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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studieplanendringer for 2015/2016 - Institutt for geovitenskap
Viser til brev om studieplanendringer for 2015/2016 ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, datert 1. september 2014. Under følger 

studieplanendringer fra Institutt for geovitenskap. Samtlige studieplanendringer er 

godkjent av Programstyret. Som avtalt vil programbeskrivelser for bachelor- og 

masterprogrammet ettersendes innen kort tid.

STORE STUDIEPLANENDRINGER 

Opprettelse av nye emner: 

 GEOV244: Geobiologi. Se vedlagt emnebeskrivelse. 

 GEOV345: Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet. Se vedlagt 

emnebeskrivelse. NB! Instituttet ønsker at emnet opprettes og undervises fra 

og med våren 2015.

 GEOV326: Kvartære miljø, prosessar og utvikling. Se vedlagt 

emnebeskrivelse. NB! Instituttet ønsker at emnet opprettes og undervises fra 

og med våren 2015.

Nedleggelse av emner: 

 GEOV321 Kvartær stratigrafi: Deler av emnet vil inkorporeres i nytt emne 

(GEOV326 – se over)

 GEOV334 Pleistocene isdekker: Deler av emnet vil inkorporeres i nytt emne 

(GEOV326)

Opphold i undervisning: 

Referanse Dato

2014/8858-KANE 01.10.2014
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 GEOV347: Instituttet har ikke underviser til emnet for våren 2015 grunnet 

dødsfall. Vi ber derfor om tillatelse til opphold i undervisningen i GEOV347 for 

våren 2015. Instituttet planlegger å tilsette en ny person i løpet av 2015. 

Denne persinen vil få ansvaret for GEOV347 fra og med våren 2016. Vi vil i 

mellomtiden tilby alternative emner/spesialpensum for eventuelle studenter 

som ønsker å følge emnet som en del av sitt masterprosjekt.

Endring i undervisningssemester: 

 GEOV223: Endres fra vår, til høst

 GEOV228: Endres fra vår, til høst

 GEOV343: Endres fra å gå hver vår, til vår, partallsår.

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER

Mål og innhold: 

 GEOV229: Justering i beskrivelse for mål og innhold. 

Ny beskrivelse: Geomorfologi er læren om landformer og landformdannende 

prosesser. Hvilke geomorfologiske prosesser som til en hver tid er aktive 

avhenger av tid og sted. Gjennom vekslende temaforelesninger, essay- og 

feltoppgaver tar emnet for seg landformdannende prosesser i ulike klimasoner og 

tektoniske regimer, forholdet mellom landformer, geodynamikk og berggrunn, 

samt landskapsutviklingen i Norge. Emnet vektlegger arbeid med egne tekster; 

her inngår søking etter relevant informasjon, bruk av henvisninger i teksten, 

referansehåndtering, kommentering av andres tekster, samt håndtering av 

kommentarer mottatt på egne tekster. 

Læringsutbytte: 

 GEOV229: I den punktvise læringsutbyttebeskrivelsen byttes rekkefølgen på 

punkt 3. og 4.  Ny rekkefølge: 

Etter fullført emne GEOV229 skal studenten kunne: 

1) beskrive landformer og landformdannende prosesser i ulike klimasoner, 

2) gjengi ulike teorier og modeller for landskapsutvikling, 

3) vurdere dannelsesmåte, alder og bevaringshistorie til landformer i Norge,

4) planlegge og gjennomføre en geomorfologisk feltundersøkelse 

(observasjoner, tolkning, rapportering)

5) søke opp og finne relevant informasjon for belysning av essaytema, 

6) vurdere hva som trenger referering i egne tekster, 

7) anvende et relevant referansehåndteringsverktøy 

 GEOV276: I den punktvise læringsutbyttebeskrivelsen legges det til en 

presisering i det tredje punktet: «implementere teorien i form av forskjellige 
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dataprogrammer. Dette betyr at emnet gir trening i programmering.» (Ny 

presisering i kursiv)

 PTEK218: I den punktvise læringsutbyttebeskrivelsen legges det til en 

presisering i det tredje punktet: «implementere dei fleste bergartsfysiske 

relasjonane på ei datamaskin. Dette betyr at emnet gir trening i 

programmering.» (Ny presisering i kursiv)

Obligatoriske arbeidskrav: 

 GEOV229: Ny formulering: Innlevering av individuelle tematekster og 

kommentering av andres tekster. Gruppevis planlegging og gjennomføring av 

feltoppgave (1-2 dager) med rapport. Individuelle refleksjonsnotat inngår i 

mappen.

Krav til/Anbefalte forkunnskaper: 

 GEOV228: GEOV106, og GEOV108 eller GEOV109 (GEOV101, GEOV105 

og GEOV107 ikke lenger krav til forkunnskaper)

For geografistudenter: GEO111, GEO112, GEO212

 GEOV229: GEOV106 og GEOV109 (GEOV101, GEOV105 og GEOV107 ikke 

lenger krav til forkunnskaper)

For geografistudenter: GEO111, GEO112, GEO212

 GEOV375: GEOV113 og GEOV274 endres fra krav til forkunnskaper, til 

anbefalte forkunnskaper.

