon til sjø-/havrett (2 uker – 4 forelesninger) 

5. Introduksjon til marinteknikk (terminologi, flytende marine konstruksjoner, 

hydrostatikk) (3 uker – 6 forelesninger) 

6. Introduksjon til marin akustikk og optikk (2 uker – 4 forelesninger) 

7. Introduksjon til fornybar energi til havs (1 uke – 2 forelesninger) 

 

Objectives: 

The course aims to provide students with broad knowledge in key professional elements of ocean 

technology and convey an understanding of the subject area distinctiveness and challenges. 

 

Content: 

The course consist of the following modules: 

1. Introduction to marine biology, marine environment and environmental changes  

(2 weeks – 4 lectures) 

2. Introduction to seabed geology (2 weeks – 4 lectures) 

3. Introduction to oceanography (2 weeks – 4 lectures) 

4. Introduction to sea/ marine law (2 weeks – 4 lectures) 

5. Introduction to marine technology (terminology, floating marine structures, 

hydrostatics) (3 weeks – 6 lectures) 

6. Introduction to marine acoustics and optics (2 weeks – 4 lectures) 

7. Introduction to offshore renewable energy (1 weeks – 2 lectures) 



 
 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett og 
introsetning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Learning Outcomes 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter 

og generell kompetanse:   

Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse 

Studenten 

* har bred kunnskap om 
sentrale tema i havteknologi 

* kjenner til utvalgte 
forsknings- og 
utviklingsarbeid innenfor 
havteknologi 

* har forståelse for sentrale 
problemstillinger i 
havteknologi 

Studenten 

* kan anvende faglig 
kunnskap på problemstillinger 
og treffe begrunnede valg. 

* behersker relevante faglige 
teknikker og uttrykksformer 

* kan finne, vurdere og 
henvise til informasjon og 
fagstoff 

Studenten 

* forstår den faglige 
koblingen mellom sentrale 
tema i havteknologi 

* har innsikt i utvalgte 
problemstillinger innen 
havteknologi 

* kan formidle sentrale 
teorier, problemstillinger og 
løsninger i havteknologi 

 

On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in 

terms of knowledge, skills and general competence: 

Knowledge Skills General competence 

The student 

* has a broad knowledge of 
central themes in ocean 
technology 

* has knowledge of selected 
research and development 
work within ocean 
technology 

* has understanding of key 
issues in ocean technology 

The student 

* is able to apply professional 
knowledge on issues and 
make reasoned choices. 

* master relevant professional 
techniques and forms of 
expression 

* can find, assess and refer to 
information and subject 
matter 

The student 

* understands the scientific 
link between central themes 
within ocean technology  

* have knowledge of central 
issues in ocean technology 

* can convey key theories, 
issues and solutions in 
ocean technology 

 

 



 
 

Krav til forkunnskapar 
 

Required Previous Knowledge 

Ingen 
 

None 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

Ingen 

 

None 

Studiepoengsreduksjon 
(tidlegare Fagleg overlap) 
 
Credit Reduction due to Course 
Overlap  

Ingen 

 

None 

Krav til Studierett 
 
 

Access to the Course 

For oppstart på emnet er det krav om en studierett tilknyttet Integrert masterprogram i 

havteknologi (sivilingeniør) 

Access to the course requires admission to the Integrated Master’s Programme in Ocean.  

Undervisningsformer og  
omfang av organisert undervisning  
 
 
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

Undervisningen gis i form av forelesninger og ekskursjoner 

 

 

The teaching method is by lectures and excursions 



 
 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Obligatorisk fremmøte. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter 

godkjenningen. 

 

Compulsory attendance. Approved compulsory assignments are valid for 2 subsequent 

semesters. 

Vurderingsformer 
 
 
 

 
 
 Forms of Assessment 

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

 Flervalgseksamen (2 timer) som utgjør 80% av karakteren. 

 Refleksjonsnotat fra kursets ekskursjoner  som utgjør 20% av karakteren 

 

The forms of assessment are: 

 Final multiple choice exam (2 hours) 80% of total grade. 

 Reflection paper summarizing the course excursions 20% of total grade. 

 Hjelpemiddel til eksamen 
 
 
 

 Examination Support Material 
 

Enkel kalkulator tillatt i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.  
Tillatte kalkulatormodeller inkluderer: Casio fx-82ES PLUS and Casio fx-82EX 
 

 

Basic calculator allowed in accordance with the regulations specified  by the Faculty. 

Approved calculator models include: Casio fx-82ES PLUS and Casio fx-82EX 

Karakterskala  
 
 

 Grading Scale 

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. 



 
 

Vurderingssemester 
  
  
  Assessment Semester 
 

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

semesteret. 

Spring semester and autumn semester. 

Litteraturliste 
 

   
  Reading List 

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 
 

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

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality control system at UiB 

and the department. 

Programansvarleg 
 
 

  Programme Committee 

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 

programme and courses. 

  Emneansvarleg 
 
 

 Course Coordinator 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på «Mitt UiB», kontakt eventuelt 

studiekonsulenten på instituttet. 

Contact information for the course coordinator is avaialble at «Mitt UiB», alternatively contact 

the student advisor. 



 
 

Administrativt ansvarleg 
 
 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det 

administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences and Department of Physics and Technology are  

administratively responsible for the course. 

Kontaktinformasjon 
 
 
 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder@ift.uib.no  

Tlf 55 58 27 66 

 

Contact information  student adviser: studieveileder@ift.uib.no  

Tlf 55 58 27 66 

 

 

mailto:studieveileder@ift.uib.no
mailto:studieveileder@ift.uib.no


 
 

 
 

Emnebeskriving for: HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi»   (Namn på emnet, nynorsk) 

 HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi» (Navn på emnet, bokmål) 

 HTEK102 «Practical training in Ocean Technology» (Name of the course, English) 

 

Godkjenning: 

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

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

  

Institutt for …………….. :     .………………………(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)  

  



 
 

 
 

Alle emner skal ha tekster på både norsk og engelsk. 
 

 Kategori  Standardtekster ved MN-fak   

Emnekode 
Course Code 
 

HTEK102 

Namn på emnet, nynorsk Praksisutplassering i havteknologi 

Namn på emnet, bokmål Praksisutplassering i havteknologi 

Course Title, English Practical training in Ocean Technology 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 
 
 

Bachelor 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk 

Norwegian 



 
 

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Haust 

 

Autumn 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

Bergen 



 
 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectives and Content 

Mål: 

Emnet har som mål å gi studentene verdifull og relevant praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i en bedrift eller 

forskningsvirksomhet relevant for havteknologi. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. 
 

Innhold:  

I emnet skal studenten delta aktivt i en praksisutplassering hos en bedriften/ forskningsaktivitet med arbeidsoppgaver som 

naturlig hører til innenfor studieprogrammet i havteknologi. Emnet skal gi praktisk forståelse for typiske arbeidsprosesser i 

en bedrift/ forskningsvirksomhet rettet mot havteknologi med anvendelser innen blant annet innen miljøovervåking, fiske-

/havbruksteknologi, mineralutvinning og olje- og gass. Emnet skal gi mulighet til å reflektere over samspillet mellom fullførte 

teoretiske fag i utdanningsprogrammet og praktisk yrkesutøvelse innen havteknologi. 

 

Objectives: 

The course aims to provide students with valuable and relevant practical experience through practice internship in a 
company or research establishment relevant for ocean technology. Students will be deployed at the host company or 
research establishment on fixed days of the week. 

