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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Små studieplanendringar frå programstyret i meteorologi og 
oseanografi gjeldande frå 2015/16

Geofysisk institutt foreslår følgjande endringar som er godkjent av programstyret for
meteorologi og oseanografi:

Endring i undervisningsplan for hausten 2015

Det er tidlegare meldt inn oppstart for GEOF 352 Avansert atmosfæredynamikk og 
GEOF339 Avansert dynamisk oseanografi hausten 2015. Oppstart er utsett til hausten 2016 
då det ikkje vil vere studentar som treng dette emnet før i dette semesteret.

Forkunnskapskrav

For GEOF213 ønskjer vi å sette inn ei presisering av krav til forkunnskapar på engelsk: 

“Principles of meteorology and/or oceanography and/or fluid dynamics in addition to basic 
knowledge in maths and physics (mechanics).”

Desse er allereide lagt inn i FS med tanke på nye og innreisande studentar.

Rettingar i emnebeskrivelse for GEOF105

Det er gjort endringar i kategoriane «mål og innhald», «obligatoriske aktivitetar» og 
«læringsutbyte». Emnet skiftar også frå gul til grøn fargekode. Oppdatert emnebeskrivelse er 
vedlagt.

Venleg helsing

Helge Drange

programstyreleiar Elin Sletbakk

studiekonsulent

Referanse Dato

2014/8858-ELSL 19.02.2015



             2. mars 2015

Emnekode GEOF105
Namn, nynorsk Atmosfære- og havfysikk

Namn, bokmål Atmosfære- og havfysikk

Namn, engelsk Physics of the atmosphere and ocean

Studiepoeng 10 ETCS

Undervisningssemester Haust (gul fargekode)

Undervisningsspråk Norsk

Studienivå Bachelor

Institutt Geofysisk institutt

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.

Mål og innhald Grunnleggjande eigenskapar i meteorologi og oseanografi blir gjennomgått. Vekselverknad mellom hav og atmosfære, som utgjer ein 
viktig del av klima, blir diskutert. Studentane vil rekne på sjøvatnet sine fysiske eigenskapar, havet sin sirkulasjon, 
blandingsprosessar, tidevatn og ulike bølgjefenomen. For atmosfæren vert det lagt vekt på grunnleggande termodynamikk, skyfysikk 
og grunnprinsippa i stråling. Bakgrunn for turbulens i hav og atmosfære og beskriving av grenselaga mellom hav og atmosfære blir 
gitt. Geostrofisk kraftbalanse, termalvind, bølgelikning, vindstresskvervling og Ekman-lag blir presentert. Som ein del av emnet vil 
studentane delta i oseanografisk feltarbeid, utføre laboratorieeksperiment og bli introdusert til bruk av meteorologiske 
måleinstrumenter. I kurset skal studentane delta i ein vêrvarselkonkurranse. Det vert gjeve introduksjon til programmering for løysing
av enkle geofysiske problem og for visualisering av resultat.



Emnet får grøn fargekode frå og med hausten 2015.
Oppdatert 2.3.2015, ELSL

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentane kunne:
- forstå og kommunisere fagterminologi og beskrive og kommunisere sentrale prosessar for klimaet på jorda
- berekne sjøvatnet sine underliggjande kjemiske og fysiske eigenskapar
- gjengi ei grei forklaring på forenkla modellar for sirkulasjonen i havet, f.eks. geostrofisk straum og Ekmantransport
- gi en grei forklaring på tidevasskrafta
- relatere grunnleggjande fysiske lover til vêrsystem og atmosfæren sin struktur
- løyse enkle problem innan dynamisk og fysisk meteorologi og oseanografi
- skilje mellom molekylære og turbulente blandningsprosessar
- gje en grei forklaring på ulike omgrep knytt til overflatebølgjer og indre bølgjer
- skilje og klassifisere ulike typar av hav- og atmosfærebølgjer
- utføre oseanografiske observasjonar og enkle laboratorieeksperiment
- samanfatte og analysere resultat frå laboratorieeksperimenta
- kjenne til meteorologiske måleprinsipp
- nytta programmeringsverktøy for analyse av data og generering av figurar

Tilrådde forkunnskapar MAT111, GEOF100, MAT112, MAT121, MAT131, PHYS111(som ein kan lese parallelt)

Krav til forkunnskapar 
Fagleg overlapp GEOF120 5 ETCS, GEOF130 5 ETCS

Undervisning og omfang 2 førelesingar á 2 timer pr. veke
Rekneverkstad 2 timar per veke
Delta i feltarbeid

Obligatoriske arbeidskrav Delta i introduksjon til programmering, delta i vêrvarselkonkurranse, delta i eit oseanografisk felteksperiment, delta i introduksjon til 
meteorologiske instrumenter og godkjend laboratorierapport
(Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester.)

Vurdering/Eksamensform Slutteksamen, skriftleg, 5 timar. Må ha godkjend laboratorierapport for å gå opp til slutteksamen. Dersom færre enn 10 påmelde, kan 
det bli munnleg eksamen. Kalkulator i tråd med retningslinjene til fakultetet.

Eksamenssemester Det er ordinær eksamen kvart semester

Karakterskala

Grading scale

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. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson  finn du  på Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.
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Mindre studieplanendringer for høsten 2015 - svar fra Geofysisk 
institutt (energi) 

Viser til brev av 26.01.2014 hvor instituttene bes om å melde inn mindre studieplanendringer 

for høsten 2015, samt gi tilbakemelding på langsiktige planer og undervisning av 

uregelmessige emner. Geofysisk institutt har følgende tilbakemelding.  

 

ENERGI 

 

Mindre studieplanendringer 

Ingen små studieplanendringer for masterprogrammet i energi for høsten 2015. Enkelte 

justeringer av temaoversikten (se vedlegg) er foretatt: 

 MET203 Kraftelektronikk i elkrafttekniske systemer er byttet ut med MET204 

Vannkraftsystemer i opplegget for mastertema Elkraftteknikk 

 Mindre justeringer av krav til forkunnskaper. Disse går i retning av mer spesifiserte 

krav, i stedet for generelle beskrivelser som bachelorgrad i ingeniørfag eller 

naturvitenskap 

 

Langsiktige planer – orientering til Studiestyret 

Nye planer for endringer foreligger ikke for masterprogrammet i energi.  

 

Endringer i undervisningstilbudet høsten 2015 

Undervisningstilbudet i energi høsten 2015 avviker ikke fra den vedtatte planen.  

