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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studieplanendringer for 2017/2018 ved Institutt for biologi

Ved Institutt for biologi ble det gjort flere store endringer ved forrige frist for store 
studieplanendringer. Det er derfor et begrenset behov for endringer i denne omgang. 
Endringene består i denne omgang hovedsakelig av mindre studieplanendringer 
samt fullføring av allerede varslede endringer i studieplanene for våre integrerte 
masterprogrammer i fiskehelse og i havbruk og sjømat.

De foreslåtte endringer er behandlet i programstyret 27. september 2016 og i 
instituttrådet 28. september 2016.

Vennlig hilsen

Sigurd Stefansson
undervisningsleder Kristin Kalvik

seniorkonsulent
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Oversendelse av studieplanendringer ved Institutt for biologi

Ved Institutt for biologi ble det gjort flere store endringer ved forrige frist for store 
studieplanendring. Det er derfor et begrenset behov for endringer i denne omgang. 

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester
Det er kommet forslag om mindre endringer i emners vekting av deleksamener og beskrivelse 
av mål og innhold. Disse kan oppsummeres slik:

 BIO104 Komparativ fysiologi
Eksamensformen i BIO104 endres til:
- To deleksamener (tidligere 3)
- Deleksamen 1: kun multiple choice (MC)-oppgaver og 1/3 av pensum dvs. første del
   tid 3 timer.
- Deleksamen 2: 4 timer, langsvarsoppgaver i kombinasjon med MC. Denne eksamen 
blir fortrinnsvis fra siste del av pensum, men det vil komme spørsmål fra hele pensum
 
Karakteren i faget baserer seg på følgende %-vise fordeling:
Deleksamen 1: 30%
Deleksamen 2: 60%
Lab.-journal (obligatorisk): 10%

 BIO201 Økologi
Mål og innhold, læringsutbytte, undervisningsmetoder og omfang samt 
vurderingsform er endret.

 BIO230 Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon
Mål og innhold, læringsutbytte, undervisningsmetoder og omfang samt 
vurderingsform er endret.

 BIO299 Forskningsprosjekt i biologi
Arbeidskrav og læringsutbytte er endret.

- Arbeidskrav: 1. prosjekt, 2. rapport
- Vurderingsform: Rapport (og ev. presentasjon?)

Læringsutbytte:
- Learning outcomes: Students experience biology “from the inside”; they learn 

about research design, biological methods, data gathering: how biological research 
is conducted. Students also gain experience with scientific writing and with 
presenting research orally.
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Etter fullført emne har/kan studenten
- vore deltakar i forsking
- fått erfaring med/deltatt i datainnsamling og beskrivelse av data
- innsikt i forskingsdesign og vitskapleg metode
- erfaring med vitskapleg skriving og presentasjon av vitskapleg arbeid
- bruke biologisk kunnskap i relevant forskingsarbeid
- reflektere over forholdet mellom teori og praktisk forskingsarbeid

 BIO301 Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi
Mål og innhold samt læringsutbytte er endret.

 BIO325 Havforsking
Mål og innhold er spesifisert til:
Omfang av arbeid tilsvarar om lag 540 arbeidstimar for studentane. Kurset inneheld 
fire hovuddelar:

Del 1: Marine habitat og organismar (feltkurs, taksonomi, feltrapport, lab-journal)
Del 2: Biologisk oseanografi (teori, modellering og dataøvingar med innleveringar, 
skriftleg eksamen)
Del 3: Marinøkologiske feltmetodar (forelesingar, feltkurs, praktiske øvingar med 
analyse av feltdata, produksjon av demonstrasjonsvideo om utvald feltmetode, 
feltrapport-eksamen)
Del 4: Fiskeriøkologi og forvalting (teori, feltkurs, feltrapport, munnleg eksamen)

Semesteret vekslar mellom feltkurs, forelesingar og gruppeøvingar.   

Engelsk tekst: 
Teaching Methods and Extent of Organized Teaching
The scope of the work is equivalent to 540 h of student work. The course consists of 
four parts.
Part 1: Marine Habitats and Organisms (field course, taxonomy, lab-journal, field 
report)
Part 2: Biological Oceanography (theory, modelling and hands-on data analysis 
exercises, including hand-ins, written multiple-choice exam)
Part 3: Marine Ecological Field Methods (lectures, field course, hands-on data analysis 
exercises, production of demo VIDEO on selected methods, field report-exam)
Part 4: Fisheries Ecology and Management (theory, field course, field report, oral 
exam)

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 

Endret 
fargekode 

Semester 
for 

Merknad 
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læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.)

overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.)

