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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 
  
  

 
 
Studieplanendringer 2020/2021 ved Geofysisk institutt - energi 
Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester - 2020 
 
Sammendrag av saken  
For det femårige masterprogrammet i energi, gjeldende studieplan, er det nødvendig med 
mindre justeringer i tre av emnebeskrivelsene, og større – men mest redaksjonelle – 
endringer i ett emne (ENERGI40). Vennligst se tabell under.  
Endringene ble vedtatt i programstyret for Energi 16. september 2019. 
 

 

Referanse Dato 

2019/8064-THÅS 01.10.2019 
  

 

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

Realitetsendri
nger (F.eks. 
endret 
vurderingsfor
m, overlapp, 
forkunnskaps
krav) 

Semester 
for 
iverksetti
ng av 
endirnge
ne 

Merknad 

1.ENERGI101     X  HØST 
2020 

Fjerne tekst under 
«obligatorisk arbeidskrav» - 
dette er vurderingsformen som 
er skrevet inn dobbelt - både 
som vurdering og oblig. Ingen 
praktisk betydning. 

2.ENERGI210     X VÅR 2020 Fjerne poengreduksjon mot 
ENERGI230. Det er ikke 
overlapp. 

3.ENERGI230     X VÅR 2020 Fjerne poengreduksjon mot 
ENERGI230. Det er ikke 
overlapp. 

4.ENERGI240     X VÅR 2020 Større endringer. 
Vennligst se vedlegg 
1. 
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Utfyllende kommentarer til tabell 
1. ENERGI101 - Introduksjon til energikjelder og forbruk  

FJERN tekst under: 
 "Obligatorisk undervisningsaktivitet"  
Godkjent prosjektarbeid. Gyldig i to semester: Det semesteret obligatoriske 
arbeidskrav blir godkjent + etterfølgjande semester. 
 

2. ENERGI210 
Vennligst fjern følgende tekst under: 
«Studiepoengsreduksjon» 
ENERGI230: 5 studiepoeng 

Følgende tekst skal bli stående:  
ENERGI210: 5 studiepoeng 
 

3. ENERGI230 
Vennligst fjern følgende tekst under: 
«Studiepoengsreduksjon» 
ENERGI210: 5 studiepoeng 
 

4. ENERGI240 
Vennligst se  
Vedlegg 1. ENERGI240 revidert emneskildring utan spor endring 
(Vedlegg 2. ENERGI240 revidert emneskildring MED spor endring) 

 
 
Generiske ferdigheter – implementering i den femårige integrerte masteren i energi  
I brevet fra fakultetet om innmelding av studieplanendringer for 2020/2021, ber fakultetet 
også om tilbakemelding om hvordan ulike krav som omfatter generiske ferdigheter blir 
ivaretatt i studieprogrammet.  
 
Det 5-årige integrerte masterprogrammet i energi ble opprettet i 2016, og tilfredsstiller derfor 
langt på vei kravene som i denne omgang listes opp i brevet fra fakultetet: 
 

- Ex. Phil ligger allerede i fjerde semester, og dette videreføres.  
- INF100 er plassert i første semester, i tråd med krav 
- Utviklingssemester: dette punktet behandles i forbindelse med den pågående 

revisjonen av studieprogrammet.  
 
I brevet fra fakultetet står det også at når Ex.phil ligger sent i studieløpet er det viktig at 
instituttet ivaretar tema som dette emnet tidligere har dekket, som blant annet etikk og 
kildebruk. Programstyret i energi vedtok å legge inn bibliotekkurs på fast basis (rett før 
studentene skal i gang med semesteroppgaveskriving) i timeplanen til emnet ENERGI101 
som studentene følger første semester. 
 
 
Læringsutbyttebeskrivelser og vitnemålstekster etterleveres innen 18. oktober. 
 