 

Undervisning i uregelmessige emner 

Ingen av emnene i listen er del av masterprogrammet i energi. 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2014/8858-PÅG 27.02.2015 
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Vennlig hilsen 

 

Peter M. Haugan 

Programstyreleder, energi Pål Magnus Gunnestad 

 førstekonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Birthe Gjerdevik 
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Masterprogrammet	  i	  energi	  gjeldande	  frå	  og	  med	  hausten	  2015	  (oppdatert	  2.	  februar	  2015)	  

1. Studieretning	  Fornybar	  energi:	  

Tema	   Aktuelle	  rettleiare	   Naudsynte	  emne	  (i	  MA)	   Tilrådde	  emne	  i	  graden	   Forkunnskapar	  
Vindkraft	   Finn	  Gunnar	  Nielsen	  

Finn.Nielsen@gfi.uib.no	  
	  
Joachim	  Reuder	  
Joachim.Reuder@gfi.uib.no	  
	  

GEOF310	  Turbulens	  i	  atmosfærens	  og	  
havets	  grenselag	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/GEOF310	  	  
	  
GEOF326	  Atmosfærens	  dynamikk	  (h)	  	  
http://www.uib.no/emne/GEOF326	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  meteorologi	  og	  oseanografi,	  
bachelorgrad	  fysikk	  eller	  tilsvarande,	  eller	  
bachelorgrad	  i	  relevant	  ingeniørfag	  

Bølgje-‐	  og	  
tidevassenergi	  

Jarle	  Berntsen	  
jarleb@math.uib.no	  

MAT252	  Kontinuums-‐mekanikk	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/MAT252	  
	  
MAT253	  Hydrodynamikk	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/MAT253	  	  
	  
GEOF330	  Dynamisk	  oseanografi	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/GEOF330	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  matematikk	  evt.	  fysikk	  eller	  
geofysikk,	  eller	  bachelorgrad	  i	  relevant	  
ingeniørfag.	  

Geotermisk	  energi	   Inga	  Berre	  
Inga.Berre@math.uib.no	  	  
	  
Jan	  Nordbotten	  
Jan.Nordbotten@math.uib.no	  
	  

MAT254	  Strøyming	  i	  porøse	  media	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/MAT254	  	  
	  
	  
	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	  
	  
MAT234	  Partielle	  
Differensiallikningar	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/MAT234	  
	  
	  
MAT252Kontinuumsmekanikk	  (v)	  	  
http://www.uib.no/emne/MAT252	  
	  
MAT260	  Reknealgoritmar	  2	  (v)	  	  
http://www.uib.no/emne/MAT260	  	  
	  
MAT264	  Laboratoriekurs	  i	  
reknevitskap	  (v)	  
http://www.uib.no/emne/MAT264	  

Bachelorgrad	  i	  matematikk	  eller	  fysikk	  



2	  
	  

	  
Geotermisk	  energi	   Atle	  Rotevatn	  

Atle.Rotevatn@geo.uib.no	  
	  
Henk	  Keers	  
Henk.Keers@geo.uib.no	  
	  
Ritske	  Huismans	  
Ritske.Huismans@geo.uib.no	  

	   Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  geovitenskap	  

Global	  energi-‐	  og	  
klimautvikling	  

Peter	  M.	  Haugan	  
Peter.Haugan@gfi.uib.no	  
	  
Helge	  Drange	  	  
Helge.Drange@gfi.uib.no	  	  

	   Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  realfag	  eller	  ingeniørfag	  
med	  vekt	  på	  matematikk,	  fysikk	  eller	  
beregningsvitenskap	  

Miljøkonsekvenser	  
av	  fornybar	  energi	  

Peter	  M.	  Haugan	  
Peter.Haugan@gfi.uib.no	  	  	  
	  

	   Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  meteorologi,	  oseanografi	  
eller	  tilsvarande.	  

Nedbør,	  
snøsmelting	  og	  
vannkraft	  

Asgeir	  Sorteberg	  
Asgeir.Sorteberg@gfi.uib.no	  	  

	   Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  meteorologi,	  oseanografi	  
eller	  tilsvarande	  

Solenergi	   Jan	  Asle	  Olseth	  
Jan.Olseth@gfi.uib.no	  	  

	   Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  meteorologi,	  oseanografi	  
eller	  tilsvarande.	  

Energianalyse	  og	  
optimering	  

Dag	  Haugland	  
Dag.Haugland@ii.uib.no	  	  
	  
Trond	  Steihaug	  
Trond.Steihaug@ii.uib.no	  
	  	  
Jan-‐Joachim	  Rückmann	  
Jan-‐
Joachim.Ruckmann@ii.uib.no	  
	  

INF270	  Innføring	  i	  optimeringsmetoder	  (h)	  	  
http://www.uib.no/emne/INF270	  	  
	  
og	  enten:	  
	  
INF271	  Kombinatorisk	  optimering	  
(uregelmessig)	  
http://www.uib.no/emne/INF271	  	  
	  
eller	  
	  
INF272	  Ikkje-‐lineær	  optimering	  
(uregelmessig)	  	  
http://www.uib.no/emne/INF272	  	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	  
	  
ECON316	  Natural	  Resource	  and	  
Environmental	  Economics	  
(uregelmessig)	  	  
http://www.uib.no/emne/ECON316	  

Enten	  
Bachelorgrad	  i	  matematikk,	  eller	  
Bachelorgrad	  i	  informatikk	  med	  min.	  20	  SP	  
matematikk,	  eller	  
Bachelorgrad	  i	  ingeniørfag	  med	  min.	  20	  SP	  
matematikk	  
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Bioenergi	   Tanja	  Barth	  
Tanja.Barth@kj.uib.no	  	  

KJEM203	  Petroleumskjemi	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/KJEM203	  	  
	  
KJEM230	  Organisk	  analytisk	  kjemi	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/KJEM230	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  kjemi,	  Bachelorgrad	  i	  
miljø-‐	  og	  ressursfag	  (spes.	  Kjemi)	  eller	  
Bachelorgrad	  i	  nanoteknologi	  
	  

Bioenergi	   Erwan	  Le	  Roux	  
Erwan.leRoux@kj.uib.no	  

KJEM243	  Metallorganisk	  katalyse	  
http://www.uib.no/emne/KJEM243	  
KJEM231	  Advanced	  Organic	  Chemistry	  
http://www.uib.no/en/course/KJEM231	  
	  
	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  kjemi,	  Bachelorgrad	  i	  
miljø-‐	  og	  ressursfag	  (spes.	  Kjemi)	  eller	  	  
Bachelorgrad	  i	  nanoteknologi	  
	  

	  

2.	  Studieretning	  Energiteknologi	  	  

Tema	   Aktuelle	  rettleiare	   Naudsynte	  emne	  (i	  MA)	   Tilrådde	  emne	  i	  graden	   Forkunnskapar	  
Termiske	  
maskiner	  

Lars	  M.	  Nerheim	  	  
lars.magne.nerheim@hib.no	  
	  
	  