 

Content 

In the course the students actively participate in practice placement with a host company / research establishment with work 

tasks that naturally belong to the study programme in ocean technology. The course provides practical understanding of 

typical work processes in a company / research establishment aimed at ocean technology with applications in areas such as 

environmental monitoring, fish/ aquaculture technology, deepsea mineral mining and oil and gas. The course gives the 

students opportunity to reflect on the interaction between completed educational subjects and practical professional 

practice within ocean technology. 



 
 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett og 
introsetning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learning Outcomes 

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse 

Studenten 

* har kunnskap om bedriftens/ 
forskningsinstitusjonens egenart og 
plass i samfunnet 

* kan redegjøre for arbeidsoppgaver og 
arbeidsmetoder i gjeldende 
praksisbedrift/ forskningsinstitusjon, 
samt beskrive bedriftskulturen og 
rollene til kolleger i praksisbedriften 

* kjenner til pågående forsknings- og 
utviklingsarbeid i praksisbedriften 

Studenten 

* kan sette seg inn i tildelte 
arbeids-oppgaver, samt 
kommunisere og samarbeide med 
involverte parter for å løse disse. 

* kan reflektere over egen faglig 
utøvelse. 
* kan presentere arbeidet som er 
utført i praksisperioden skriftlig og 
muntlig 
 

Studenten 

* kan innordne seg etter krav som 
blir stilt i arbeidslivet 

*kan reflektere over egen kunnskap 
og læring, og reflektere over sin egen 
rolle i samarbeid med andre 

* kan formidle sentralt fagstoff som 
teorier, problem-stillinger og 
løsninger både skriftlig, muntlig og 
utveksle synspunkter og erfaringer 
med fagpersoner innenfor 
fagområdet. 

 

On completion of the course  

the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence: 

Knowledge Skills General competence 

The student 

* has knowledge about the company / 

research establishment’s character and 

place in society 

* can explain the tasks and working 

methods in the company or research 

establishment, as well as describe the 

corporate culture and the roles of 

colleagues in the workplace 

* has knowledge of ongoing research 
and development work  in the company/ 
research establishment 

The student 

* is able to familiarize her-/himself 
with the assigned tasks, and 
communicate and collaborate with 
work colleagues to resolve these. 

* can reflect on her/his 
professional practice. 

* can present the work conducted 
during the practice written and oral 

The student 

* is able to conform to the 
requirements issued by the 
workplace. 

* can reflect on her/his own 
knowledge and learning, and reflect 
on her/his own role in cooperation 
with other. 

* can convey key subject matter as 
theories, issues and solutions both in 
writing and  oral, and exchange 
views and experiences with 
professionals in the field 

 

 



 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

HTEK101 “Introduksjon til havmiljø” 

 

HTEK101 “Introduction to Ocean Environment” 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

PHYS114, MAS117, ING101 

Studiepoengsreduksjon 
(tidlegare faglig overlapp) 
 
Credit Reduction due to Course 
Overlap  

Ingen 

 

None 

Krav til Studierett 
 
 

Access to the Course 

For oppstart på emnet er det krav om en studierett tilknyttet Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) 

Access to the course requires admission to the Integrated Master’s Programme in Ocean.  

Undervisningsformer og  
omfang av organisert undervisning  
 
 
 

   
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

Praksisutplassering i bedrift  

Minimum 270 arbeidstimer brutto, inkludert forarbeid, rapportering, møter, presentasjoner og annet nødvendig arbeid i 

forbindelse med emnet. Det utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, Universitetet i Bergen og praksisbedriften. 

Skriftlig og muntlig rapportering skjer til kontaktperson ved Universitetet i Bergen. 

 

Work practice deployment in a company/ research establishment 

Minimum 270 manhours gross, including pre-work, reporting, meetings, presentations and other necessary work related to 

the course. A written contract between the student, the University of Bergen and company/ research establishment is 

available. Written and oral reports should be addressed to the contact at the University of Bergen. 



 
 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Den obligatoriske undervisningsaktiviteten i kurset inkluderer følgende: 

 Godkjent løpende logg/dagbok i form av blogg 

 Godkjent statusrapport midtveis i praksisperioden  

 Godkjent sluttrapport etter endt praksisperiode 

 Godkjente timelister signert av kontaktperson i bedriften 

 Skriftlig tilbakemelding fra kontaktperson i bedriften 

 Godkjent muntlig presentasjon av praksisoppholdet 

 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga. Detaljerte retningslinjer og frister 

kunngjøres ved oppstart for emnet. Deler av mappens innhold kan kreves innlevert/presentert som elektroniske 

dokumenter/nettsider. 

 

The compulsory teaching activities in the course include the following 

 Approved running log / diary in the form of a blog 

 Approved midway status report 

 Approved final report 

 Approved timesheets signed by contact person in the company/ research establishment 

 Written feedback report from the contact person at the company/ research establishment 

 Approved oral presentation of the work place deployment 

 

The compulsory assignments are valid for 2 subsequent semesters. Detailed guidelines and deadlines will be announced at 

the start of the course. Parts of the portfolio content mentioned above may be required to be submitted / presented as 

electronic documents / websites. 



 
 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forms of Assessment 

I emnet nyttar ein mappevurdering samt muntlig presentasjon av innholdet i praksisperioden med karakteren bestått/ ikkje 

bestått.   

Mappen baserer seg på følgende deler:  

 Løpende logg/dagbok i form av blogg 

 Statusrapport midtveis i praksisperioden 

 Sluttrapport etter endt praksisperiode 

 Timelister signert av kontaktperson i bedriften 

 Skriftlig tilbakemelding fra kontaktperson i bedriften 

 Godkjent muntlig presentasjon av praksisoppholdet 

 

The course uses portfolio assessment and oral presentation of the content of the work practice deployment with the grade 

pass / fail. 

The portfolio consists of the following parts: 

 Running log / diary in the form of a blog 

 Midway status report 

 Final report 

 Approved timesheets signed by contact person in the company/ research establishment 

 Written feedback report from the contact person at the company/ research establishment 

 Approved oral presentation of the work place deployment 

 

 

 

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

 Examination Support Material 
 

Ingen  

 

None 



 
 

Karakterskala  
 

 Grading Scale 

Bestått/Ikkje bestått  

Pass/ fail 

Vurderingssemester 
  
  
 
  Assessment Semester 
 

Høst 

Kurset gjennomføres og vurderes bare i 3. semester på Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør). 

Autumn 

The course is only given and assessed in the 3rd semester of the master program in Ocean Technology. 

Litteraturliste 
 

   Reading List 

Ingen 

 

None 

Emneevaluering 
 
 

 Course Evaluation 
 

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

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality control system at UiB and the department. 

Programansvarleg 
 
 

  Programme Committee 

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 programme and courses. 

 



 
 

 Emneansvarleg 
 
 

 Course Coordinator 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet. 

Contact information for the course coordinator is avaialble at Mitt UiB, alternatively contact the student advisor. 

Administrativt ansvarleg 
 
 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og 

studieprogrammet. 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences and Department of Physics and Technology are administratively 

responsible for the course. 

Kontaktinformasjon 
 
 
 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder@ift.uib.no  

Tlf 55 58 27 66 

 

Contact information  student adviser: studieveileder@ift.uib.no  

Tlf 55 58 27 66 

 

 

mailto:studieveileder@ift.uib.no
mailto:studieveileder@ift.uib.no


 
 

 
 

Emnebeskriving for Masteroppgåve i havteknologi (Namn på emnet, nynorsk) 

   Masteroppgave i havteknologi (Navn på emnet, bokmål) 

   Master’s Thesis in Ocean Technology (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

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

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

  

Institutt for …………….. :     .………………………(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)  

 

 

 

 

 



 
 

 

 Kategori  Emnebeskrivelse   

Emnekode 
Course Code 
 

HTEK399 

Namn på emnet, nynorsk Masteroppgåve i havteknologi 

Namn på emnet, bokmål Masteroppgave i havteknologi 

Course Title, English Master’s Thesis in Ocean Technology 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

60 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 
 

Master  

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk og engelsk  

Norwegian and English 

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Haust og vår 

Autumn  and spring 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

Bergen 

 

 

  



 
 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectives and Content 

Mål: 

Emnet har som mål å gje kandidaten teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter  på høgt nivå innenfor havteknologi 

med fordjuping i et gitt felt. Basert på denne kunnskapen og ferdigheter skal kandidaten være istand til å gjennomføre ei 

forskningsbasert master oppgåve innen forskningsfeltet. 