(fra-til) iverksetting 
av 
endringen(e)

BIO104 ☐ ☒ - Vår 2017 -
BIO325 ☒ ☐ - Vår 2017 -
BIO201 ☒ ☒ Vår 2017
BIO230 ☒ ☒ Vår 2017
BIO299 ☒ ☒ Vår 2017

Mindre endringer i studieprogram

 Det er ønsket et tillegg av valgemner (forsøksdyrkurs) i Masterprogram i biologi – 
studieretning marinbiologi

Masterprogram i biologi – studieretning marinbiologi (MAMN-BIOMAR)

Under anbefalte emner legges følgende emner til:
 LAS301 Grunnmodul forsøksdyrlære 6 SP, hvert semester
 LAS303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 4 SP, undervises 1 gang/år

Studieplanendringene innføres fra: våren 2017

Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester

Ingen endringer registrert.

Store studieplanendringer

Sammendrag av saken

Varsel om nytt studieprogram Joint Masters Degree – IMBRSea 2017/2018

Institutt for biologi, ved Audrey Geffen, er med i søknaden IMBRSea som ble sendt inn til 
EUs utlysning Erasmus Mundus Joint Master Degree-utlysning i februar. IMBRSea er et 2-
årig masterprogram i marinbiologi og forvaltning. Universitetet i Ghent er koordinator. I 
august fikk vi positivt svar, og programmet skal opprettes i løpet av 2016/2017. Etter planen 
skal de første studentene tas opp i august 2017. UiB/BIOs «arbeidspakke» er å tilby 
masteroppgave i studieprogrammets 2. år. Studentene vil tidligst bli tatt opp ved UiB/BIO i 
2018. Det er ikke skrevet kontrakt mellom partene per september 2016. Eksakt studieplan er 
derfor ikke klar ennå. Administrasjonen ved BIO vil i samråd med fakultet og 
Studieadministrativ avdeling legge et løp for oppretting av programmet ved UiB. 
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Endringer eller oppretting av studieprogram

Navn på studieprogram: Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) 
(MAMN-HAVSJ)
Sammendrag av endringene
Studieplan kompletteres med dette med emner som ikke eksisterte ved opprettelsen av 
programmet og emnet BIO300B legges inn i tillegg.

Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking. 

Studieplanendringene innføres fra: kull med oppstart høsten 2016

Navn på studieprogram: Profesjonsstudium i fiskehelse (MAMN-FISK)
Sammendrag av endringene
Studieplan kompletteres med dette med emner etter revisjon av programmet i 2015 og 2016 
og emnene BIO300A og 300B legges inn i tillegg.

Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking. 

Studieplanendringene innføres fra: kull med oppstart høsten 2016

Endring i eller oppretting av emner

Eksisterende emner som endres

 BIO311 Systematikk og biologi til algar flyttes til vårsemester. I dag undervises emnet 
i høstsemestre. Emnet passer bra sammen med BIO309 som også undervises om 
våren. Emnet har få studenter, og er et valgemne for masterstudenter. Det er ikke 
nødvendig å tilby undervisning både høst og vår ifm. endringen, men vi ber om at 
endringen gjelder fra høst 2017, slik at informasjon på nettsider etc blir oppdatert.

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

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

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e
)

Merknad

BIO311 ☐ ☒ Høst 
2017/vår 
2018

Ønsker å 
bytte 
semester
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Oppretting av nye emner

I oppretting av nytt studieprogram i havbruk og sjømat (integrert master) i fjor ble det varslet 
oppretting av nye emner spesielt for dette programmet. I integrert masterprogram 
(profesjonsstudium) i fiskehelse er studieplanen revidert. 4 nye emner skal opprettes i år. 
Endringene gjelder for de som starter/startet høsten 2016 og senere. Etter hvert som tidligere 
opptatte kull blir ferdige vil eldre emner som disse nye emnene erstatter bli lagt ned. Fram til 
vi kan gjøre det er det en netto økning i instituttets emneportefølje.

 BIF200 Teknologi i oppdrett 10SP
Hører til studieprogrammene Havbruk og sjømat og Fiskehelse. Emnebeskrivelse 
vedlagt.

 BIF210 Molekylærbiologiske metoder 5 SP
Målet for emnet er å utvikle kunnskap hos studentene om molekylærbiologiske 
metoder som brukes i diagnostikk, karakterisering av sykdomsfremkallende 
mikroorganismer og vertsresponser hos fisk og andre oppdrettsarter.
Emnet skal ligge i 5. semester i studieprogrammet. Pga. de ulike krav som stilles for 
tildeling av autorisasjon som fiskehelsebiolog er det nødvendig med mindre enheter 
enn 10 SP. Emnet er i studentenes 3. studieår, og bør derfor ikke kodes som et 
masteremne. Vi ber derfor om dispensasjon fra regelen om at emner på 100- og 200-
nivå skal være av 10 SP omfang. Emnebeskrivelse vedlagt.