Haust	  1.	  semester:	  
PTEK202:	  Fluid	  og	  varmeoverføring	  
http://www.uib.no/emne/PTEK202	  
og	  
MOB250:	  Structural	  modelling	  
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOB250	  
	  
Vår	  2.	  semester:	  
MOE250:	  Brennstoff,	  smøremidler	  og	  tribologi	  
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE250	  
MOE220:Instrumentering	  og	  datanett	  
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE220	  
	  
Haust	  3.	  semester:	  
MOE252:	  Thermal	  Machines-‐Selected	  Topics	  
MOE251:	  Risc	  and	  reliabilty	  engineering	  
	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  ingeniørfag	  –	  
studieprogram	  for	  almen	  
maskin,	  mariteknikk,	  
produksjonsteknikk,	  
energiteknologi,	  
undervannsteknologi	  eller	  
kjemi	  	  prosessteknologi	  
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Vår	  4.	  semester:	  
Masteroppgave	  på	  30	  studiepoeng	  
	  
	  

Elkraftteknikk	  	   lasse.sivertsen@hib.no 
	  
	  
	  

Haust	  1.	  Semester:	  

MET201:	  Høyspenningsanlegg	  (10	  stp.)	  (HiB)	  

MET204:	  Vannkraftsystemer	  (10	  stp.)	  (HiB)	  

Vår	  2.	  Semester:	  

MET202	  Stabilitet	  i	  elkrafttekniske	  systemer	  (10	  stp.)	  (HiB)	  

MOE220	  Instrumentering	  og	  datanett	  (10	  stp.)	  (HiB)*	  	  

Haust	  3.	  semester	  og	  vår	  4.	  semester:	  

60	  studiepoengs	  masteroppgave	  (UiB) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

*MOE220	  kan	  byttes	  ut	  med	  annet	  
emne	  i	  samråd	  med	  veileder).	  	  

	  

Bachelorgrad	  i	  elkraftteknikk	  

Solceller	   Bodil	  Holst	  	  
Bodil.Holst@ift.uib.no	  
	  
	  

PHYS205	  Elektromagnetisme	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PHYS205	  	  
	  
PHYS208	  Fast-‐stoff	  fysikk	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PHYS208	  
	  	  
	  
	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar/	  	  
	  
PHYS201	  Kvantemekanikk	  (v)	  
http://www.uib.no/emne/PHYS201	  	  
	  
	  

Bachelorgrad	  i	  fysikk	  eller	  
nanoteknologi	  

Solceller	  	   Pascal	  Dietzel	  
Pascal.Dietzel@kj.uib.no	  

NANO244	  Material-‐	  og	  nanokjemi	  (h)	   KJEM319	  Eksperimentelle	  teknikkar	  
i	  fysikalsk	  kjemi	  (v)	  
http://www.uib.no/emne/KJEM319	  
	  
KJEM243	  Metallorganisk	  katalyse	  
(h)	  
http://www.uib.no/emne/KJEM243	  
	  
	  
KJEM231	  Videregående	  organisk	  

Bachelorgrad	  i	  kjemi	  eller	  
nanoteknologi	  
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kjemi	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/KJEM231	  	  
	  
KJEM220	  Molekylmodellering	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/KJEM220	  
	  

System	  for	  
fornybar	  
rørsleenergi	  

Lars	  E.	  Helseth	  
Lars.Helseth@ift.uib.no	  	  
	  

PHYS205	  Elektromagnetisme	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PHYS205	  	  
	  
PHYS225	  Instrumentering	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PHYS225	  	  
	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	  
	  
	  

Bachelorgrad	  i	  fysikk	  eller	  
nanoteknologi	  

Batteri	   Lars	  E.	  Helseth	  
Lars.Helseth@ift.uib.no	  	  
	  

PHYS205	  Elektromagnetisme	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PHYS205	  	  
	  
PHYS225	  Instrumentering	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PHYS225	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar	   Bachelorgrad	  i	  fysikk	  eller	  
nanoteknologi	  

Sikkerheit	  i	  
energiproduksjon	  

Bjørn	  Johan	  Arntzen	  
Bjorn.Arntzen@ift.uib.no	  	  

	  PTEK202	  Fluidmekanikk	  og	  varmeoverføring	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PTEK202	  	  
	  
PTEK252	  Forbrenningsfysikk	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PTEK252	  

Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar/	  
	  
PTEK250	  Eksplosjonsfarer	  i	  
prosessindustrien	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/PTEK250	  

Bachelorgrad	  i	  fysikk,	  kjemi,	  
matematikk,	  petroleum-‐	  og	  
prosessteknologi	  eller	  
relevante	  ingeniørfag	  

Energimaterialer	   Pascal	  Dietzel	  
Pascal.Dietzel@kj.uib.no	  	  

NANO244	  Material-‐	  og	  nanokjemi	  (h)	   Val	  i	  samråd	  med	  rettleiar/	  
	  
KJEM243	  Metallorganisk	  katalyse	  
(h)	  
http://www.uib.no/emne/KJEM243	  
	  	  
KJEM220	  Molekylmodellering	  (h)	  
http://www.uib.no/emne/KJEM220	  

Bachelorgrad	  i	  kjemi	  eller	  
nanoteknologi	  

	  

	  



MET 204 Vannkraftsystemer 

Studiepoeng  10 
 

Mål  
 

Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over hvordan vannkraftsystemer  bygges opp, virker 
og hvilke påkjenninger de utsettes for. Emne vil omhandle helheten innenfor vannkraftanlegg og dermed fokusere 
på elektrotekniske, byggtekniske og maskintekniske systemer.  Emne vil også fokusere på utvikling av nye 
vannkraftanlegg samt drift og vedlikehold av eksisterende vannkraftverk. 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

 Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av vannkraftanlegg. 

 Kandidaten skal ha kunnskaper om oppbygning og virkemåte for vannkraftanlegg fra dam-inntak til 

leveranse ut på nett. 

Ferdigheter 

 Kandidaten har kompetanse innen vannkraftsystemer og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende 

anlegg 

 Kandidaten kan delta i teoretisk- og laboratorierelatert aktivitet i forbindelse med forskning- og 

utviklingsarbeid 

Generell kompetanse 

 Kandidaten kan formidle informasjon om vannkraftsystemer knyttet til teorier, problemstillinger og 

løsninger skriftlig på norsk og engelsk. 

 Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling. 
  

 

Innhold 

 Dammer og vannveier 

 Kraftverkshydrologi 

 Turbiner 

 Ventiler/rørgater 

 Generatorer 

 Transformatorer 

 Apparatanlegg 

 Kontrollanlegg 

Pedagogiske metoder 
Forelesninger og seminarer. Prosjektarbeid og regneøvelser.  Semesteroppgave. 