Kandidaten skal både kunne nyttegjerne seg av etablert kunnskap og ta del i den videre utviklingen av fagfeltet. Ein kandidat 

som gjennomfører masterprogrammet vil få erfaring fra egne resultat og teorier både munleg og skriftleg, samt trening i å 

innhente og evaluere relevant vitskapleg litteratur. 

Innhald:  

Forskningsfeltet som ein kan velje masteroppgåve innan, spenner over fleire område innan havteknologi, som til dømes 

miljøovervåking, fiskeri- og havbruksteknologi, marine mineralressurser og olje- og gass-utvinning. Teoretiske 

fordjupningings-emne velges avhenging av tema for master oppgåva.  

 

Objective 

The course aims to give the student theoretical knowledge and practical skills at a high level within ocean technology with 

specialization in a given field. Based on this knowledge and skills the candidate should be able to carry out a research-based 

master's thesis research project. 

The candidate must be able to both utilize established knowledge and take part in the further development of the research 

field.  

A candidate who completes the master's program will gain experience from their own results and theories both orally and 

in writing, as well as training in obtaining and evaluating relevant scientific literature. 

Content 

The research field from which the students can choose a master project includes many topics within ocean technology as 

for example: environmental monitoring, technology for fisheries and aquaculture, marine mineral resources and oil and gas 

exploration. The courses to be included as a part of the master's degree are chosen dependent on the topic of the master 

project. 

 



 
 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett og 
introsetning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse 

Studenten  

* Oppfyller formelle krav til 

sivilingeniørgraden med gode 

basiskunnskapar i matematikk, fysikk, 

statistikk og informatikk 

* Har inngåande kunnskapar innan 

eit eller fleire av dei faglege områda: 

«Marin måle-og styringsteknologi» 

(akustikk eller optikk) og «Marine 

installasjoner» (konstruksjon/ drift og 

vedlikehold).  

* Har kunnskapar om dei utfordringar 

og muligheter som fins mellom 

teknologi og etikk, datasikkerhet, 

økonomi og samfunn. 

 

Studenten  

* Kan bidra til å løyse problem og 

finne løysingar innan feltet 

havteknologi 

* Kan bidra med fagleg 

utviklingsarbeid på teknologi og 

metodar som vert nytta innan 

fagområdet havteknologi 

* Kan planlegge eksperiment og gjere 

kvantitative berekningar og analyser 

av innsamla data 

 

 

Studenten 

* Kan nytte sine ferdigheter og 

kunnskaper til å analysere og 

identifisere problemstillingar innan 

havteknologi 

* Har kjennskap til vitskaplege 

metodar som er naudsynte i støtte til 

vitskapelege studium og analyser 

* Kan kommunisere faglege 

problemstillingar, analyser og 

konklusjonar til fagspesialistar  

* Kan bidra til nytenking og 

innovasjon i utviklinga av ny 

havteknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Learning Outcomes 

 

On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills 

and general competence: 

Knowledge Skills General competence 

The student 

* Meets formal requirements for the 

“sivilingeniør” degree with good basic 

knowledge of mathematics, physics, 

statistics and informatics 

* Have a thorough knowledge within 

one or several of the focus areas 

"Marine measurement and control 

technology" (acoustics or optics) and 

"Marine installations" (construction / 

operations and maintenance).  

* Have knowledge of the challenges 

and opportunities that exist between 

technology and ethics, security, 

economy and society 

The student 

* Can help solve problems and find 

solutions in the field of ocean 

technology 

* Can contribute to development of 

technologies and methods within 

ocean technology 

* Can plan an experiment to make 

quantitative calculations and analysis 

of acquired experimental data 

 

The student 

* Can use her/his skills and 

knowledge to analyze and identify 

issues in ocean technology 

* Have knowledge of scientific 

methods necessary to support  

scientific studies and analysis 

* Can communicate professional 

issues, analysis and conclusions to 

professionals 

* Can contribute to ideas and 

innovation for new developments in 

ocean technology 

 

 

 

Krav til forkunnskapar 
 
 
Required Previous Knowledge 

Studenten må ha gjennomført og bestått alle kurs i foregående 7 semester for å kunne bli tatt opp til emnet. 

 

The student must have successfully completed all courses in the preceding 7 semester in order to be admitted to the course 

 

 

 



 
 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

Ingen 

 

None 

Studiepoengsreduksjon 
(tidlegare Fagleg overlap) 
 
Credit Reduction due to Course 
Overlap  

Ingen 

 

None 

Krav til Studierett 
 
 
 
Access to the Course 

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit integrert masterprogram i havteknologi 

(sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. forkunnskapskrav. 

 

Access to the course requires admission to the Integrated Master’s Programme in Ocean Technology.  

 

Undervisningsformer og  
omfang av organisert undervisning  
 
 
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

Forskningsarbeidet utføres under veiledning. Studenten deltar i den enkeltes forskningsgruppeaktiviteter som vanligvis 

omfatter ukentlige gruppemøter.  

 

The research work is carried out under supervision. The student participates in the individual research group activities which 

usually includes weekly group meetings. 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Ingen 

 

None 

 

 

 



 
 

Vurderingsformer 
 
 

  Forms of Assessment 

Etter at masteroppgåva er levert og godkjent, vert studiet avslutta med ein munnleg mastereksamen. Denne eksamenen 

består av ein offentleg presentasjon på rundt 30 minutt der studenten sjølv gjev ein oversikt over oppgåva. Sensor og 

rettleiar skal vere til stades ved den offentlege presentasjonen. Deretter følgjer ein munnleg eksaminasjon/samtale med 

sensor og rettleiar om oppgåva. 

Før presentasjonen skal det vere sett ein karakter på oppgåva. Presentasjonen kan saman med den påfølgjande munnlege 

eksaminasjonen/samtalen vere justerande på den endelege karakteren på oppgåva. Det er den endelege karakteren som 

vert gjort kjent for kandidaten og som kjem fram på karakterutskrifta. 

Frist: Oppgåver på 60 sp leverast ein månad før slutten av det 10. semesteret. 

 

After the master's thesis has been submitted and approved, the master program is concluded with an oral examination. The 

oral exam consists of a public presentation of about 30 minutes where the student presents an overview of the thesis. The 

external examiner and the supervisor shall be present at the public presentation. After the presentation an oral 

examination/ discussion of the thesis follows. 

 

Prior to the presentation the external examiner should decide on a preliminary grade for the thesis. The quality of the 

presentation together with the oral examination / conversation shall only have an adjusting effect on the final grade of the 

thesis. It is only the final grade which is announced to the student and which appears on the grade transcript. 

Deadline: 60 credit Master’s thesis must be submitted one month prior to the end of the 10th semester. 

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

 Examination Support Material 
 

Ingen 

 

None 

Karakterskala  
 

  
 Grading Scale 

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. 

 



 
 

Vurderingssemester 
  
  Assessment Semester 
 

Det er ordinær eksamen kvart semester 

There are regular exams every semester 

Litteraturliste 
 
 

  Reading List 

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 
 

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 control system at UiB and the department. 