 BIF211 Sykdomsøkologi 5 SP
Emnet omhandler og diskuterer sykdommers forekomst og forløp, deres kilde og 
utbredelse, årsaker til og konsekvenser av sykdomsutbrudd. Målet med emnet er å gi 
studentene en grunnleggende innføring i epidemiologi tilpasset yrkesutøvelsen som 
fiskehelsebiolog.
Emnet skal ligge i 5. semester i studieprogrammet. Pga. de ulike krav som stilles for 
tildeling av autorisasjon som fiskehelsebiolog er det nødvendig med mindre enheter 
enn 10 SP. Emnet er i studentenes 3. studieår, og bør derfor ikke kodes som et 
masteremne. Vi ber derfor om dispensasjon fra regelen om at emner på 100- og 200-
nivå skal være av 10 SP omfang. Emnebeskrivelse vedlagt.

 BIO206A Ernæring hos fisk
Emnet skal gi studenten en innføring i fôrkomponenters ernæringsmessige betydning 
for vekst, utvikling og helse hos fisk i oppdrett. Dette innebærer undervisning om de 
ulike næringsstoffenes fordøyelse, absorpsjon, omsetning og biokjemiske funksjon. 
Kurset dekker relevante uønskete stoffer i fiskefôr som kan være en utfordring for 
fiskens helse og for det sjømatproduktet man produserer. Studenten vil også få 
kunnskap om den lovgivning som Mattilsynet og industrien må forholde seg til på 
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dette området. Undervisningen bygger på grunnleggende kunnskaper fra biologi og 
biokjemi.
Emnet skal ligge i 5. semester i studieprogrammet. Pga. de ulike krav som stilles for 
tildeling av autorisasjon som fiskehelsebiolog er det nødvendig med mindre enheter 
enn 10 SP. Emnet er i studentenes 3. studieår, og bør derfor ikke kodes som et 
masteremne. Vi ber derfor om dispensasjon fra regelen om at emner på 100- og 200-
nivå skal være av 10 SP omfang. Emnebeskrivelse vedlagt.

Det er også lagt ved reviderte studieplanendringer for de aktuelle studieprogrammene.

 I tillegg vil vi etter anbefaling av Lærerutdanningsutvalget opprette emnene 
BIODID220 og BIODID220-P slik utvalget har beskrevet i sak 2016/9721..

Oppretting av nye emner

Emnekode
Første undervisnings-
semester for emnet

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

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

Emnebeskrivelse 
vedlagt

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

BIF200 Vår 2017 BIO375 ☐
BIF210 Høst 2018 - ☒
BIF211 Høst 2018 - ☒
BIO206A Høst 2018 BIO206 ☒
BIODID220 Høst 2017 BIODID200 ☐
BIODID220-P Høst 2017 BIODID200-P ☐

Nedlegging av emner

Det viser seg at de to emnene BIO198 og BIO199 som ble opprettet for å kunne kreditere studenters 
forsknings- og yrkespraksis bør legges ned. Det er knapt noen studenter som benytter seg av 
muligheten (det ene emnet figurerer på fakultetets liste over emner som har ingen eller svært lav 
deltakelse). Emnene er på 3 studiepoeng hver, og studenter som vil følge emnene må ta de 
studiepoengene i tillegg til ordinære emner for å oppnå tilstrekkelig studiepoengproduksjon. 
Studentene gis bedre mulighet for forsknings- og yrkespraksis i emnene BIO298 og BIO299.
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I tillegg legges emnene BIODID200 og BIODID200-P ned i lektorprogrammet (jfr. forslag fra 
lærerutdanningsutvalget).

Emnekode
Siste 
undervisningssemester 
for emnet: 

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

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

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

BIO198 Yrkespraksis i 
biologi

Det er ikke ordinær 
undervisning i emnet.

- -

BIO199 
Forskningspraksis i 
biologi

Det er ikke ordinær 
undervisning i emnet.

- -

BIODID200 BIODID220
BIODID200-P BIODID220-P

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

Ingen endringer.

Vennlig hilsen 

Programstyret

Institutt for biologi



 Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet        DATO 

 
Emnekode BIO201 

Navn, Bokmål Økologi 
 

 Navn, bokmål Økologi 

 Navn, engelsk Ecology 

 Studiepoeng 10 

EB_UNDSEM Undervisningssemester Vår  

EB_SPRAK Undervisningsspråk Norsk/Engelsk 

EB_NIVAA Studienivå Bachelor 

EB_INSTITU Institutt Institutt for biologi 

EB_STUDRET Krav til studierett Studierett ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og at krav til forkunnskaper er oppfylt 

EB_INNHOLD Mål og innhold Norsk: Kurset Emnet gir en innføring i grunnleggende økologisk teori på individ-, populasjons- og 

samfunnsnivå. Livshistorieteori, populasjonsvekst, konkurranse, predator-bytte, parasittisme, diversitet, 

suksesjoner, artstrukturer, fordelinger i tid og rom, metapopulasjons- og samfunnsøkologi er viktige tema i 

emnet. . Et hovedmål er å utvikle studentenes evne til å tenke vitenskapelig, og å bruke den vitenskapelige 

litteraturen til å belyse økologiske problemstillinger. Det blir lagt stor vekt på kvantitative analyser og 

skriving i emnet. Kurset skal etablere gi et solid økologisk teorigrunnlag og vise økologiens 

samfunnsrelevans, for eksempel som grunnlag for kunnskapsbasert høsting av naturresurser og forvaltning av 

andre økosystemfunksjoner og -tjenester.  