Forkunnskaper 
Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk 

Vurdering 
Skriftlig avsluttende eksamen som teller 60% og semesteroppgave samt seminarrapporter som til sammen teller 

40% av sluttkarakter. 



Forprøver 
5 obligatoriske øvinger som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  Obligatorisk deltakelse på 

seminarer. 

 

Hjelpemidler ved eksamen 
Vil bli kunngjort i forkant av eksamen. 

Litteratur 
Faglitteratur fra NTNU/Sintef, IEEE, Cigre oa. 

Emneansvarlig 
Høgskolelektor  Lasse Sivertsen 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for biologi 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for biologi 

Telefon 55584400 

Telefaks 55584450 

 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Thormøhlens gate 53A 

Bergen 

Saksbehandler 

Oddfrid T. Kårstad Førland 

55582224 

side 1 av 4 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

 

Mindre studieplanendringer for høsten 2015 - Institutt for biologi 

 

Mindre endringer for emner som undervises høsten 2015: 
Endringer oppdatert per emne under: 
 

BIO343 – Høyfjellsøkologi: 
Oppdatert emnebeskrivelse 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 

Feltkurs, forelesninger og informasjonsmøte i forkant av feltkurs. Godkjente obligatoriske aktiviteter er 

gyldig i 6 semestre. 

Evalueringsform 
Muntlig eksamen 

Innhold 

Det overordnede målet med kurset er å gi viderekommende biologistudenter en innføring i det som 

kjennetegner livet i høyfjellet. Dette blir presentert gjennom forelesninger, praktiske demonstrasjoner 

og gruppearbeid på feltkurs på Finse Forskningsstasjon. 

Læringsutbytte 

Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne ha: 

Kunnskaper 

 Grundig innføring om hva som karakteriserer subalpine og alpine områder 

 Ha kunnskap om hvordan ulike organismer har tilpasset seg et liv på høyfjellet 

 Hva som påvirker biodiversitet og samfunnsstruktur under ekstreme forhold 

 Hvilke faktorer som påvirker organismers livssyklus, fluktuasjoner/sykler samt interaksjoner 
mellom ulike organismer 

 Kunnskaper om hvilke dyr og planter som dominerer i høyfjellet 
  

Ferdigheter 

 Gjøre økologiske studier som feltforsøk, gå transekter og annen datainnsamling 

 Tilegne kunnskap fra vitenskapelige artikler og presentere essensen samt diskutere dette med 
andre 

 Identifisere utvalgte dyr og planter som er typiske for subalpine og alpine strøk i både terrestre 
og limniske biotoper 

Referanse Dato 

2014/8858-ODF 06.03.2015 
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Generell kompetanse 

 Hva som kjennetegner livet i alpine områder og hvordan dette skiller seg fra lavlandet 

 Hvordan organismer tilpasser seg ekstreme forhold 

 

BIO311 – Systematikk og biologi til algar 
Oppdatert emnebeskrivelse. 

Mål og innhald: 

Målet med emnet er at studentane skal få ei god oversikt over utviklingslinjene innan algar, og ei 

innføring i systematikk, fylogeni, biogeografi og biologi. Artar, både mikroalgar og makroalgar, vil bli 

nytta som døme ved gjennomgang av ulike algegrupper. Emnet skal også gi ei oversikt over den 

fysiologiske tilpassinga av ulike algegrupper til det miljøet dei lever i. Emnet vil bli belyst med 

forelesingar, fordjupingsseminar, feltaktivitet og laboratorieaktivitet, der det vil bli gjennomført 

laboratorieforsøk med eincella algar. 

Obligatorisk undervisingsaktivitet: 

Laboratoriekurs og godkjent journal.  

 
BIO206 – Fiskeernæring 

Mindre endringer i undervisning og evalueringsform: 

- studentene tar del i forelesningsemnene gjennom hele semesteret, med 20-25 min forelesninger 

hver og som evalueres til 20% av endelig karakter   

- studentene har en kortere tematisk semesteroppgave (5-6 sider) som evalueres til 20 % av endelig 

karakter 

- skriftlig eksamen vektes til 60%  

Vurderingsformer 

Munnleg framføring (20%), Semesteroppgave (20%) og skriftlig eksamen 4 timer (60%) 

 

BIO213 – Marin økologi 
Emnet endrer undervisningsspråk fra engelsk til norsk. Dette gjøres blant annet for å kunne 

tilpasse emnets innhold enda bedre til fiskehelseprogrammet. Emnet skal revideres og ny beskrivelse 

blir sendt inn til høsten 2015.  

 

BIO291 – Fiskebiologi II – Fysiologi 
Oppdatert emnebeskrivelse 

Mål og innhald 

Emnet Fiskebiologi II - fysiologi gjev ei innføring i funksjonelle fysiologiske tilpasningsmekanismar til 

fisk i forhold til sitt miljø. Studenten bør difor ha forståing for grunnleggjande fysikk og kjemi i forhold til 

desse mekanismane og til miljøet. Ein viktig del av faget omhandlar funksjonelle fysiologiske 

reguleringsmekanismar. Emnet er tilpassa ei vidare fordjuping innan fiskebiologi. 

Emnet gjev ei innføring i følgjande grunnleggjande fysiologiske prosessar hjå fisk: ione- og 

osmoregulering, syre-basebalanse, smoltifisering, endokrinologi, stress, immunologi, symjing og 

eigenvektsregulering, hjarte-karsystem og sirkulasjon, respirasjonsmekanismar, gasstransport, 

sansing, melting (fordøyelse), energetikk og vekst, reproduksjon, fiskeegg- og larven sin fysiologi, 

immunologi og tilpasningar til temperatur. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 

Ingen 

Læringsutbyte 

Ved fullført emne BIO291 skal studenten kunna: 

- presentere og forklare sentrale fysiologiske prosesser hjå fisk 

- illustrere fysiologiske prosesser og tilpasninger med døme 

http://www.uib.no/nb/emne/BIO291
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- drøfte korleis ulike fysiologiske prosesser vert regulere 

- forklare korleis ulike fysiologiske prosesser er tilpassa det miljøet fisken lever i 

ENGELSK 

 

Objectives and Content 

The course presents an introduction to physiological adaptations in fish in relation to their 

environment. The student should therefore have a basic understanding of physics and chemistry 

related to these mechanisms and in the environment. An important part of the course relates to 

functional physiological regulatory mechanisms. The course is adapted to a focus of fish physiology. 

The course focuses on physiological processes in fish including, respiration, circulation, acid-base 

balance, osmoregulation and ionic regulation, smoltification, endocrinology, swimming and buoyancy, 

sensory physiology, egg and larval physiology, digestion, energetics and growth, reproduction, 

immunology and adaptations to temperature.  