Programansvarleg 
 

  Programme Committee 

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 programme and courses. 

Emneansvarleg 
 

 Course Coordinator 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet. 

Contact information for the course coordinator is avaialble at Mitt UiB, alternatively contact the student advisor. 

Administrativt ansvarleg 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og 

studieprogrammet. 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences and Department of Physics and Technology are  administratively responsible for 

the course. 

Kontaktinformasjon 
 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder@ift.uib.no  

Tlf 55 58 27 66 

Contact information  student adviser: studieveileder@ift.uib.no  

Tlf 55 58 27 66 

 

mailto:studieveileder@ift.uib.no
mailto:studieveileder@ift.uib.no
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Plan for emner i masterprogrammet i havteknologi 

 

Eksisterende kurs i masterprogrammet i havteknologi (obligatoriske og valgfrie) er: 

Universitetet i Bergen  

EXPHIL-MNSEM Examen philosophicum - seminarmodell 

GEOV101 Innføring i geologi 

GEOF232 Praktisk meteorologi og oseanografi 

GEOF331 Tidevannsdynamikk 

GEOF343 Vindgenererte overflatebølger 

INF109 Dataprogrammering naturvitenskap 

KJEM110 Kjemi og energi 

MAT102 Grunnkurs i matematikk II 

MAT111 Grunnkurs i matematikk I 

MAT112 Brukerkurs i matematikk II 

MAT121 Lineær algebra 

MAT212 Funksjoner av flere variable 

PHYS111 Mekanikk I 

PHYS112 Elektromagnetisme og optikk 

PHYS114 Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk 

PHYS116 Signal- og systemanalyse 

PHYS205 Elektromagnetisme 

PHYS225 Måleteknologi 

PHYS227 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering 

PHYS231 Strålingsfysikk 

PHYS263 Laboratoriekurs i optikk 

PHYS264 Atmosfærisk og marin optikk 

(Tidligere navn på kurset «Miljøoptikk og transport av lys og partikler») 

PHYS271 Akustikk 

PHYS272 Akustiske transdusere  

PHYS328 Utvalgte emner i måleteknologi 

PHYS371 Utvalgte emner i undervannsakustikk 

PHYS373 Akustiske målesystem 

STAT110 Grunnkurs i statistikk 

 

 

 

http://www.uib.no/emne/EXPHIL-MNSEM
http://www.uib.no/emne/GEOV101
http://www.uib.no/emne/GEOF232
http://www.uib.no/emne/GEOF331
http://www.uib.no/emne/GEOF343
http://www.uib.no/emne/INF109
http://www.uib.no/emne/KJEM110
http://www.uib.no/emne/MAT102
http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/MAT112
http://www.uib.no/emne/MAT121
http://www.uib.no/emne/MAT212
http://www.uib.no/emne/PHYS111
http://www.uib.no/emne/PHYS112
http://www.uib.no/emne/PHYS114
http://www.uib.no/emne/PHYS116
http://www.uib.no/emne/PHYS205
http://www.uib.no/emne/PHYS225
http://www.uib.no/emne/PHYS227
http://www.uib.no/emne/PHYS231
http://www.uib.no/emne/PHYS263
http://www.uib.no/emne/PHYS264
http://www.uib.no/emne/PHYS271
http://www.uib.no/emne/PHYS272
http://www.uib.no/emne/PHYS328
http://www.uib.no/emne/PHYS371
http://www.uib.no/emne/PHYS373
http://www.uib.no/emne/STAT110
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Høgskolen i Bergen  

ELE106 Reguleringsteknikk 2  

ELE108 Robotikk 

ELE114 Elektriske maskiner 

ELE127 Signalbehandling og optisk kommunikasjon 

ELE133 Offshore instrumentering og PLS-programmering 

ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping 

MAS101 3D-Modellering og elementmetode 

MAS102 Marin særkurs 

MAS109 Maskindeler 

MAS113 Materiallære 

MAS114 Marine stålkonstruksjoner 

MAS116 Hydrodynamikk 

MAS117 Termodynamikk 

MAS119 Drift og vedlikeholds-ledelse 

MAS126 Innføring i olje og gassproduksjon 

MAS127 Petroleumsproduksjon og undervannsteknologi 

MAS128 Instrumentering og kontrollsystem 

MOE251 Risk and reliability 

MOM252 Materialer for undervannsteknologi 

 

Sjøkrigsskolen  

TI2070 Ingeniørfaglig systemtenkning 

TE2080 Automatiserte systemer 

 

Alle UiB-emnene som inngår i studieprogrammet i havteknologi skal revideres innen fristen 
mai 2017. I denne revisjonsprosessen vil det være et overordnet fokus på mer varierte 
undervisnings- og vurderingsformer, samt læringsutbytte. Gjennomgangen av emnene må 
gjøres av emne-/programansvarlig i sammenheng med tilsvarende kurs på institutt-/ 
forskningsgruppenivå. Det er derfor i praksis ikke mulig å skissere hvilke endringer som vil 
komme i emneplanene pr. 3. oktober 2016. Det forventes imidlertid at revisjonsarbeidet for 
alle UiB-emnene som inngår i studieprogrammet i havteknologi blir gjennomført på en 
grundig måte i henhold til instruks med påfølgende forbedret studiekvalitet som resultat.  

Spesifikt kan det nevnes at det i kurset PHYS328 «Utvalgte emner i måleteknologi» vil 
introduseres en obligatorisk semesteroppgave med presentasjon av denne i plenum. 
Semesteroppgaven vil utgjøre 30 % av den endelige karakteren i kurset. 

Det antas at revisjonsarbeidet for emnene som inngår i studieprogrammet i havteknologi fra 
Høgskolen i Bergen og Sjøkrigsskolen også skal revideres. Som tidligere antas det at dette 

http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE106
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE108
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE114
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE127
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ELE133
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ING101
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS101
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS102
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS109
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS113
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS114
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS116
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS117
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS119
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS126
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS127
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MAS128
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MOE251
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MOM252
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revisjonsarbeidet gjennomføres på en grundig måte etter NOKUTs normer for økt kvalitet i 
emner/ studieprogram. 

Det er ingen mangler i studieprogrammet i havteknologi 
 
 

Nye kurs i masterprogrammet i havteknologi (obligatoriske og valgfrie) er som følger: 

Universitetet i Bergen  

HTEK101 Introduksjon til havmiljø 

HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi 

 

Høgskolen i Bergen  

MOM221 Marintekniske analyser 

MOM270 Guided self study (emneplan inkludert i emneplansoversikten) 

 

 

Vedlagt dette dokumentet følger kopi av alle emnebeskrivelsene som inngår i studieprogrammet i 

havteknologi. 

Vedlegget er strukturert som følger: 

1. Emnebeskrivelser tilhørende studieretning i «Marin måle- og styringsteknologi»  

2. Emnebeskrivelser tilhørende studieretning i «Marine installasjoner» 

3. Emnebeskrivelser for valgfrie fag 

 

 

 



Vitnemålstekster -  Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) 

Læringsutbytte må foreligge i sin helhet på både bokmål, nynorsk og engelsk. De engelske læringsutbyttebeskrivelsene skal brukes i Diploma supplement, og 

legges inn i Mal for Diploma supplement. 