 

https://www.uib.no/nb/emne/ENERGI230
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Vennlig hilsen 
 
Finn Gunnar Nielsen 
programstyreleder Thale Jacobsen Åsli 
 seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg 1. ENERGI240 revidert emneskildring utan spor endring 
2 Vedlegg 2. ENERGI240 revidert emneskildring MED spor endring 

 



Emne: ENERGI240 

VEDLEGG 1. ENERGI240 revidert emneskildring utan spor endring 
SVART skrift: NORSK 
BLÅ skrift: ENGELSK 
 
 
 

Emnebeskriving for ENERGI240 - PRAKSISUTPLASSERING…… (Namn på emnet, nynorsk) 

   …… ENERGI240 - PRAKSISUTPLASSERING …. (Navn på emnet, bokmål) 

   ……ENERGI240 – PRACTICAL TRAINING……. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

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

Programstyret:  …………………………………….(16.09.2019)  

  

Institutt for Geofysikk  :     .………………………(dd.mm.år) 

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

 

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

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………Emnet går for fyrste gong vår 2020  (dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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Kategori Infotype Tekst  
Emnekode 
 
Course Code 

 ENERGI240  

ENERGI240 

Namn på emnet, nynorsk  Praksisutplassering 

Namn på emnet, bokmål  Praksisutplassering 

Course Title, English   Practical training 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor  

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid  

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK  

 Norsk/engelsk avhengig av utplasseringstad 
 
Norwegian/English depending on host company.  

 

 
Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM  
Vår  
Spring 
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Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

 

UiB og praksisstad. 

UiB and host company 

Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Mål:  

Praksisopphaldet skal bidra til å knyte saman den faglege kompetansen frå 
studiet med arbeidsoppgåver hos aktuelle arbeidsgjevarar og 
samfunnsaktørar. Gjennom observasjon, samarbeid, rettleiing og praktisk 
øving vil studentane få vite meir om si eiga framtidige yrkesrolle og -
relevans.  

Innhald:  

Studentane deltar i arbeidsoppgåvene i bedrifta eller institusjonen som dei 
er utplassert i. Det er ein føresetnad at dei får delta i arbeidsoppgåver som 
er relevante med tanke på  deira faglege kompetanse og for bedriften/ 
institusjonen sine behov.  

 

Aim:  

The stay of practice shall contribute to linking the professional 
competence of the study with work assignments in relevant workplaces / 
institutions. Through observations, guidance and practical experience, 
the student shall acquire knowledge about his or her future work and 
relevance of the competence. 

Content:  

The students participate in the work tasks of the company or institution 
in which they are placed. It is a precondition that they can participate in 
assignments that are relevant in relation to their professional 
competence and in relation to the business or institution's needs..  

 



Emne: ENERGI240 

 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

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

 har generell arbeidserfaring og konkret bransjeerfaring  

 har innblikk i arbeidsoppgåvene på praksisplassen 

 
Ferdigheiter 
Studenten 

 kan arbeide med observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk 
utøving av faget  

 kan beskrive korleis ein bedrift organiserer arbeidet  

 kan bruke innlært kunnskap på arbeidsrelevante, praktiske oppgåver  

  
kan oppsummere og presentere arbeidet som er utført i 
praksisperioden skriftleg og munnleg 

 
Generell kompetanse 
Studenten 

 kan reflektere over forholdet mellom teori og erfaringsbasert læring 

 kan reflektere over si eiga rolle i samhandling og samarbeid med 
andre i arbeidssammenheng 

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



Emne: ENERGI240 

 
Knowledge 
The student 

 has general work experience and knowledge about the specific 
branch.  

 has insight into the work tasks at the company or institution  

 
Skills 
The student 

 can observe, interact, guide and practical execution of the profession.  

 can describe how the work is organized  

 can apply his/her competence to relevant practical work tasks  

 can summarize and present the work done during the internship, both 
in writing and through oral presentation. 

 
General competence 
The student 

 can reflect upon the relation between theory and experience based 
learning. 

 can reflect on her/his own role in interaction and cooperation with 
others in a work context 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV Alle obligatoriske emne eller tilsvarande fram til og med 5. semester må 
vere beståtte.  

All mandatory courses or equivalents until the 5.th semester have to be 
passed.  