Compulsory Assignments and Attendance 

None 

Learning Outcomes 

The students should have the following knowledge: 

- present and discuss key physiological processes in fish 

- Use examples to illustrate physiological processes and adaptations 

- Discuss how different physiological processes are regulated 

- Explain how different physiological processes in fish are adapted to their environment  

 

Langsiktige planer: 

Det vil i løpet av høsten 2015/våren 2016 høyst sannsynligvis komme endringer i 

studieprogrammene Fiskehelse og Miljø- og ressursfag. Endringene i profesjonsstudiet i 

Fiskehelse vil sannsynligvis ikke påvirke andre programmer.  

 
 
Endringer i undervisningstilbudet høsten 2015: 
 
Uregelmessige emner: 
BIO232 Systematisk zoologi - går ikke H15, kun partallsår neste gang høst 2016 
BIO233 Insekters diversitet og biologi - går høsten 2015. Oddetallsår.  
BIO262 Nordens natur - går ikke H15 
BIO308 Tidlig livshistorie - Skal gå H15 
BIO315 Utvalgte mikrobiologiske emne - Emnet vil kun undervises dersom nok studenter 
melder seg. Emnet vil meldes inn i undervisningsopptaket.  
BIO318 Aktuelle Geobiologiske tema - går ikke H15, kun partallsår neste gang høst 2016 
BIO337 Fiskeatferd - Skal gå H15  
BIO377 Fiskesykdom-prak II - Skal gå H15 
BIO382 Akvatisk matprod  -Skal gå H15 
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Vennlig hilsen 

 

Øyvind Fiksen 

undervisningsleder Oddfrid T. Kårstad Førland 

 studieleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Institutt for biologi 

 

Postadresse: 

Postboks 7803 

N-5020 Bergen 
Norge 

Besøksadresse: 

Thormøhlensgate 53A-B 

2. etasje 

Telefon: 

+47  55 58 44 00 

 

Telefaks: 

+47  55 58 44 50 

E-post: 

post@bio.uib.no 

Internett: 

http://www.uib.no/bio 

 

Bergen, 12.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillegg til studieplanendringar for hausten 2015 – Insitutt for biologi 

 

BIO213 Marin økologi 

Viser til emnerapport og samtaler med Oddfrid og Øyvind. Jeg ønsker at 

undervisningsspråket endres fra engelsk til norsk som følge av at kurset er obligatorisk i 

tredje semester i profesjonsstudiet i fiskehelse. Kurset vil i 2015 i større grad enn tidligere bli 

tilpasset denne målgruppen. “Mål og Innhold” og “Læringsutbytte” er i den forbindelse noe 

justert:   

 

Mål og innhold 

Emnet gir en innføring i marine økosystem, hvordan disse er formet fra naturens side og 

hvordan de påvirkes av menneskelige aktiviteter. Kurset tar for seg vilkårene for havets 

primærproduksjon, mikrobielle prosesser og sekundærproduksjon. Hovedgruppene av 

verdens marine økosystem gjennomgås, og det gis en særskilt gjennomgang av særegne 

forhold for norske kystøkosystemer.  

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene: 

 Gjøre greie for topografiske, fysiske, kjemiske og biologiske kjennetegn ved ulike marine 

økosystem 

 Gjøre greie for hvordan primærproduksjon, mikrobiell omsetning og sekundærproduksjon 

reguleres av naturlige og menneskelige aktiviteter. 

 Gjøre greie for særskilte forhold som gjelder norske kyst- og fjordøkosystemer og kunne 

sette opp enkle modeller og beregninger for hvordan utslipp av stoffer påvirker norske 

kystøkosystemer 



 

 2 

 

BIO215 Mikrobiologi 
 
Endringer i obligatorisk undervisingsaktivitet: 
Munnleg presentasjon av et tema knytt til emnet. Tema vert lagt opp i samråd med 
emneansvarleg.  
 
Endring i Krav til forkunnskapar: 
Grunnemne i biologi og MOL100. 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fysikk og teknologi 
 

Telefon 55580000 
postmottak@uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 

Institutt for fysikk og teknologi 
Telefon 55582806 
Telefaks 55589440 
post@mnfa.uib.no 

Postadresse 

Postboks 7803 

5020 Bergen  
 

Besøksadresse 
Allégt. 55 
Bergen 
 

Saksbehandler 
Irlin Nyland 
55582766 
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Institutt for fysikk og teknologi – mindre studieplanendringer for høsten 2015 og våren 

2016 

 

Viser til brev at 26.01.2014 hvor instituttene bes om å melde inn mindre studieplanendringer 

for høsten 2015, samt gi tilbakemelding på langsiktige planer og undervisning av 

uregelmessige emner. Institutt for fysikk og teknologi har følgende tilbakemelding.  

 

FYSIKK 

 

Mindre studieplanendringer 

Ingen små studieplanendringer for bachelor- og masterprogrammet i fysikk for høsten 2015. 

 

Langsiktige planer – orientering til Studiestyret 

Bachelorprogrammet i fysikk har nylig vært gjennom en omlegging og har fått ny studieplan 

der implementeringen startet høsten 2014. Nye planer for endringer foreligger ikke for verken 

bachelor- eller masterprogrammet i fysikk.  

 

Endringer i undervisningstilbudet høsten 2015 

Undervisningstilbudet i fysikk høsten 2015 avviker ikke fra den vedtatte planen.  

 

Undervisning i uregelmessige emner 

Viser til liste over uregelmessige emner vedlagt brevet fra fakultetet. Følgende gjelder for 

fysikkemnene i denne listen: 

 

PHYS301: Undervises høsten 2015 (Laszlo Csernai) 

PHYS350: Undervises ikke høsten 2015 (går neste gang høsten 2016) 

PHYS352: Undervises ikke høsten 2015 

PHYS372: Undervises høsten 2015 (Michiel Postema) 

 

 

 Referanse Dato 

 2014/8858-IRNY 24.02.2015 
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PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI 

 

Mindre studieplanendringer 

MNF170 (og MNF170-F): Endring i vurdering i vurderingsform slik at semesteroppgaven 

teller 30% av totalkarakteren, istedenfor 50% i dag. 

 

PTEK212: Har i dag fargekode gul. Fargekoden endres til grønn med effekt fra våren 2016.  

 

Langsiktige planer – orientering til Studiestyret 

Bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi har nylig vært gjennom en omlegging 

og har fått ny studieplan der implementeringen startet høsten 2014. Nye planer for endringer 

foreligger ikke verken for bachelor- eller masterprogrammene i petroleumsteknologi eller 

prosessteknologi.  

 

Endringer i undervisningstilbudet høsten 2015 

Undervisningstilbudet i petroleum- og prosessteknologi høsten 2015 avviker ikke fra den 

vedtatte planen.  