Engelsk: This course provides an introduction to basic ecological theory on individual, population and 

community levels. Life history theory, population growth, competition, predator-prey, parasitism, diversity, 

successions, species compositions, distributions in time and space, metapopulation- and community ecology 

are important topics for the course. There is strong emphasis on quantitative analysis and written assignments. 

The course aims to provide a basis in ecological theory and demonstrate the social relevance of ecology, 

including harvesting of natural resources and management of ecosystem services.Kurset er relevant for og vil 

bruke eksempler fra planter, dyr og mikroorganismer i både terrestriske og akvatiske systemer. 

EB_UTBYTTE Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne/ha: 

- Beskrive og forklare sentrale økologiske teorier, begreper og modeller 

- Oppsummere enkelte økologiske metoder i felt og lab og diskutere nytten av modellering 

- Anvende noen statistiske og numeriske metoder aktivt for å analysere økologiske prosesser 

- Identifisere og forklare koblinger mellom evolusjon, økologiske tilpasninger og økosystemers 

funksjon 

- Diskutere relevante og anvendte økologiske tema i lys av økologisk teori 

2115.09.2016
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Formatert: Engelsk (Storbritannia)

Formatert: Engelsk (Storbritannia)

Formatert: Engelsk (Storbritannia)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Listeavsnitt, Punktmerket + Nivå: 1 + Justert
ved:  6,3 mm + Innrykk ved:  12,7 mm



- Skrive uavhengige tekster om økologiske spørsmål med et akademisk språk og format 

- Konstruere presise illustrasjoner og grafer over data, teorier og simuleringer og trekke konklusjoner 

fra disse 

 

English: 

 describe and explain basic ecological theories, concepts and models  

 summarize selected ecological methods used in field and lab and discuss the use of modelling 

 apply some statistical and numerical methods actively to analyse ecological processes 

 identify and explain links between evolution, ecological adaptations and ecosystem functioning 

 discuss relevant, contemporary and applied ecological issues in light of ecological theory 

 write independent texts on ecological themes using a scholarly language and format 

 construct precise illustrations and graphs of data, theories and simulations and draw conclusions from 

them 

 skaffe seg en oversikt over moderne økologiske spørsmål og diskusjoner 

 vite hvordan økologisk forskning foregår i felt, på lab og med data og modeller 

 bruke enkelte statistiske og numeriske metoder aktivt til å trekke konklusjoner om økologiske 

prosesser 

 forstå koblingene mellom evolusjon og økologi 

 vurdere samfunnsrelevante, dagsaktuelle og anvendte økologiske problemstillinger i lys av økologisk 

forskning 

 oversikt over og bruke vitenskapelige økologiske tidsskrift og søkemotorer  

 skrive gode og selvstendige tekster om økologiske tema med et vitenskapelig språk og format 

 lage informative og presise illustrasjoner og grafer av data, analyser og simuleringer 

EB_ANBKRAV Anbefalte forkunnskaper MAT102, BIO100, BIO102 

EB_KRAV Krav til forkunnskaper  MAT101/MAT110 

EB_FAGOVL Faglig overlapp  

 

10 sp BIO201 

EB_ UNDMETO Undervisning og omfang Forelesninger: 240t 

Kollokvier/gruppeøving: 10t 

Datalab 610t 

EB_OBLIGAT Obligatoriske arbeidskrav Godkjente obligatoriske innleveringer og presentasjoner (gyldig inneværende og påfølgende semester) 

EB_VURDERI Vurdering/Eksamensform Skriftlig eksamen 3 timer (60%), skriftlige innleveringer (40%). Den skriftlige eksamen må være 

bestått.Godkjente innleveringer og presentasjoner 

Mappevurdering 

EB_EKSSEM Eksamenssemester Vår 

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Engelsk (Storbritannia)

Formatert: Engelsk (Storbritannia)

Formatert:  Ingen punktmerking eller nummerering

Formatert: Norsk (bokmål)



 

 

EB_K-SKALA Karakterskala 

Grading scale 

Ved sensur av emnet brukes karakterskalaen A-F . 

The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.  

EB_UNDSTED Undervisningssted** Bergen 

EB_EVALUER Emneevaluering** Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

EB_KONTAKT Kontaktinformasjon Foreleser og Administrativ kontaktperson finner du på Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 

Formatert: Norsk (bokmål)
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Emnekode  

Namn, nynorsk Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon. 

 

Namn, bokmål Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon. 

Namn, engelsk Plant systematics, morphology and evolution. 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår (annakvar) 

Emnet blir ikkje undervist ved lågt studenttal (minimum 6 studentar) og har eit avgrensa tal plassar (maximum 24). 

Emnet går inn i undervisningsopptaket. 

Undervisningsspråk Engelsk. Norsk dersom kun norsktalande studentar. 