 

Overskrift Bokmål Nynorsk 
Studieprogrammets målsetting, innhold og 
organisering  
 
Kategorien Mål og innhold fra studieplanen kan 
brukes. Dersom det er relevant kan følgende tas med: 
 

• Rett til autorisasjon for 
yrkesutøvelse 

• Gjennomgått skikkethetsvurdering  
 

 

Mål og innhold:  
Utforskning, kartlegging og overvåking av marine miljø og 
ressurser er basert på marin måle- og styringsteknologi og 
marine installasjoner, som har grunnleggende betydning 
for utviklingen av fiskeri- og havbruksnæringen, for 
overvåking av marine miljø (havstrømmer, biomasse, 
økosystem, havbunnstopografi og havbunnsegenskaper), 
for klima (havtemperatur, og ismasse i nordområdene), 
for fornybar energi (bølge- og offshore vindkraft), for 
Sjøforsvaret (aktive og passive overvåkingsteknikker), for 
petroleumsnæringen, samt ved utforskning av nye 
mineral- og bio-ressurser i dyphavene.  
Studieprogrammet har som mål å gi studentene 
avanserte kunnskaper innen sentrale tema i havteknologi 
med spesiell fokus på marin måle- og styringsteknologi og 
marine installasjoner. Programmet er bygd opp slik at 
kandidatene skal utvikle evnen til å forstå eksisterende 
havteknologi samtidig som det er fokus på muligheter for 
videreutvikling mot fremtidig havteknologi. Innovasjon og 
nytenkning vektlegges. Studiets faglige profil baserer seg 
på anvendt fysikk og teknologi med sentrale tema som 
marin akustikk og optikk, marine konstruksjoner samt 
drift og vedlikehold av marine installasjoner. 
Verdiskapingen i den marine næringen i Norge er sterkt 
voksende og sentral for næringsutviklingen i årene 
fremover. For å sikre en god og fremtidsrettet utvikling 
trenger den marine næringen ansatte med avanserte 

Mål og innhald: 
Utforsking, kartlegging og overvaking av marine miljø og 
ressursar er basert på marin måle- og styringsteknologi 
og marine installasjonar, som har grunnleggjande 
betyding for utviklinga av fiskeri- og havbruksnæringen, 
for overvaking av marine miljø (havstrømmer, biomasse, 
økosystem, havbotntopografi og havbotnseigenskaper), 
for klima (havtemperatur, og ismasse i nordområda), for 
fornybar energi (bølgje- og offshore vindkraft), for 
Sjøforsvaret (aktive og passive overvakingsteknikkar), for 
petroleumsnæringen, samt ved utforsking av nye 
mineral- og bio-ressursar i djuphava.  
Studieprogrammet har som mål å gje studentane 
avanserte kunnskapar innan sentrale tema i havteknologi 
med spesiell fokus på marin måle- og styringsteknologi og 
marine installasjoner. Programmet er bygd opp slik at 
kandidatane skal utvikle evne til å forstå eksisterande 
havteknologi samtidig som det er fokus på moglegheiter 
for vidareutvikling mot framtidig havteknologi. 
Innovasjon og nytenking vektleggjast. Studiets faglige 
profil baserer seg på anvendt fysikk og teknologi med 
sentrale tema som marin akustikk og optikk, marine 
konstruksjonar samt drift og vedlikehald av marine 
installasjoner. Verdiskapinga i den marine næringen i 
Norge er sterkt vaksande og sentral for næringsutviklinga 
i årene framover. For å sikre ei god og framtidsretta 
utvikling treng den marine næringa tilsette med 



kunnskaper i sentrale tema i havteknologi, som er kjernen 
i studieprogrammet i havteknologi. 

Studieprogrammet i havteknologi har fokus på «Marin 
måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner» 
med spesialiserte kurs i akustikk/optikk og 
konstruksjon/drift og vedlikehold. I tillegg til 
grunnleggende kurs i matematikk, fysikk, statistikk og 
dataprogrammering, inneholder studiet et 
introduksjonskurs i havmiljø, et kurs i teknologiledelse, 
økonomi og nyskaping, samt praksisutplassering i en 
bedrift/ forskningsvirksomhet med arbeidsoppgaver 
relatert til havteknologi. I studieretningen «Marin måle- 
og styringsteknologi» inneholder studieprogrammet kurs 
i måleteknologi, robotikk og en spesialisering i akustikk 
eller optikk. I studieretningen «Marine installasjoner» 
inneholder studieprogrammet kurs i termodynamikk, 
materiallære og hydrodynamikk og en spesialisering i 
konstruksjoner eller drift og vedlikehold. Arbeidsformen 
er forelesninger, kollokvier, laboratoriearbeid, 
praksisopphold i bedrift/ forskningsvirksomhet og 
ekskursjoner, samt et veiledet forskningsprosjekt i form 
av en masteroppgave. Studieprogrammet består av kurs 
ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. 

 

avanserte kunnskapar i sentrale tema i havteknologi, som 
er kjernen i studieprogrammet i havteknologi. 

Studieprogrammet i havteknologi har fokus på «Marin 
måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner» 
med spesialiserte kurs i akustikk/optikk og 
konstruksjon/drift og vedlikehald. I tillegg til 
grunnleggjande kurs i matematikk, fysikk, statistikk og 
dataprogrammering, inneheld studiet eit 
introduksjonskurs i havmiljø, eit kurs i teknologileiing, 
økonomi og nyskaping, samt praksisutplassering i en 
bedrift/ forskingsverksemd med arbeidsoppgåver 
relatert til havteknologi. I studieretninga «Marin måle- 
og styringsteknologi» inneheld studieprogrammet kurs i 
måleteknologi, robotikk og ei spesialisering i akustikk 
eller optikk. I studieretninga «Marine installasjoner» 
inneheld studieprogrammet kurs i termodynamikk, 
materiallære og hydrodynamikk og ei spesialisering i 
konstruksjonar eller drift og vedlikehald. Arbeidsforma 
er førelesningar, kollokvier, laboratoriearbeid, 
praksisopphald i bedrift/ forskingsverksemd og 
ekskursjonar, samt eit rettleia forskingsprosjekt i form 
av ei masteroppgåve. Studieprogrammet består av kurs 
ved Universitetet i Bergen og Høgskulen i Bergen. 

 
 

Læringsutbytte  

 
Bruk samme læringsutbytte som i studieplanen 
med disse overskriftene: 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha 
følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse: 
 
Kunnskap 
Kandidaten 
* har grunnlag for å drøfte sentrale utfordringer og 

muligheter i havteknologi basert på inngående kunnskap 
i fagfeltet. 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha 
følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, 
ferdigheiter og generell kompetanse: 
 
Kunnskap 
Kandidaten 
* har grunnlag for å drøfte sentrale utfordringar og 
moglegheiter i havteknologi basert på inngåande 
kunnskap i fagfeltet. 



* har avanserte kunnskaper med dybdekunnskap innen 
minst ett av studieprogrammets spesialiseringer i Marin 
måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner. 

* har solid basis i fundamentale fag som matematikk, 
fysikk, IKT og teknologifag, som gir et godt grunnlag for 
kontinuerlig oppdatering og utviding av kompetansen i 
havteknologi. 

* har grunnleggende innsikt i filosofi- og 
vitenskapshistorie, vitenskapsteori og etikk. 

 

Ferdigheter  
Kandidaten 
* kan analysere problemstillinger i havteknologi, og 
drøfte måter disse kan utforskes på ved hjelp av teori og 
eksperimentelle metoder. 

* kan gjennomføre avanserte beregninger, målinger og 
analyser innen marin måle- og styringsteknologi og 
marine installasjoner. 

* kan håndtere og presentere måledata, drøfte presisjon 
og nøyaktighet, og bruke programmeringsverktøy for å 
analysere og behandle måledata. 

* kan utføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt 
under veiledning, men med stor grad av selvstendighet 
og eget initiativ i tråd med forskningsetiske normer, 
inklusive analyse og kritisk vurdering av vitenskapelige 
informasjonskilder. 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
* kan analysere, diskutere og kommunisere utvalgte 
problemstillinger innen havteknologi. 