 

Undervisning i uregelmessige emner 

Viser til liste over uregelmessige emner vedlagt brevet fra fakultetet. Følgende gjelder for 

petroleum- og prosessteknologi i denne listen: 

 

PTEK232: Undervises høsten 2015 dersom det melder seg opp nok studenter (Bjørn 

Kvamme) 

PTEK312: Undervises høsten 2015 (Arne Skauge) 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Bjarne Stugu 

programstyreleder, fysikk Irlin Nyland 

 studiekonsulent 

 

Geir Ersland 

programstyreleder, petroleum Terje Finnekås

 studiekonsulent 

 

Pawel Kosinski 

programstyreleder, prosess 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for geovitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for geovitenskap 

Telefon 55583600 

Telefaks 55583660 

post@geo.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 41 

Bergen 

Saksbehandler 

Kaia Nepstad 

55 58 35 19 
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Tilleggsforslag fra Institutt for geovitenskap - oppfølging fra store 
studieplanendringer, høst 2014 

I studieplanendringene i høst ble det vedtatt at MAT160 tas ut som spesialiseringsemne for 

retning geofysikk, matematisk fordypning på grunnlag av at studentene manglet nødvendige 

forkunnskaper for emnet. Endringen ville tre i kraft fra og med kull 2014. GEO ønsker å 

justere dette til også å inkludere kull 2013. Bakgrunnen for dette er at studieplanen er lik for 

de to kullene, og at problematikken og argumentasjonen dermed vil gjelde for begge kull.  

 

Presisering:  

MAT160 – Reknealgoritmer 1 utgår som obligatorisk emne for studenter som ble tatt opp til 

bachelorprogrammet i geofysikk (matematisk fordypning) fra og med 2013. Dersom 

studenten allerede har fullført MAT160, kan emnet inngå i graden som valgemne/frie 

studiepoeng. Dersom studenten spesifikt ønsker at MAT160 skal inngå i spesialiseringen, 

kan vi i enkelttilfeller vurdere dette.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Ulysses Ninnemann 

Programstyreleder 

 Kaia Nepstad 

 førstekonsulent 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2014/8858-KANE 05.03.2015 
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Små studieplanendringer for høsten 2015 

Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av instituttrådet. 

Oppstart av emner 

Det er noen endringer i når enkelte nye og reviderte emner skal starte opp i forhold til det som ble 

meldt inn høsten 2014. 

 INF285 genomikk og transkriptomikk skal undervises for første gang høsten 2016. Emnet var 

egentlig satt opp til høsten 2015, men er ikke behov for det. INF282 inneholder (en del) 

genomikk og transkriptomikk og går nå i vår med få studenter, så det er ikke nødvendig å gi 

INF285 allerede i høst. 

 INF250 skal undervises om våren, første gang våren 2016. (Det ble oppgitt feil semester ved 

forrige studieplanendring). 

 INF122 skal undervises for første gang høsten 2016, og gå for siste gang som INF121 høsten 

2015 (de nye og gamle bachelorstudentene får da «riktig» emne i sin studieplan.) 

 INF226 blir regelmessig og åpent for flere studenter først til høsten 2017, da emnet blir aktuelt 

for studentene på de nye bachelorprogrammene. 

Endringer i emnebeskrivelser 

 INF122 

Emnet skal ha gul fargekode, akkurat som emnet det erstatter (INF121).  

 INF251 

Ønsker å slette den siste setningen i nåværende læringsutbytte: «gjengi grunnelementa for 
punktprøving (sampling for signalbehandling) og rekonstruksjon/recall the basics of sampling 
and reconstruction)». 

 
Ønsker å legge til følgende anbefalte forkunnskaper: INF250. 

 INF252 
 

Ønsker å legge til følgende anbefalte forkunnskaper: INF250 og INF251. 
 

 INF109 
 
Ønsker å endre et avsnitt under vurderingsformer. 
 
Gammelt avsnitt: «Det er høve til å gi karakter på innleveringsoppgåver som kan inngå i 
sluttkarakteren.» 
 



 

 

Nytt forslag: «Dei obligatoriske arbeidskrava tel 50% av sluttkarakteren.» 

Nedleggelse av emner 

INF111 skal legges ned fra våren 2016. Emnet er fra høsten 2015 ikke lenger obligatorisk i noen 

studieprogram. Instituttet vil også informere om dette ved de store studieplanendringene 1.oktober.  

Vi er klare over at nedleggelse av emnet er en stor studieplanendring, men ber likevel om at 

informasjonen tas til etterretning ettersom instituttet ble oppfordret til å legge ned flere emner i 

forbindelse med forrige studieplanendring. 

I forrige studieplanendring skrev vi at INF280 og INF282 vil bli lagt ned når de nye emnene starter 

opp. Vi vil gjerne presisere dette: INF280 skal ikke undervises mer, og legges derfor ned fra høsten 

2015.  

IT-didaktikk: Endring i emnebeskrivelse 

Ved forrige studieplanendringer ble det vedtatt å flytte emnet DIDAIT-1 til institutt for informatikk. På 

grunn av dette vil det bli noen mindre endringer i emnebeskrivelsen, hovedsakelig en justering av mål 

og innhold og læringsutbytte. Se vedlagt emnebeskrivelse. 

Undervisning i uregelmessig emner høsten 2015 

INF207 Sosial nettverksteori – undervises ved SV-fakultetet høsten 2015  

INF210 Datamaskinteori – skal IKKE undervises høsten 2015. Går annenhver vår. 

INF219 Informatikkprosjekt – det er aldri undervisning i dette prosjektemnet 

INF225 Programomsetting – skal undervises høsten 2015 

INF272 Ikke-lineær optimering – skal IKKE undervises høsten 2015 

Det er foreløpig ikke klart hvilke av emnene i datasikkerhet og bioinformatikk på 300-nivå som skal 

undervises. Programstyret er i gang med å fordele undervisningskrefter, men ber om å få sende inn 

tilbakemeldingen senere. Den vil bli ettersendt så snart dette er klart. 

INF328 Program.språkelement – skal IKKE undervises høsten 2015 

INF329 Programutvik.teknol. – skal undervises høsten 2015 

INF347 Vdg emne i krypotologi – ikke bestemt 

INF348 Vdg emne i datasikkerhet – ikke bestemt 

INF349 vdg emne i inf.kode – ikke bestemt 

INF379 Emner i optimering – skal IKKE undervises høsten 2015 

INF389 Bioinformatikk – ikke bestemt 

 

Fredrik Manne      Mari Garaas Løchen   

Programstyreleder      Førstekonsulent 



Emnebeskrivelse DIDAIT1 

 

Tittel/bokmål IT-didaktikk 1 

Tittel/nynorsk IT-didaktikk 1 

Tittel/engelsk The didactics of information technology 1 

Antall studiepoeng 7.5 

Emnekode  DIDAIT 1 

Studienivå Bachelor, Master 

Avdeling som tilbyr emnet Institutt for Informatikk 

Hvem som har adgang Emnet er forbeholdt studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhold IT-didaktikk 1 er første semester av IT-didaktikkstudiet på den 

ettårige praktisk-pedagogiske utdanningen. I begge semestrene er 

undervisningen knyttet til studentenes praksis i fagene 

Informasjonsteknologi 1 og/eller Informasjonsteknologi 2 i den 

videregående skolen.  