 
Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 

EB_ANBKRAV - 
- 
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Knowledge 
Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK - 

   - 

 

Krav til studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om at studenten er tatt opp på Integrert 
masterprogram i energi (sivilingeniør).  

Access to the course requires admission to the Integrated Master's 
Programme in Energy  

 
 

EB_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

Praksisopphaldet skal utgjere ca. to fulle arbeidsdagar per veke frå midten 
av januar til midten av mai månad og utgjere minst 200 timer til saman.  
I tillegg kjem introduksjonsførelesing, forarbeid, rapportskriving, 
presentasjon og deltaking på presentasjonsseminar og anna naudsynt 
arbeid i samband med emnet. 

Det vert utarbeida ein skriftleg kontrakt mellom studenten, UiB og 
praksisstaden, og studenten må levere timeliste signert av praksisstad og 
student. 

Detaljerte retningslinjer og fristar vert kunngjort ved oppstart for emnet 

 

The internship must have a scope of approximately 2 full working days per 
week from mid-January to mid-May and amount to at least 200 hours in 
total. In addition comes introductory lecture, preparation, report writing, 
presentation and participation in presentation seminars and other 
necessary work in connection with the course. 
 
A written contract is drawn up between the student, UiB and the place of 
practice, and the student must submit a time list signed by the place of 
practice and student.  

Detailed guidelines and deadlines are announced at the start of the course 
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Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 
 

EB_OBLIGAT 

 

 

 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

 I emnet vert mappevurdering og munnleg presentasjon av det faglege 
innhaldet i praksisperioden nytta som vurderingsform. Karakterskala som 
vert nytta er bestått/ikkje bestått. 

Mappen består av følgjande delar: 
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 To refleksjonsnotat (kvar med 1-2 vedlagte bilete) undervegs i 
praksisperioden – i form av blogginnlegg 

 Oppsummerande refleksjonsnotat etter endt praksisperiode 
 Innleverte timelister signert av kontaktperson på praksisstad 

Mappeinnholdet må være godkjent innan den munnlege presentasjonen 
av det faglege innhaldet i praksisperioden vert gjennomført. 
Mappeinnhaldet og den munnlege presentasjonen vert vekta likt. Begge 
delar må vere «bestått» for å bestå emnet. 

 

The forms of assessment are: 

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: 

 Two reflection journals (each with 1-2 pictures) during the work 
practice deployment, designed as blog posts 

 Final reflection journal 
 Submitted time sheets signed by the contact person at the 

practice site 

The content of the portfolio must be approved prior to the oral 
presentation of the work practice deployment. The portfolio and the oral 
presentation count for 50% each of the final grade. Both elements must be 
passed in order to get the overall course grade "passed". 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Ingen [None] 
 

 



Emne: ENERGI240 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA  

Bestått/Ikkje bestått 

Pass/ fail 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Vår. Emnet vert kun gjennomført og vurdert i 6. semester på Integrert 
masterprogram i energi (sivilingeniør), for studentar som tilhøyrar kull 
2017, 2018 og 2019. 

 
Spring. The course is only given and assessed in the 6th semester of the 
five-year integrated masters program in Energy. 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM  

Ingen 

None 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

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

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

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

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

Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, 
kontakt eventuelt energi-siving@uib.no  

Course coordinator and administrative contact person can be found at 
Mitt UiB, alternatively you can contact studieveilder@gfi.uib.no  

Administrativt 
ansvarleg 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, ved Geofysisk institutt, har 
det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

Geophysical Institute at The Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences has the administrative responsibility for the course and the 

mailto:energi-siving@uib.no
mailto:studieveilder@gfi.uib.no
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study program 

Kontaktinformasjon 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan du kontakte her: 
 energi-siving@uib.no 
The study adviser can be contacted here: 
 energi-siving@uib.no  

 

            

mailto:energi-siving@uib.no
mailto:energi-siving@uib.no
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Emnebeskriving for ENERGI240 - PRAKSISUTPLASSERING…… (Namn på emnet, nynorsk) 

   …… ENERGI240 - PRAKSISUTPLASSERING …. (Navn på emnet, bokmål) 