* har avanserte kunnskapar med djupkunnskap innan 
minst eit av studieprogrammet sine spesialiseringar i 
Marin måle- og styringsteknologi eller Marine 
installasjonar. 

* har solid basis i fundamentale fag som matematikk, 
fysikk, IKT og teknologifag, som gjer eit godt grunnlag 
for kontinuerleg oppdatering og utviding av 
kompetansen i havteknologi. 

* har grunnleggjande innsikt i filosofi- og 
vitskapshistorie, vitskapsteori og etikk. 

Ferdigheiter 

Kandidaten 

* kan analysere problemstillingar i havteknologi, og 
drøfte måtar disse kan utforskast på ved hjelp av teori 
og eksperimentelle metodar. 

* kan gjennomføre avanserte berekningar, målingar og 
analyser innan marin måle- og styringsteknologi og 
marine installasjonar. 

* kan handtere og presentere måledata, drøfte 
presisjon og nøyaktighet, og bruke 
programmeringsverktøy for å analysere og behandle 
måle data. 

* kan utføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt 
under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og 
eige initiativ i tråd med forskingsetiske normer, inklusive 
analyse og kritisk vurdering av vitskaplege 
informasjonskjelder. 

Generell kompetanse 
Kandidaten 
* kan analysere, diskutere og kommunisere utvalde 
problemstillingar innan havteknologi. 



* kan gjennomføre vitenskapelige forsøk og analyser 
basert på vitenskapelig metode, samt reflektere over 
sentrale vitenskapelige problemstillinger i eget og andres 
arbeid. 

* kan vise forståelse og respekt for verdier som etikk, 
åpenhet, presisjon, og pålitelighet. 

* kan arbeide selvstendig og i grupper med praktisk 
teknologiske og/eller vitenskapelige oppgaver av høy 
kompleksitet. 

 

* kan gjennomføre vitskaplege forsøk og analyser basert 
på vitskaplege metodar, samt reflektere over sentrale 
vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid. 

* kan vise forståing og respekt for verdiar som etikk, 
openheit, presisjon, og pålitelegskap. 

* kan arbeide sjølvstendig og i grupper med praktisk 
teknologiske og/eller vitskaplege oppgåver av høg 
kompleksitet. 

 

 



Tekster til Diploma supplement 

Studieprogram: Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)/Integrated Master’s Programme in 
in Ocean Technology 

Studieretning: Marine measurements and control technology, Marine Installations 

Følgende felter kan ha studieretningsspesifikke tekster i DS: 3.2 Studietid, 3.3 Opptakskrav, 4.1 Studieform, 4.2 Studieløpkrav 

Punkt  Tekst til Diploma supplement 
2.5 Language(s) of 
instruction/examination: 

Norwegian and English  

3.2: Official length of the 
programme 
 

5 years (one-tier) in full-time mode (300 ECTS credits)  
 

3.3 Access 
requirement(s) 
 

Higher Education Entrance Qualification including specific requirements from upper secondary school (SIVING). 
 

 
4.1 Mode of study: 
 

Full-time 

4.2: Programme 
requirements 
 

Objectives and contents: 
Exploration, mapping and monitoring of marine environment and resources are based on marine measurement and control technology 
and marine installations, which has fundamental importance for the development of fisheries and aquaculture, for the monitoring of 
marine environment (ocean currents, biomass, ecosystem, seabed topography and seabed properties) , climate (ocean temperature and 
ice mass in the far north), renewable energy (wave and offshore wind), the Royal Norwegian Navy (active and passive monitoring 
techniques), for the petroleum industry, as well as exploration of new mineral and biological resources in the deep ocean. 
The study program aims to provide students with advanced knowledge of core topics in ocean technology with particular focus on marine 
measurement and control technology and marine installations. The program is designed so that the students will develop the ability to 
understand existing ocean technology while focusing on possibilities for further development of ocean technology. Innovation are 
emphasized. The academic profile of the program is based on applied physics and technology with key topics such as marine acoustics 
and optics, marine construction and operation and maintenance of marine installations. The value creation in the Norwegian marine 
industry is growing strongly and is an important foundation for further economic growth and development in Norwegian in the years 



ahead. To ensure a good and forward-looking technological development the marine industry need employees with advanced knowledge 
of core topics in ocean technology, which is the core of this study program. 
 
The study program in ocean technology has focus on "Marin measurement and control technology" and "Marine installations" with 
specialized courses in acoustics / optics and construction / operation and maintenance. In addition to basic courses in mathematics, 
physics, statistics and computer programming, includes the introductory course in marine environment, a course in technology 
management, finance and innovation, as well as practical training in a business / research activity with tasks related to ocean technology. 
The specialization "Marin measurement and control technology" contains courses in measurement technology, robotics and a further 
specialization in acoustics or optics. The specialization "Marine installations" contains courses in thermodynamics, materials science and 
hydrodynamics and a further specialization in construction or operation and maintenance. The work methods are lectures, seminars, 
laboratory work, practical training in a business / research activity and excursions, in addition to a supervised research project in the form 
of a thesis. The program consists of courses at the University of Bergen and Bergen University College. 
 
 
Required learning outcomes: 
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  
* have a basis to discuss key challenges and opportunities within ocean technology based on in-depth knowledge in the field. 

* has advanced skills with in depth knowledge in at least one of the specializations of the study programme, i.e. in marine measurement 
and control technology or marine installations. 

* have a solid basis in fundamental subjects such as mathematics, physics, ICT and technology which provides a good foundation for 
continuous update of knowledge and competence within ocean technology. 

* have basic knowledge of the history of philosophy and scientific, theory of science and ethics. 

Skills 
The candidate:  
* can analyze problems in ocean technology and discuss ways these can be explored by using the theory and experimental methods. 

* can perform advanced calculations, measurements and analysis within “Marine measurement and control technology” and “Marine 
installations”. 



* can handle and present measurement data, discuss precision and accuracy and use software programming tool to analyze and process 
measurement data. 

* can conduct an independent, limited research project under supervision but with a large degree of independence and initiative in line 
with ethical norms, including analysis and critical evaluation of scientific information sources. 

General competence 
The candidate: 
* can analyze, discuss and communicate selected issues and challenges within ocean technology. 

* can carry out scientific experiments and analysis based on scientific methods as well as reflect on key scientific issues related to ones 
own and/or others' work. 

* can express understanding and respect for values such as ethics, transparency, precision and reliability. 

* can work independently and in groups with practical technological and/ or scientific tasks of high complexity 

Structure: 
In order to be awarded the master’s degree, the candidate must have passed courses totaling at least 240 ECTS credits, 
including a specialization of 110 ECTS credits, and a master’s thesis of 60 ECTS credits. The master’s thesis is an independent 
scientific research project carried out under the supervision of an academic supervisor. 
 

 
5.1 Access to further 
study 
 

The master´s degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant third cycle studies. 
 

5.2 Professional status 
 

The award entitles the holder to practice unregulated professions requiring graduate competences. 
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Birthe Gjerdevik

Fra: Rune J. Falch <rune.falch@uib.no>

Sendt: 30. september 2016 20:01

Til: Birthe Gjerdevik

Emne: SV: RE: Nye studieprogram med ex.phil i vårsemesteret

Hei igjen, Birthe. 

Beklager treg tilbakemelding. Vår, altså instituttets, holdning er uttrykt ved instituttleder Reidar Lies 
beskjed til meg: "Dette må vi få til!"  