 

Undervisningen i IT-didaktikk vil gi en oversikt over sentrale 

emner og debatter på fagfeltet, presentere og diskutere ulike 

undervisningsmetodikker- og prinsipper i lys av fagdidaktisk teori 

og læreplanmål, og legge et grunnlag for kritisk refleksjon i møte 

med praksisfeltet.  

 

Et sentralt tema vil være hvordan man lærer bort algoritmisk 

tenking uavhengig av programmeringspråk. Ulike strategier for 

undervisning i programmering vil også bli vektlagt samt hvordan 

man kan knytte sammen opplæring i programmering med andre 

fag. 

Læringsutbytte Etter fullført eksamen skal studenten ha oppnådd:  

 

 Kunnskaper: Kritisk vurdere læreplanens målsetninger og 

faglige prioriteringer, og gjøre rede for sentrale 

utfordringer i arbeidet med å realisere relevante 

kompetansemål i informasjonsteknologifaget. 

 

 Gjøre rede for sentrale IT-didaktiske perspektiver og 

teorier. Studenten skal særlig kunne gjøre rede for kjente 

utfordringer knyttet til undervisning i programmering.  

 

 Ferdigheter: Vurdere egnetheten til ulike 

programmeringspråk og programpakker til bruk i 

opplæring. 

 Generell kompetanse: Diskutere utfordringer på 

praksisfeltet i lys av IT-didaktisk teori, og reflektere kritisk 



over fagets begrunnelse og målsettinger i skolen. 

Faglig overlapp - 

Krav til forkunnskaper Minimum 60 studiepoeng godkjent fordypning innen informatikk 

eller informasjonsvitenskap. 

Anbefalte forkunnskaper - 

Undervisning og omfang av 

aktivitet 

 

Undervisningen blir organisert som forelesninger og seminarer. 

 

Undervisningen knyttes opp mot studentenes praksisperiode (7 

uker).  

Eksamen/vurderingsform Mappevaluering. Se egne retningslinjer gitt av faglærer. 

Obligatoriske arbeidskrav Studentene kan bli pålagt å gjøre inntil 2 obligatoriske aktiviteter, 

som bedømmes godkjent/ikke godkjent av faglærer. Retningslinjer 

gis av faglærer. 

Karakterskala A-F.  

Undervisningssemester Høst 

Undervisningssted Universitetet i Bergen  

Emneevaluering Jevnlig 

Kontaktinformasjon studieveileder@ii.uib.no 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Kjemisk institutt 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Kjemisk institutt 

Telefon 55583444 

Telefaks 55589490 

post@kj.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Årstadvn. 19 

Bergen 

Saksbehandler 

Unni Lange Buanes 

55586016 

side 1 av 2 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

Mindre studieplanendringer for høsten 2015 - Kjemisk institutt 

Viser til ephortesak 14/8858 om mindre studieplanendringer for høsten 2015 og våren 2016. 

Forslag til justeringer er behandlet av Programstyre i kjemi , og Kjemisk institutt ønsker å 

melde inn følgende endringer i studieplaner: 

 

KJEM306 

Undervisningssemester: Ny formulering: «Vår. Emnet går ikkje dersom studenttalet er 

lavt.» 

 

KJEM232  

Vurderingsformer:  

Ny formulering på de to siste punktene: 

«Laboratoriejournalar, rapportar, andre skriftlege oppgåver og munnlege presentasjonar 

(35%)» 

«Skriftleg eksamen (3t) (40%) som må oppnå karakteren E eller betre for bestått kurs» 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet: 

Justering i ordlyden i første setning: 

«Laboratoriekurs med laboratoriejournal og rapporter, opplæring i instrumentbruk, munnlege 

presentasjonar og mindre skriftlege oppgåver» 

 

 

KJEM100 

Mål og innhald: 

Ny formulering:  

«Gi studentar med svak kjemibakgrunn frå vidaregåande skule ein basis for vidare studium i 
kjemi eller andre realfag. Forståing av korleis naturen og livet er bygd opp av kjemiske 
sambindingar er sentral i naturvitskaplege fag. Kjemi er studiet av oppbygginga, 
eigenskapane og reaksjonane til stoff. Av tema som kan inngå nemnast: Atom og molekyl, 
periodesystemet, støkiometri (mol, konsentrasjon, gasstrykk), reaksjonstypar, kjemisk 
jamvekt, enkel varmelære, uorganisk kjemi (metallkompleks), organisk kjemi (typar av 
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sambindingar, namnsetjing, funksjonelle grupper). Deler av pensumet kan bli illustrert med 
praktiske demonstrasjonsforsøk». 

 

Læringsutbytte: 

Ny formulering: 

«Etter fullført emne KJEM100 skal studenten kunne: 

 namngje og skrive formlar for kjemiske stoff. 

 gjera greie for ulike reaksjonstypar i vatn. 

 gjennomføra støkiometriske utrekningar. 

 gjera greie for oppbygging av atom og molekyl. 

 gjera greie for stofftypar, blandingar og krefter mellom molekyl. 

 bruka prinsippa for kjemiske likevekter til å gjennomføra utrekningar. 

 gjera greie for viktige stoffklassar» 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

John Georg Seland 

Leder, Programstyre i kjemi Unni Lange Buanes 

 førstekonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Matematisk institutt 
 

 

Matematisk institutt 

Telefon 55582838 

Telefaks 55589672 

post@math.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allég. 41, Realfagbygget 

Bergen 

Saksbehandler 

Kristine Lysnes 

55582834 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2015 - Svar fra Matematisk 
institutt 

 

Viser til ePhortesak 14/8858 vedrørende studieplanendringer for studieåret 2015/16 - MN-

fakultet.  

 

Programstyret ved Matematisk institutt har hatt små studieplanendringer til behandling, og 

anbefaler gjennomføring av studieplanendringer under. Sakene som berører lærerutdanningen 

har i tillegg vært behandlet i Lærerutdanningsutvalget.  
 

 

MAT221 Diskret matematikk 

 

Skifte fargekode fra gul til blå. 

 

Ønsket kommer opprinnelig fra lærerutdanningen, og fargeskiftet er nødvendig for at 

timeplanen skal gå opp. Institutt for informatikk, som også har MAT221 som obligatorisk i 

noen program, er enige i endringen.  