Faglig overlapp: 

 GEOV360: Sedimentologi og facies analyse (10 studiepoeng): Gir 3 

studiepoeng i reduksjon mot UNIS-emnet AG338 Sedimentology field course 

(10 studiepoeng). 

Vennlig hilsen

Ulysses S. Ninnemann
programstyreleder Kaia Nepstad

førstekonsulent



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO
Emnekode GEOV244
Namn, nynorsk Geobiologi

Namn, bokmål Geobiologi

Namn, engelsk Principles in Geobiology

Studiepoeng 10 sp

Undervisningssemester Haust/Autumn

Undervisningsspråk Engelsk/English

Studienivå Bachelor/master

Institutt Institutt for geovitenskap/Department of earth science

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. 
opptakskrav / Open to students entitled to study at the MatNat Faculty, who have met admissions requirements for Geology.

Innhald/Content Kurset tar for seg på viktige hendelser i jordens geobiologiske utvikling, og hvordan livets historie kan rekonstrueres ved hjelp av 
geokjemiske og fossile data. Studentene vil for eksempel lære om opprinnelsen til den eukaryote cellen, fremveksten av 
biomineralisering, og utviklingen av komplekse livsformer. Målet er at studentene skal forstå de biologiske drivkreftene og følgene 
av store omveltninger i jordens historie, som for eksempel økningen i fritt oksygen, ”snøball”-jorden, og den kambriske eksplosjon.

This course centres on major events in Earth’s geobiological evolution, and reconstructing the history of life by combining 
geochemical and fossil evidence. For example, students will learn about the origin of the eukaryotic cell, the invention of 
biomineralisation, and the evolution of complex life. The goal is for students to understand the biological drivers and consequences 
of key transitions in Earth’s history, for example the rise of oxygen, the «snowball» Earth, and the Cambrian explosion.

Læringsutbytte/Learning 
goals

Kjenne til viktige hendelser i samutviklingen av jorden og livet på jorden. Ha kjennskap til hovedgruppene av biosignaturer: 
mikrofossiler, stromatolitter og isotopdata. Kunne tolke stabile karbon- og svovelisotopdata med hensyn til biogeokjemiske prosesser. 
Kjenne til viktige grupper av mikrofossiler og hva disse kan fortelle oss om mikrobiell evolusjon og paleomiljø. Anvende sporfossiler 
i forståelsen av koblingen mellom sedimentære miljøer og livsformer.

To understand key events in the co-evolution of Earth and life. Be familiar with major classes of biosignature: microfossils, 
stromatolites and isotope records. Know how to interpret long term stable isotope records of C and S in terms of biogeochemical 
processes. Be able to identify key microfossil groups, and have knowledge of their value as recorders of microbial evolution and 
paleoenvironments. Understand the application of trace fossils to understanding sediment-life interactions.

Tilrådde forkunnskapar GEOV105 (Innføring i historisk geologi og paleontologi) og GEOV109 (Innføring i geokjemi) er anbefalt
GEOV105 (Historical Geology and palaeontology) and GEOV109 (Introduction to Geochemistry) strongly recommended

Krav til forkunnskapar Ingen/None

Fagleg overlapp 
Undervisning og 
omfang/Teaching

Forelesninger 2 timer per uke i 12 uker /  Lectures 2 hours per week for 12 weeks
Kollokvier 2 timer per uke i 12 uker /  Class study 2 hours per week for 12 weeks
Øvelser/seminar 2 timer per uke i 12 uker / Practicals/seminar class 2 hours per week for 12 weeks



Obligatoriske arbeidskrav Deltaking på seminarundervisning / Participation in seminars

Vurderingsform Mappevurdering: 2 essay om seminaremner, quiz-besvarelser, journal fra øvelsene. Mappeevaluering kan kun gjennomføres i 
semestre med undervisning. / Portfolio assessment: 2 essays on seminar topics, short-answer questions in class quizes, practical 
notebook. Portfolio assessment is only possible in the semesters that the course is taught

Vurderingssemester Det er kun mulig å vurderingsmelde seg i semester med undervisning / Regular tasks is only possible for the semester in which the 
class is taught.

Karakterskala Ved sensur av emnet blir karakterskalaen A-F benyttet / Regular tasks during the semester in which the class is taught.

Undervisningsstad** Bergen

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem / Students will evaluate teaching in 
accordance with the University of Bergen and the institute’s quality assurance scheme.