   ……ENERGI240 – PRACTICAL TRAINING……. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

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

Programstyret:  …………………………………….(16.09.2019)  

  

Institutt for Geofysikk  :     .………………………(dd.mm.år) 

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

 

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

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………Emnet går for fyrste gong vår 2020  (dd.mm.år) 

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



Emnekode: ENERGI240

 
 
 

Kategori Infotype Tekst  
Emnekode 
 
Course Code 

 ENERGI240  

ENERGI240 

Namn på emnet, nynorsk  Praksisutplassering 

Namn på emnet, bokmål  Praksisutplassering 

Course Title, English  Practice Practical training 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor  

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid  

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK  

 Norsk/engelsk avhengig av utplasseringsstad 
 
Norwegian/English depending on host company.  

 

 
Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM  
Vår  
Spring 

 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  
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UiB og praksisstad. 

UiB and host company 

Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Mål:  

Praksisopphaldet skal bidra til å knyte saman den faglege kompetansen frå 
studiet med arbeidsoppgåver hos aktuelle arbeidsgjevarar og 
samfunnsaktørar. Gjennom observasjon, samarbeid, rettleiing og praktisk 
øving vil studentane få vite meir om si eiga framtidige yrkesrolle og -
relevans.  

Innhald:  

Studentane deltar i arbeidsoppgåvene i bedrifta eller institusjonen som dei 
er utplassert i. Det er ein føresetnad at dei får delta i arbeidsoppgåver som 
er relevante med tanke på i forhold til deira faglege kompetanse og fori 
forhold til bedriften/ eller institusjonen sine behov.  

 

Aim:  

The stay of practice shall contribute to linking the professional 
competence of the study with work assignments in relevant workplaces / 
institutions. Through observations, guidance and practical experience, 
the student shall acquire knowledge about his or her future work and 
relevance of the competence. 

Content:  

The students participate in the work tasks of the company or institution 
in which they are placed. It is a precondition that they can participate in 
assignments that are relevant in relation to their professional 
competence and in relation to the business or institution's needs.. The 
work tasks shall be relevant for the students competence and for the 
needs of the company or institution. 

 

 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 

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

 har generell arbeidserfaring og konkret bransjeerfaring  

 har innblikk i arbeidsoppgåvene på praksisplassen 

 
Ferdigheiter 
Studenten 

 kan arbeide med observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk 
utøving av faget  

 kan beskrive korleis ein bedrift organiserer arbeidet  

 kan bruke innlært kunnskap på arbeidsrelevante, praktiske oppgåver  

 kan oppsummere eit arbeid i form av ein prosjektrapport 
kan oppsummere og presentere arbeidet som er utført i 
praksisperioden skriftleg og munnleg 

 
Generell kompetanse 
Studenten 

 kan reflektere over forholdet mellom teori og erfaringsbasert læring 

 kan reflektere over si eiga rolle i samhandling og samarbeid med 
andre i arbeidssammenheng 

 
 
On completion of the course the student should have the following 
learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general 
competence: 
 
Knowledge 
The student 

 has general work experience and knowledge about the specific 
branch.  

 has insight into the work tasks at the company or institution  

 
Skills 
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The student 

 can observe, interact, guide and practical execution of the profession.  

 can describe how the work is organized  

 can apply his/her competence to relevant practical work tasks  

 can summarize and present the work done during the internship, both 
in writing and through oral presentation. 

 
General competence 
The student 

 can reflect upon the relation between theory and experience based 
learning. 

 can reflect on her/his own role in interaction and cooperation with 
others in a work context 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV Alle obligatoriske emne eller tilsvarande fram til og med 5. semester må 
vere beståtte.  

All mandatory courses or equivalents until the 5.th semester have to be 
passed.  

 
Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV - 
- 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK - 

   - 

 

Krav til studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om at studenten er tatt opp på Integrert 
masterprogram i energi (sivilingeniør).  