Studienivå Bachelor eller master (200 talsemne) 

Institutt Institutt for Biologi 

Krav til studierett For å starta på emnet er det krav om ein studieretning knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du fyller 

ev. opptakskrav. 

Innhald Emnet vil gje studentane ei innføring i mangfaldet hos karplantene med fokus på systematikk og evolusjon. 

Gjennomgang av evolusjonære slektskapsforhold og morfologiske karaktertrekk for dei viktigaste karplantegruppene, 

inkludert kulturplantane. Studentane vil få praktisk erfaring i grunnleggjande molekylære og fylogenetiske metodar. 

Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studentane kunna: 

* forstå og beskriva plantenes mangfald, evolusjon, klassifisering og utbreiing. 

* forstå og beskriva plantenes morfologi frå eit evolusjonært og systematisk perspektiv. 

* kjenna igjen og namnsetja eit utval av slekter og viktige plantegrupper. 

* gjennomføra molekylærsystematisk arbeid og enklare fylogenetisk analyse. 

* utføra botanisk feltarbeid og innsamling av materiale. 

Tilrådde forkunnskapar Obligatoriske deler av bachelor i biologi. 

Krav til forkunnskapar  BIO101, BIO102. 

Fagleg overlapp  Ingen. 

Undervisning og omfang Førelesningar, laboratorieundervisning, ekskursjonar og seminar. 

Obligatoriske arbeidskrav Laboratorieoppgåver (morfologi og molekylær), munnleg presentasjon og ekskursjonar, inklusive innsamling. 

Tal på semesteraktivitetane er gyldige: 4. 



Vurderingsform Mappeevaluering. Fylgjande inngår i mappa: 

1. Godkjent labjournal. 

2. Godkjent prosjektarbeid. 

3. Presentasjon av karplantegruppar. 

4. Litteraturquiz. 

Kvar del tel 25 %. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester. 

Karakterskala 

 

 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluera undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon Førelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev. studiekonsulenten på instituttet. 
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Emnekode BIO301 

Namn, nynorsk Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi 
 

Namn, bokmål Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi 

Namn, engelsk Current Topics in Biodiversity, Evolution and Ecology 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Engelsk [English]  

Studienivå Master 

Institutt Institutt for biologi 

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-

naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav 

Innhald In this course students learn how to find, interpret, present, and write about selected themes in ecological, 
evolutionary and biodiversity research. Themes can vary from year to year. The course structure will be inspired 
by Team Based Learning, where students work together both individually and in groups to solve problems and 
develop recommendations. For each theme, students have to develop an overview of important papers, debates 
and research questions, and collaboratively report it back to the other students and/or develop a recommendation 
for policy or future research based on the scientific literature. Students will discuss and interpret research articles in 
the field, and conduct assignments including writing assignments, mini-literature reviews and exercises. A key 
component of the course will be the development of a small research proposal, an introduction or a literature 
review, which will be peer reviewed by other members of the group, and resubmitted in revised form. 

Læringsutbytte After the course students can 

- Achieve an overview of ecological questions based on the scientific literature using databases  
- Critically reflect upon research methods, conclusions and statements in the discipline 
- Summarize and present advanced ecological/evolutionary themes  
- Develop, assess and give feedback on scientific texts, reviews or project proposals 
- Identify research needs and develop ideas into projects and applications 

Tilrådde forkunnskapar BIO300A 

Krav til forkunnskapar  Ingen  

 

22.09.2016 

http://www.tblcollaborative.org/


 

 

 

Alle kategoriane SKAL fylles ut (ev. med ”Ingen”) bortsett frå dei tre kategoriane  

 Tilrådde forkunnskapar 

 Fagleg overlapp 

 Læremiddelomtale 

 

Huks å fjerne ALL hjelpetekst i malen (inkl. denne setninga) før emnebeskrivinga sendes til godkjenning i 

Studiestyret. 
 

 

 

 

Siste oppdatering: august 2013 

Fagleg overlapp   

Undervisning og omfang  

Obligatoriske arbeidskrav  

Vurderingsform Team-Based Learning, Portfolio assessment 

Vurderingssemester Vår 

Individual elements of the portfolio can be resubmitted in the following semester 

Karakterskala The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.  

Undervisningsstad** Bergen 

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

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt Uib, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 

 

Kommentert [ØF1]: Is this ok? 



BIF-XX, Havbruksteknologi
Studiepoeng: 10.0

Mål og innhald
Kurset vil gi en innføring i moderne intensiv oppdrettsteknologi tilknyttet produksjon av laksefisk i 
ferskvann og sjøvann.   Aktuelle tema fra landbasert produksjon vil være teknisk oppbygning av 
anlegg og produksjon av yngel, smolt og postsmolt i gjennomstrømningsanlegg og 
resirkuleringsanlegg. Herunder vil kurset dekke ulike tema innen fysisk-kjemisk vasskjemi knytt opp 
mot hvordan dette påverkar fisken si velferd og helse. Aktuelle tema er gasser, metall, pH, bruk av 
grunnvann, overflatevann brakkvann, transport av fisk og stress.  Videre vil kurset gjennomgå 
intensiv drift og produksjon av matfisk laks i åpne og lukkede oppdrettsanlegg.  Kurset vil inneholde 
en gjennomgang av praktiske aspekt og teknologiske løsninger som bidrar til bedre tilvekst, velferd 
og helse i moderne sjøbasert havbruk. 