For egen regning anfører jeg at den presumtivt største utfordringen blir for Mat.nat. å rydde plass til oss i 
timeplanene, og stille mange og gode nok lokaliteter til disposisjon. Begge deler er allerede en utfordring i 
vårsemesteret. Dette må med andre ord tidlig sees i sammenheng med flyttingen som allerede er gjort ved 
Bio++ og lektorutdanningen. 

Fra vår side skal vi klare å stille både opplegg og undervisningsstab. Men ressursene rundt må altså Mat.nat. 
ta ansvar for å sikre. 

Mvh 

Rune J. Falch  
Faglig koordinator ex.phil. 

  ---- Birthe Gjerdevik skrev ---- 

 Hei 

 Supert, takk! Håper det er mulig å få dette avklart til 30.september? Vi har frist for studieplanendringer og 
oppretting av studieprogram mandag 3. oktober. 

 Birthe 

 -----Original Message----- 
From: Rune J. Falch [mailto:Rune.Falch@uib.no]  
Sent: Thursday, September 15, 2016 2:01 PM 
To: Birthe Gjerdevik <Birthe.Gjerdevik@uib.no> 
Cc: Exphil <exphil@uib.no>; Eli Neshavn Høie <Eli.Hoie@uib.no> 
Subject: Re: Nye studieprogram med ex.phil i vårsemesteret 
 
Hei, Birte. 

 Bare bekrefter at henvendelsen er mottatt. Jeg har videreformidlet den  
til "styre og stell" her hos oss, så kommer vi tilbake om saken relativt  
snart. Mvh 

 Rune J. Falch 

 Academic Coordinator ex.phil. / 
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Researcher Wittgenstein Archives 
University of Bergen, Norway 
Office phone: +47 55 58 30 20 
Mobile phone: +47 92 22 56 16 
 
On 14.09.2016 15:09, Birthe Gjerdevik wrote: 
> 
> Hei 
> 
> Vi på MN-fakultetet jobber med å opprette tre nye 5-årige  
> studieprogram fra høst 2017. Alle planlegger ex.phil i 4.semester vår  
> (altså første gang vår 2019). 
> 
> Dette er ikke snakk om nye studieplasser, men at studieplasser flyttes  
> fra program som har ex.phil i høstsemesteret, til de nye programmene  
> som planlegger ex.phil i vårsemesteret. Det vil altså flyttes en del  
> studenter fra høst- til vårsemesteret. De nye programmene vil samlet  
> ha 45-50 studenter per kull. 
> 
> Under er en oversikt over antall studieplasser som flyttes, alle  
> programmene har ex.phil på høstsemesteret, bortsett fra BAMN-GEOF: 
> 
> *Studieprogram* 
> 
>  
> 
> *Antall plasser redusert, opptak høst 2017* 
> 
>  
> 
> *Antall studieplasser etter reduksjon* 
> 
> Bachelorprogram i geovitenskap (BAMN-GEOV) 
> 
>  
> 
> - 15 
> 
> -5 på retning geofysikk, 
> 
> -10 på retning geovitenskap 
> 
>  
> 
> 15 på retning geofysikk, 
> 
> 65 på retning geovitenskap 
> 
> Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi (BAMN-GEOF) 
> 
>  
> 
> -10 
> 
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>  
> 
> 20 
> 
> Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi (BAMN-PTEK) 
> 
>  
> 
> -30 
> 
>  
> 
> 30 
> 
> Bachelorprogram i kjemi (BAMN-KJEM) 
> 
>  
> 
> -5 
> 
>  
> 
> 35 
> 
> Har dere kapasitet til å ta imot 45-50 studenter på exphil i  
> vårsemesteret for disse nye programmene? 
> 
> Vennlig hilsen 
> 
> Birthe Gjerdevik 
> 
> UiBmerke_grayscale 
> 
>  
> 
> Birthe Gjerdevik 
> 
> seniorkonsulent 
> 
> Studieseksjonen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
> 
> Universitetet i Bergen 
> 
> www.uib.no <http://www.uib.no/>; 
> 
> Tlf: +47 55 58 20 67 
> 
>  
> 



From: Anders Bjørnsen Kulseng
To: Hanne Israelsen
Cc: Rolf Mjelde; Caroline Ertsås Christie
Subject: RE: Ber om tillatelse til å ta GEOV101 inn i nytt studieprogram
Date: 3. oktober 2016 12:47:46

Hei Hanne,

det går bra for vår del, men da må vi øremerke kun 5 plasser til disse studentene. GEOV101 er allerede under
press, og vi risikerer å få inn studenter fra flere studieprogrammer de neste årene. Det betyr at dersom flere enn
5 studenter melder sin interesse, må vi foreta et utvalg.

Når er det tidligst snakk om forresten? Våren 2020?

Mvh Anders

-----Original Message-----
From: Hanne Israelsen
Sent: Monday, October 03, 2016 12:25 PM
To: Anders Bjørnsen Kulseng <Anders.Kulseng@uib.no>
Subject: RE: Ber om tillatelse til å ta GEOV101 inn i nytt studieprogram

Hei Anders
Vi estimerer 5  av disse 15.

Hanne

>-----Original Message-----
>From: Anders Bjørnsen Kulseng
>Sent: Monday, October 03, 2016 11:07 AM
>To: Hanne Israelsen
>Subject: RE: Ber om tillatelse til å ta GEOV101 inn i nytt studieprogram
>
>Hei Hanne, du skriver 15 studenter i andre setning, og 5 lengre nede. Er det en
>skrivefeil, eller estimerer dere at 5 av disse 15 vil velge geov101?
>
>
>Mvh Anders
>
>
>
>
>-----Original Message-----
>From: Hanne Israelsen
>Sent: Saturday, October 01, 2016 4:14 PM
>To: Anders Bjørnsen Kulseng <Anders.Kulseng@uib.no>
>Cc: Birthe Gjerdevik <Birthe.Gjerdevik@uib.no>; Bjørn Tore Hjertaker
><Bjorn.Hjertaker@uib.no>
>Subject: Ber om tillatelse til å ta GEOV101 inn i nytt studieprogram
>
>Hei Anders,
>Ved Institutt for fysikk og teknologi jobber vi nå med opprettelsen av 5-årig
>integrert master (siv.ing.) i havteknologi. Det vil være 15 studieplasser på dette
>studieprogrammet pr. år. Det er planlagt at studentene kan ta GEOV101
>"Innføring i geologi" som valgfag i 6 semester. Vi ønsker derfor å be om en
>bekreftelse fra Institutt for geovitenskap på om at dere har kapasitet til å ta i

mailto:/O=UNIVERSITETET I BERGEN/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=ST07262
mailto:Hanne.Israelsen@uib.no
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>mot opp til 5 studentene på GEOV101.
>
>På grunn av tidsfristene for søknaden om oppretting av 5-årig integrert master
>(siv.ing.) i havteknologi er det ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen
>innen mandag 3. oktober 2016, dersom det er mulig.
>
>
>Med vennlig hilsen
>Hanne Israelsen
>Studiekonsulent
>Institutt for fysikk og teknologi
>Universitetet i Bergen



From: Pål Magnus Gunnestad
To: Hanne Israelsen
Cc: Ida Rosenlund
Subject: RE: Ber om tillatelse til å ta INF109 inn i nytt studieprogram
Date: 3. oktober 2016 13:42:59

Hei Hanne,

Institutt for informatikk bekrefter at vi har kapasitet til å ta imot 15 studenter fra det 5-årige integrerte
masterprogrammet (siv.ing) i havteknologi på INF109 "Dataprogrammering for naturvitenskap".

Lykke til med søknaden!