Access to the course requires admission to the Integrated Master's 
Programme in Energy  
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EB_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

 

200 timer, der minst 120 timar i utplassering.  
Praksisopphaldet skal utgjere ca. to fulle arbeidsdagar per veke frå midten 
av januar til midten av mai månad og utgjere minst 200 timer til saman.  
I tillegg kjem introduksjonsførelesing, forarbeid, rapportskriving, 
presentasjon og deltaking på presentasjonsseminar og anna naudsynt 
arbeid i samband med emnet. 

Det vert utarbeida ein skriftleg kontrakt mellom studenten, UiB og 
praksisstaden, og studenten må levere timeliste signert av praksisstad og 
student. 

Detaljerte retningslinjer og fristar vert kunngjort ved oppstart for emnet 

 

200 hours, of which minimum 120 hours in practice.The internship must 
have a scope of approximately 2 full working days per week from mid-
January to mid-May and amount to at least 200 hours in total. In addition 
comes introductory lecture, preparation, report writing, presentation and 
participation in presentation seminars and other necessary work in 
connection with the course. 
 
A written contract is drawn up between the student, UiB and the place of 
practice, and the student must submit a time list signed by the place of 
practice and student.  

Detailed guidelines and deadlines are announced at the start of the course 

 

 

Commented [TJÅ1]:  Her har jeg sett på og blitt inspirert av 
emneskildringa til HTEK102.. 
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Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 
 

EB_OBLIGAT 

 

 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 påfølgjande semester etter 
godkjenninga.  

 

Approved compulsory activity is valid for 4 consecutive semesters after 
beiing approved. 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

Semesteroppgåve og muntlig presentasjon. Begge deler må vere bestått.  

I emnet vert mappevurdering og munnleg presentasjon av det faglege 
innhaldet i praksisperioden nytta som vurderingsform. Karakterskala som 
vert nytta er bestått/ikkje bestått. 

Mappen baserer seg på følgjande delar: 
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 To refleksjonsnotat (kvar med 1-2 vedlagte bilete) undervegs i 
praksisperioden – i form av blogginnlegg 

 Oppsummerande refleksjonsnotat etter endt praksisperiode 
 Innleverte timelister signert av kontaktperson på praksisstad 

Mappeinnholdet må være godkjent innan den munnlege presentasjonen 
av det faglege innhaldet i praksisperioden vert gjennomført. 
Mappeinnhaldet og den munnlege presentasjonen vert vekta likt. Begge 
delar må vere «bestått» for å bestå emnet. 

 

 

The forms of assessment are: 

Project report and oral presentation. The student has to pass both.  

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: 

 Two reflection journals (each with 1-2 pictures) during the work 
practice deployment, designed as blog posts 

 Final reflection journal 
 Submitted time sheets signed by the contact person at the 

practice site 

The content of the portfolio must be approved prior to the oral 
presentation of the work practice deployment. The portfolio and the oral 
presentation counts for 50% each of the final grade. Both elements must 
be passed in order to get the overall course grade "passed". 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Ingen [None] 
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Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA  

Bestått/Ikkje bestått 

Pass/ fail 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Vår. Emnet vert kun gjennomført og vurdert i 6. semester på Integrert 
masterprogram i energi (sivilingeniør), for studentar som tilhøyrar kull 
2017, 2018 og 2019. 

- 
Spring. The course is only given and assessed in the 6th semester of the 
five-year integrated masters program in Energy.- 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. 
for vårsemesteret. 
 

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

Ingen 

None 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

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

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

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

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

Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, 
kontakt eventuelt energi-sivingstudieveilder@gfi.uib.no  

Course coordinator and administrative contact person can be found at 
Mitt UiB, alternatively you can contact studieveilder@gfi.uib.no  

Administrativt 
ansvarleg 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, ved Geofysisk institutt, har 
det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

Geophysical Institute at The Faculty of Mathematics and Natural 
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Emnekode: ENERGI240

Sciences has the administrative responsibility for the course and the 
study program 

Kontaktinformasjon 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan du kontakte her: 
 energi-sivingstudieveilder@gfi.uib.no 
The study adviser can be contacted here: 
 energi-sivingstudieveilder@gfi.uib.no  
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