Fagleg overlapp
XX: 5 sp

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Blir opplyst ved kursstart.

Undervisningssemester
Vår

Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om en studierett knytt til ett masterprogram/Ph.d-utdanningen 
ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller opptakskrav for kurset.

Undervisningsstad
Bergen

Læringsutbyte
Etter å ha fullført kurset BIF-XX skal studentene inneha en grundig forståelse av moderne 
havbruksteknologi, produksjonsbiologi og vannkvalitet benyttet på land og i sjøbaserte anlegg.  
Studentane skal kjenne til hvilke faktorer som vil avgrense og/eller fremme produksjonen av fisk i et 
oppdrettssystem, og ha innsikt i praktiske og teknologiske løsninger for å kontrollere 
oppdrettsprosessen herunder sikre god prestasjon, velferd og helse hos oppdrettsfisk. Integrert i 
forståelsen av miljøfaktorer skal studentane ha innsikt i fiskens fysiologiske respons på sub-optimale 
miljø og korleis disse virker inn på helse og velferd. Gjennom å skrive og presentere en 
semesteroppgave skal studentene skaffe seg dypere innsikt i utvalgte tema, og skaffe seg erfaring i 
ferdigheter i å presentere et vitskapeleg spørsmål til medstudentene.

Krav til forkunnskapar
Godkjent opptak til Master i Fiskehelse, Sivil Ingeniør, Master i Akvakultur. 

Tilrådde forkunnskapar
BIO203/MAR250

Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen hvert semester

Vurderingsformer



Muntlig eksamen.

Karakterskala 
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering 
Studentene skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Undervisningsspråk
Norsk



DATO

Emnekode BIFFXXX 
Namn, nynorsk Molekylærbiologiske metoder 

Namn, bokmål Molekylærbiologiske metoder
Namn, engelsk Molecular biology methods
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Haust

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket
Undervisningsspråk Norsk [Norwegian]

Studienivå Bachelor
Institutt Institutt for biologi
Krav til studierett Master i Fiskehelse

Innhald Målet for emnet er å utvikle kunnskap hos studentene om molekylærbiologiske metoder som brukes i 
diagnostikk, karakterisering av sykdomsfremkallende mikroorganismer og vertsresponser hos fisk og andre 
oppdrettsarter. Denne kunnskapen utvikles gjennom laboratorieoppgaver, forelesninger, diskusjoner og 
journalføring.
Emner gir en praktisk innføring i bruk av sentrale metoder. Studentene skal lære å bruke reagenser og utstyr 
ved egen erfaring, og forstå hvordan enzymreaksjoner og molekylære interaksjoner kan brukes for å undersøke 
blod og vevsprøver fra fisk. Noen metoder vil bli gjennomgått som demonstrasjon/forelesning på 
laboratoriesalen.
Deltagelse på kurset er obligatorisk. Forelesninger og diskusjoner vil foregå mellom laboratorieoppgaver, og 
innebærer fulle arbeidsdager i to uker. Frist for innlevering av laboratoriejournal er normalt to uker etter at 
laboratoriekurset er ferdig. 

21.09.2016



Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studentene beherske praktisk gjennomføring og teorien bak:

Blod/Serum prøvetaking
Vevsprøvetaking til RNA-rensning
Polymerasekjedereaksjon (PCR; Polymerase Chain Reaction) 
Syntese av komplementær DNA (cDNA)
Kloning i plasmidvektor
Restriksjonenzymskutting av DNA
Agarose gel elektroforese
DNA-sekvensering
Sanntids PCR (Real time PCR)
In situ hybridisering
Polyakrylamid gel elektroforese (PAGE)
Western blotting
Primer design
Enkle bioinformatiske verktøy

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar MOL100
Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Laboratorieundervisning,  førelesningar,  gruppearbeid

37 timar pr veke
2 veker

Obligatoriske arbeidskrav Obligatorisk deltaking
(Gyldig i 2 semester)

Vurderingsform Godkjent  journal

Vurderingssemester Høst
Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Undervisningsstad** Bergen



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

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode BIF XXX
Namn, nynorsk Sjukdomsøkologi

Namn, bokmål Sykdomsøkologi
Namn, engelsk Disease ecology
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Haust
Undervisningsspråk Norsk 
Studienivå Master
Institutt Institutt for biologi
Krav til studierett Master i fiskhelse
Innhald Emnet omhandler og diskuterer sykdommers forekomst og forløp, deres kilde og utbredelse, årsaker til og konsekvenser av 

sykdomsutbrudd.
Målet med emnet er å gi studentene en grunnleggende innføring i epidemiologi tilpasset yrkesutøvelsen som fiskehelsebiolog.