Mvh

Pål Magnus Gunnestad
Studiekonsulent
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 40 25
uib.no

-----Original Message-----
From: Hanne Israelsen
Sent: Monday, October 03, 2016 1:37 PM
To: Pål Magnus Gunnestad <Pal.Gunnestad@uib.no>
Subject: FW: Ber om tillatelse til å ta INF109 inn i nytt studieprogram

Hei Pål,
Ved Institutt for fysikk og teknologi jobber vi nå med opprettelsen av 5-årig integrert master (siv.ing.) i
havteknologi. Det vil være 15 studieplasser på dette studieprogrammet pr. år. Det er planlagt at studentene skal
ta INF109 "Dataprogrammering for naturvitenskap" i det første semesteret. Vi ønsker derfor å be om en
bekreftelse fra Institutt for informatikk på om at dere har kapasitet til disse 15 studentene på INF109.

På grunn av tidsfristene for søknaden om oppretting av 5-årig integrert master (siv.ing.) i havteknologi er det
ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen innen mandag 3. oktober 2016, dersom det er mulig.

Med vennlig hilsen
Hanne Israelsen
Studiekonsulent
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen
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From: Knut Børve
To: Hanne Israelsen
Cc: Birthe Gjerdevik; Bjørn Tore Hjertaker
Subject: Re: Ber om tillatelse til å ta KJEM110 inn i nytt studieprogram
Date: 3. oktober 2016 09:13:57

Det er herved bekreftet, ja. 

Knut Børve

Get Outlook for iOS

_____________________________
From: Hanne Israelsen <hanne.israelsen@uib.no>
Sent: mandag, oktober 3, 2016 8:50 am
Subject: FW: Ber om tillatelse til å ta KJEM110 inn i nytt studieprogram
To: Knut Børve <knut.borve@uib.no>
Cc: Birthe Gjerdevik <birthe.gjerdevik@uib.no>, Bjørn Tore Hjertaker
<bjorn.hjertaker@uib.no>

Hei!
Institutt for fysikk og teknologi ber med dette om en bekreftelser på at opptil fem studenter
på den nye graden i havteknologi kan velge KJEM110 "Kjemi og energi" som valgfag i 6
semester.
Se mer informasjon under.

Vennlig hilsen
Hanne Israelsen
Studiekonsulent
Institutt for fysikk og teknologi

-----Original Message-----
From: Hege Ommedal 
Sent: Monday, October 03, 2016 7:56 AM
To: Hanne Israelsen; Unni Lange Buanes
Cc: Birthe Gjerdevik; Bjørn Tore Hjertaker
Subject: RE: Ber om tillatelse til å ta KJEM110 inn i nytt studieprogram

Hei,

Dette er en epost som må sendes til Kjemis institutt ved instituttleder Knut Børve.
Unni er borte i dag og jeg har ikke myndighet til å ta en slik avgjørelse.

Vennlig hilsen
Hege

-----Original Message-----
From: Hanne Israelsen 
Sent: Saturday, October 01, 2016 4:12 PM
To: Unni Lange Buanes <Unni.Buanes@uib.no>; Hege Ommedal
<Hege.Ommedal@uib.no>
Cc: Birthe Gjerdevik <Birthe.Gjerdevik@uib.no>; Bjørn Tore Hjertaker
<Bjorn.Hjertaker@uib.no>
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Subject: RE: Ber om tillatelse til å ta KJEM110 inn i nytt studieprogram

Hei Unni / Hege,
Ved Institutt for fysikk og teknologi jobber vi nå med opprettelsen av 5-årig
integrert master (siv.ing.) i havteknologi. Det vil være 15 studieplasser på dette
studieprogrammet pr. år. Det er planlagt at studentene kan ta KJEM110 "Kjemi
og energi" som valgfag i 6 semester. Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra
Institutt for kjemi på om at dere har kapasitet til å ta i mot opp til 5 studentene
på KJEM110.

På grunn av tidsfristene for søknaden om oppretting av 5-årig integrert master
(siv.ing.) i havteknologi er det ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen
innen mandag 3. oktober 2016, dersom det er mulig.

Med vennlig hilsen
Hanne Israelsen
Studiekonsulent
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen



From: Kristine Lysnes
To: Hanne Israelsen
Cc: Birthe Gjerdevik; Bjørn Tore Hjertaker; Henrik Kalisch
Subject: RE: Ber om tillatelse til å ta MAT-emner i nytt studieprogram
Date: 3. oktober 2016 07:35:10

Hei
 
Det er liten tid til å spørre Programstyret, så jeg tar tar med leder av Programstyret som Cc på
denne mailen, så får han protestere hvis jeg sier noe feil. Det er sikkert helt greit at 15 studenter
på Havteknologi tar våre emner.
 
MAT111, STAT110, MAT102/MAT112 og MAT121 er store emner med 200-500 studenter på
hvert år, så jeg kan ikke se noe problem med å få 15 studenter til på disse emnene. Disse
emnene har økt i studenttall hvert år uansett, så vi er veldig avhengige av å få de største
auditoriene.  
 
Vennlig hilsen
Kristine Lysnes
Studieveileder
 
Matematisk institutt
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen
 
Tlf: 55 58 28 34
http://www.uib.no/math
 

From: Hanne Israelsen 
Sent: Saturday, October 01, 2016 3:50 PM
To: Kristine Lysnes <Kristine.Lysnes@uib.no>
Cc: Birthe Gjerdevik <Birthe.Gjerdevik@uib.no>; Bjørn Tore Hjertaker <Bjorn.Hjertaker@uib.no>
Subject: Ber om tillatelse til å ta MAT-emner i nytt studieprogram
 
Hei Kristine,
 
Ved Institutt for fysikk og teknologi jobber vi nå med opprettelsen av Femårig master (siv.ing.) i
havteknologi. Det vil være 15 studieplasser på dette studieprogrammet pr. år. Det er planlagt at
studentene skal ta MAT111 "Grunnkurs i matematikk I" det første semesteret, og MAT102
"Brukarkurs i matematikk II" eller MAT112 "Grunnkurs i matematikk II" i det andre semesteret,
STAT110 "Grunnkurs i statistikk" i det tredje semesteret, samt MAT121 "Lineær algebra" i det
fjerde semester.
 
Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Institutt for fysikk og teknologi om at dere har
kapasitet til disse 15 studentene på MAT111, STAT110, MAT102/MAT112 og MAT121.
 
På grunn av tidsfristene for søknaden om oppretting av 5-årig integrert master (siv.ing.) i
havteknologi er det ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen innen mandag 3. oktober
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2016, dersom det er mulig.
 
 
Med vennlig hilsen
Hanne Israelsen
Studiekonsulent
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen
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Til rette vedkommende. 
 
 

         Bergen, September 23, 2016 
 
 
Vedrørende søknad om opprettelse av integrert masterprogram (siv.ing.) i havteknologi. 
 
 
Når det gjelder undervisningsressurser som trengs for å gjennomføre studieprogrammet i 
havsteknologi, kan instituttet bekrefte at tilstrekkelig bemanning vil bli tilført. Blant annet er vi 
i gang med å planlegge en ansettelse av en ny professor i fagfeltet. 
 
Det kan også påpekes at det faglige innholdet i programmet er gjenbruk av kurs som allerede 
eksisterer bade ved UiB og ved HiB.  
 
Antallet studieplasser (15) er såpass lavt at det ikke vil gi stor påvirkning på undervisnings og 
veiledningskapasiteten ved de involverte instituttene. 
 
Alle som deltar i undervisning i studieprogrammet har også undervisningsoppgaver i andre 
studieprogram. Dette gjør at det totale antallet undervisere er høyere enn om man bare deltok i 
havteknologiprogrammet, og dermed styrkes robustheten i forhold til sykefravær eller 
lignende. 

 
 
 

 
 
Øyvind Frette 
Head of Department 
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