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet / Students will evaluate 
teaching in accordance with the University of Bergen and the institute’s quality assurance scheme.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO
Emnekode GEOV345
Namn, nynorsk Regionalgeologisk feltkurs  til vestlandet

Namn, bokmål Regionalgeologisk feltkurs  til vestlandet

Namn, engelsk Regional geologic excursion to Western Norway 

Studiepoeng 5 sp

Undervisningssemester Vår, oddetallsår

Emnet vert ikkje undervist ved lågt studenttal og inngår derfor i undervisningsopptaket. Meir info: 
http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsspråk norsk/engelsk

Studienivå Bachelor/ master

Institutt Institutt for geovitenskap

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav

Innhald Feltkurset tar sikte på å gjere studentar kjent med Norges geologi. Ein vil få en innføring i geologien på vestlandet med fokus på ulike 
hendingar under kalendonsk fjellkjedebygging frå kambrium til devon. Dette vil omfatte: 1) danning av havbunnskorpe og 
subdukjonskompleks; 2) avsetjing av sedimentære sekvensar på kontinentmarginar, 3) danning av skyvedekker og oppbygging av den 
kaledonske dekkestratigrafien, 5) danning av høgtrykk metamorfe bergarter under kontinent-kontinent kollisjon, 4) seinkaledonsk 
utvikling, fjellkjedekollaps og avsetning av terrestriske sedimenter i devonsk tid. Ein vil og sjå på den pre- og post-kaledonske
geologien på vestlandet. Dette vil omfatte utviklingstrekk i det prekambriske grunnfjellet, og døme på magmatiske bergarter og 
strukturer danna under opninga av Norskehavet i mesozoikum. Ekskursjonen er basert på bruk av open båt til transport. Deltakare vil
få opplæring i sikker bruk av båt, og i bruk av nød- og kommunikasjonsutstyr under feltarbeid. Kurset vert tilrettelagt gjennom 
forelesingar og seminar.

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne:
- Oppsummere og rapportere tydeleg både munnleg og skriftleg den geologiske utviklinga for eit område
- Tolke magmatiske, tektoniske og sedimentære utviklingstrekk i et regionalgeologisk perspektiv
- Gjere sjølvstendige observasjonar i felt, bearbeide og rapportere feltdata og grunngje rasjonelle tolkingar

Tilrådde forkunnskaper GEOV104, GEOV109, GEOV242, 

Krav til forkunnskaper Bachelor i geovitenskap

Faglig overlapp ingen

Undervisning og omfang Kollokvier 6 timer (gis intensivt)
1 ukes feltkurs 

Obligatoriske arbeidskrav Kollokvier og feltkurs

Vurderingsformer Deltaking og rapport

Undervisningsstad Bergen/Vestlandet

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



Siste oppdatering: august 2013



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO
Emnekode GEOV326
Namn, nynorsk Kvartære miljø, prosessar og utvikling

Namn, bokmål Kvartære miljø, prosesser og utviklinga

Namn, engelsk Quaternary environments, processes and development

Studiepoeng 10

Undervisningssemester Standard 1: Vår

Undervisningsspråk Standard 1: Norsk [Norwegian]
Standard 2: Engelsk [English]

Studienivå Master, phd 300tallsemne

Institutt Institutt for geovitenskap

Krav til studierett
Standard (300tallsemner):
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 Mål og innhald

Målet for emnet er å utvikla kunnskap og ei djupere innsikt om den geologiske utviklinga i kvartærtida og 

korleis geologien kan gje oss kunnskap om miljø- og klimaendringane som har funne stad i denne perioden.

Dette femner om kronologi, dynamikk og verknad av dei store isbredekka som breidde seg ut over kontinenta

og dei grunne havområda under dei kalde bolkane, men også den naturhistoriske utviklinga i dei isfrie 

periodane. Granskingar av ulike geologiske arkiv og resultat frå ymse miljø der ein tek i bruk ulike metodar, 

blir handsama og diskutert. Regionalt vært det lagt mest vekt på utviklinga i Europa og tilhøyrande 

havområder. Prinsipp for stratigrafisk inndeling og navngjeving blir diskutert. Pensum vil i hovedsak vere 

publiserte vitskapelige artiklar. Som del av undervisninga inngår også ein feltekskursjon som til vanleg vil vare 

4 dagar. 



Læringsutbytte
Ved fullført emne GEOV 3xx skal studenten kunne: 

- gjere greie for spesielle problem ved stratigrafisk inndeling og korrelasjon innan kvartærtida

- ha ei djupare forståing av den geologiske utvikling gjennom istider og mellomistider, serlig ved å sjå

samenhengen i utviklinga i ulike miljø

- vurdere og gje att kvartærgeologiske forskningsresultat som er publisert i vitskapelige tidsskrift

- diskutere på ein kritisk måte ulike syn om utviklingshistoria gjennom kvartærtida

Tilrådde forkunnskapar Bachelor i geologi. Og emna Geov 222 og Geov 228

Krav til forkunnskapar Geov 106, Geov 228 eller tilsvarande

Fagleg overlapp 5 sp overlapp med AG210 (UNIS)

Undervisning og omfang Undervisningsform: Førelesningar, seminarinnlegg, og 4 dagars ekskursjon/feltkurs
Aktivitet/ Tall på timar pr veke: 4
Aktivitet/ Tall på veker: 8

Obligatoriske arbeidskrav Deltaking på felteksursjon

Vurderingsform Munnleg eksamen

Vurderingssemester Eksamen ved slutten av vårsemesteret (juni)

Karakterskala Standard: 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** Standard:
Bergen

Emneevaluering** Standard:
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 Standard:
Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



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
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