Emnet har en evolusjonær/økologisk tilnærming til sykdomsbildet i dyrepopulasjoner, og evolusjon, populasjonsgenetikk og 
populasjonsdynamikk er sentrale element i undervisningen.

Læringsutbytte  Etter gjennomgått kurs skal studentene:
• Ha forståelse av hvordan patogener påvirker dyr på individ-, populasjon- og samfunnsnivå. 
• Kjenne til modeller for smitte, infeksjon, overlevelse og multi-infeksjoner.
• Kunne gjøre rede for evolusjonsprosesser mellom patogener og vertens immunsystem.
• Kunne greie ut om spredning, smitteveier og virulens hos parasitter, sopp, bakterier og virus.
• Kunne gjennomføre risikofaktoranalyse i bekjempelse av sykdom og gjøre rede for samplingseffekter i risikofaktorstudier.
• Kunne greie ut om grunnleggende vaksineteori og bruk av vaksiner.

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar 
Fagleg overlapp Nei
Undervisning og omfang Forlesninger: 10 timer

Regneøvelser: 

Obligatoriske arbeidskrav Godkjende rekneøvingar
Vurderingsform Muntlig eksamen



Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet 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.]

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Ev. skildring av evalueringsmetode (elektronisk skjema, referansegruppe, osv) og evalueringsfrekvens (kvart år, annen kvart år, osv)
Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.
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Studieplan, profesjonsstudiet i fiskehelse, Rev. v2016
Første ordinære kull: 2016 

Sem S Emner Emner Emner

10 
2021 V

9 
2020 H

FISK399 Masteroppgave

8 
2020 V BIO271 Fiskesykdommer 

- Virologi
BIO 274 Fiskesykdommer - 
Farmakologi 

BIF311 Praktisk fiske-
helsearbeid - profesjons-
samtale (utvidet til 10 SP)

BIO300A Biologisk 
kunnskapsproduksjon7 

2019 H BIO270 Fiskesykdommer 
- Parasitter

BIO273 Fiskesykdommer – 
Fiskeimmunologi BIFXXX Tropiske fiske-

sykdommer - sommerskole

6 
2019 V

BIO272 Fiskesykdommer 
- Bakterier, sopp og ikke-
infeksiøse

BIO207 Næringsmiddel-
mikrobiologi, sjømat

LAS303 Kurs i forsøksdyrlære 
m/ spesialdel fisk, 
Xxxyyy Lovverk og forvaltning

BIF211 Sykdomsøkologi LAS 301 Kurs i 
forsøksdyrlære5 

2018 H

BIF210 MolBioLab FH BIO206A Ernæring hos fisk
BIO381 Fiskehistopatologi

4 
2018 V MOL100 Innføring i 

molekylærbiologi
BIO103 Cellebiologi og 
genetikk BIF200 Havbruksteknologi

3 
2017 H BIO291 Fiskebiologi II - 

fysiologi BIO213 Marin økologi BIO280 Fiskebiologi I - 
systematikk og anatomi

2 
2017 V

BIF101 Organisme-
biologi, m/ fysiologi 
(var. fiskehelse/siv.ing.)

Ex phil KJEM110 m/lab

1 
2016 H BIF100 Innføring i 

fiskehelse og havbruk BIO100 Evolusjon Mat101/111



V
10. 
sem.

Masteroppgave (60 stp.) 

Evt.

H
9. 
sem.

Masteroppgave (30 stp.) og utplassering (6 mnd., tilsv. 30 stp.)
BIO 382 Akvatisk matproduksjon 
(10 sp)

V
8. 
sem.

BIO300B 
Biostatistikk (5 
sp)

MOØ202 Markedsføringsledelse 
(5 sp, HIB)+ MOØ201 Financial 
Management (5 sp, HIB)

NHH Innovasjon og 
entreprenørskap (10 sp)/GRU401 
Gründerskolen (10 sp)

H
7. 
sem.

Masterprosjekt 
10 sp BIO300A 

Biologisk 
dataanalyse og 
forsøksoppsett 
(5 sp)

Valg: BIO206 Ernæring hos fisk 
(10 sp)/BIO207 Næringsmiddel-
mikrobiologi (10 sp)

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

V
6. 
sem.

BIO208 Miljøvirkninger av 
oppdrett (10 sp)

LAS301/303 Forsøksdyrkurs, fisk 
(10 sp)  

BIO205 (tilpasset): 
Rammebetingelser (lovverk, 
forvaltning), krav, kvalitets- og 
styringssystemer (10 sp)

H
5. 
sem.

BIO280 Fiskebiologi I - 
Systematikk og anatomi (10 sp)

BIO291 Fiskebiologi II – fysiologi 
(10 sp)

Stat110 Grunnkurs statistikk (10 sp)

V
4. 
sem.

BIOxxx Havbruksteknologi (10 
sp, nytt emne)

BIO103 Cellebiologi og genetikk 
(10 sp)

Ex.phil. (10 sp) 

H
3. 
sem.

BIO213 Marin økologi (10 sp)
PHYS101 Grunnkurs i mekanikk 
og varmelære (10 sp)

INF100 Grunnkurs i programmering 
(10 sp)

V
2. 
sem.

BIF101 Organismebiologi (10 sp, 
nytt emne)

Kjem110 Kjemi og energi (10 sp)
Mat102 Brukerkurs II (10 
sp)/MAT121 Lineær algebra (10 
sp)

H
1. 
sem.

BIF100 Innføring i fiskehelse og 
havbruk (10sp, nytt emne)

BIO100 Økologi og evolusjon (10 
sp)

MAT101 Brukerkurs I/MAT111 
Grunnkurs i matematikk (10 sp)

http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MO%C3%98202
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MO%C3%98201
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=MO%C3%98201
http://www.nhh.no/no/studentsider/faginformasjon/studier-ved-nhh-(studieh%C3%A5ndboken)/studieh%C3%A5ndboken.aspx?Kurs=GRU401
http://www.nhh.no/no/studentsider/faginformasjon/studier-ved-nhh-(studieh%C3%A5ndboken)/studieh%C3%A5ndboken.aspx?Kurs=GRU401
http://www.uib.no/emne/BIO206
http://www.uib.no/emne/BIO207
http://www.uib.no/emne/BIO207
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ING101
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/emne/?courseCode=ING101
http://www.uib.no/emne/BIO208
http://www.uib.no/emne/BIO208
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs-20152016
http://www.uib.no/emne/BIO280
http://www.uib.no/emne/BIO280
http://www.uib.no/emne/BIO291
http://www.uib.no/emne/STAT110
http://www.uib.no/emne/BIO103
http://www.uib.no/emne/EXPHIL-MNSEM#emnebeskrivelse
http://www.uib.no/emne/BIO213
http://www.uib.no/emne/PHYS101
http://www.uib.no/emne/PHYS101
http://www.uib.no/emne/INF100
http://www.uib.no/emne/KJEM110
http://www.uib.no/emne/MAT102
http://www.uib.no/emne/BIO100
http://www.uib.no/emne/MAT101
http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/MAT111


Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode BIO 206A
Namn, nynorsk Ernæring hos fisk

Namn, bokmål Ernæring hos fisk 
Namn, engelsk Fish nutrition 
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Haust

Undervisningsspråk Engelsk,  norsk dersom berre norskspråklege studentar.
Studienivå Kan inngå i bachelor, master og phd utdanning
Institutt Biologisk institutt
Krav til studierett Emnet er opent for studentar som tek professjonsstudiet i fiskehelse

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at 
du oppfyller ev. opptakskrav.

Innhald Emnet skal gi studenten en innføring i fôrkomponenters ernæringsmessige betydning for vekst, utvikling og 
helse hos fisk i oppdrett. Dette innebærer undervisning om de ulike næringsstoffenes fordøyelse, absorpsjon, 
omsetning og biokjemiske funksjon. Kurset dekker relevante uønskete stoffer i fiskefôr som kan være en 
utfordring for fiskens helse og for det sjømatproduktet man produserer. Studenten vil også få kunnskap om den 
lovgivning som Mattilsynet og industrien må forholde seg til på dette området. Undervisningen bygger på 
grunnleggende kunnskaper fra biologi og biokjemi.



Læringsutbytte Ha oversikt over fôrets kvantitative betydning i produksjonen av fisk i oppdrett, hvilke fôrressurser man 
benytter og mengdeforholdet mellom de energigivende næringsstoff (protein, fett og karbohydrater) i 
kommersielle fiskefôr

Vise detaljert kunnskap om ulike energigivende næringsstoffers og mikronæringsstoffers (vitaminer og 
mineraler) fordøyelse, absorpsjon, omsetning og biokjemiske funksjon. 

Ha kunnskap om hvordan fôrets sammensetning kan påvirke vekst og fiskens helse, ved sulting og begrenset 
næringstilgang, mangel på næringsstoffer og gjennom forbyggende ernæring

Ha en basal oppfatning av lovverket som næring og forvaltning må forholde seg til på fôrområdet med tanke på 
fiskens kvalitet, helse og miljøpåvirkning.

Tilrådde forkunnskapar Emne i grunnleggande biologi 
Krav til forkunnskapar Ingen 

Fagleg overlapp BIO 206 5 sp 
Undervisning og omfang Førelesningar

Inntil 4 timar pr. veke gjennom semesteret, i hovudsak som utvalte førelesningar frå BIO 206

Obligatoriske arbeidskrav Ingen
Vurderingsform Skriftlig eksamen 4 timer (100%)
Vurderingssemester Det er digital eksamen kvart semester
Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Siste oppdatering: august 2013
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