 

 

MAT160 Regnealgoritmer I 

Små endringer/spesifiseringer i Mål og innhold, som bedre sammenfaller med pensum. 

 

Ny tekst:  

Kurset gir en innføring i grunnleggende regnealgoritmer innenfor følgende områder: iterative 

løsningsmetoder for ikke-lineære likninger og likningssystem og direkte og iterative 

løsningsmetoder for lineære likningssystemer, interpolasjon og kurvetilpassing, endelig 

differansemetode for løsning av ordinære differensiallikninger, introduksjon til minste 

kvadraters metode, numerisk derivasjon og numerisk integrasjon. Bruk av MATLAB for å 

implementere algoritmer vil være et sentralt tema. 
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Gammel tekst: 
Kurset gir en innføring i grunnleggende regnealgoritmer innenfor følgende områder: Løsning 
av likninger og lineære likningssystemer, interpolasjon og kurvetilpassing, numerisk 
derivasjon og numerisk integrasjon. Bruk av MATLAB for å implementere algoritmer vil være 
et sentralt tema. 

  

 

MAT260 Regnealgoritmer II 

Små endringer/spesifiseringer i Mål og innhold, som bedre sammenfaller med pensum. 

 

Ny tekst:  

Emnet gir en innføring i algoritmer og teori for numeriske utregninger av system av ordinære 

differensiallikninger, grunnleggende metoder for utregning av egenverdier, løsning av 

partielle differensiallikninger med endelig differanse/volummetode med feil- og 

stabilitetsanalyse og konjugert gradientmetoden. I tillegg ser man på spesielle problem knyttet 

til numerisk integrasjon og Gausskvadratur. 
 
Gammel tekst: 
Emnet gir en innføring i algoritmer og teori for numeriske utregninger av system av ordinære 
differensiallikninger, iterative løsningsmetoder for ikke-lineære system av likninger og 
grunnleggende metoder for utregning av egenverdier. Utregning av beste approksimasjon i 
minste kvadrat teori med vekt på ortogonale polynom og trigonometrisk approksimasjon med 
rask Fouriertransformasjon blir også behandlet. I tillegg ser man på spesielle problem knyttet 
til numerisk integrasjon og Gausskvadratur. 

 
 

MAT601  

Endre formulering fra: " Enkel kalkulator i samsvar med  modell oppført i fakultetets regler" 

til "Alle kalkulatorer, i samsvar med fakultetets regler" 

 

 

MAUMAT642 og MAUMAT643  

 

Endre formulering fra: " Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets regler" 

til "Ingen hjelpemidler" 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Henrik Kalisch 

Programstyreleder Kristine Lysnes 

 studieveileder 
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Marianne Jensen

Fra: Marianne Jensen

Sendt: 9. mars 2015 12:02

Til: Birthe Gjerdevik

Emne: Studieplanendringer - emnebeskrivelse matematikk videreutdanning

Vedlegg: EmnebeskrivelseMAT621.docx; EmnebeskrivelseMAT622.docx

Hei! 

 

Pga. en misforståelse ble ikke dette sendt inn fra Matematisk institutt sammen med de små studieplanendringene til 1. 

mars. 

 

MAT621 og MAT622 er to videreutdanningsemner i matematikk. H14 søkte UiB om å få med disse emnene i den 

nasjonale videreutdanningsordningen til Utdanningsdirektoratet (Udir). Det fikk vi ikke og instituttet bestemte seg for å 

tilby dem som betalingskurs fom H15 i stedet. 

I og med at fakultetet var involvert i prosessen med å søke Udir H14, er på en måte opprettelsen av emnene allerede 

godkjent. Men forslag til konkrete emnebeskrivelser har ikke vært klare. Nå er de klare. Se vedlegg. Supert om de kan 

komme med til studiestyresaken om studieplanendringer. 

Jeg legger inn denne mailen under studieplanendringssaken i ePhorte. 

 

Marianne 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 

 
Emnekode MAT621 

Namn, nynorsk GeoGebra for lærarar i ungdomsskolen 

 

Namn, bokmål GeoGebra for lærere i ungdomsskolen 

Namn, engelsk GeoGebra for teachers in lower secondary school 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Emnet vert undervist over to semester, haust og vår. 

Det må være minimum 5 deltakarar for at emnet vert undervist. 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå 200-nivå 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett MAT621 er eit vidareutdanningsemne med kursavgift. For å kunne ta emnet må ein fylle opptakskrava, ha søkt om plass via EVUweb 

og betalt kursavgift innan frist. 

Innhald Med dei nye minstekrava til digitale verktøy for skriftleg, todelt eksamen i matematikk for grunnskolen gjeldande frå våren 2015 har 

programmet GeoGebra fått ein heilt ny aktualitet i ungdomsskolen. Dette krev reell kompetanse i korleis ein kan nytte programmet i 

undervising og læringsarbeid. Kurset vil gje lærarar i ungdomsskolen praktisk kompetanse med bruk av GeoGebra i eigen 

undervising. Det skal også gi kunnskap om og ulike perspektiv på bruken av eit slikt program, t. d. i matematisk modellering og 

korleis det kan nyttast i og påverkar underveis- og sluttvurdering i matematikkfaget.  

 

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentane ha: 

 teknisk dugleik i bruk av GeoGebra tilsvarande GeoGebrasertifisering nivå 2 og kjenne muligheter og begrensninger ved dette 

verktøyet 

 kunnskap om og praktiske dugleik med bruk av GeoGebra i undervisinga av sentrale matematikkemne på ungdomsskolen 

 kunnskap om og praktiske dugleik med bruk av GeoGebra i undersøkjande læringsaktivitetar på ungdomsskolen 

 kunnskap om korleis bruk av digitale verktøy som GeoGebra påverkar underveis- og sluttvurdering i matematikkfaget   

 god undervisingskunnskap i matematikk ved bruk av GeoGebra 

 

 

Tilrådde forkunnskapar - 

 



 

 

 

 

 

 

Krav til forkunnskapar  For å kunne delta på GeoGebrakurs, må ein undervise i matematikk på ungdomstrinnet parallelt med at ein tar kurset og ha godkjent 

lærarutdanning. 

Det er ynskeleg at deltakarane har solid matematikkbakgrunn.  

Minstekrav for opptak er 45 studiepoeng i matematikk. 45 studiepoeng matematikk frå allmenn-/grunnskolelærarutdanning dekke 

kravet. 

Ved stor søking vil matematikkompetanse nyttast som prioriteringskriterium. 

Fagleg overlapp  MAT601: 5 sp, MAT602: 5 sp, MAT622: 15 sp 

Undervisning og omfang Kurset er samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer er forelesning, seminar, oppgaveløsning, utviklingsarbeid. Undervisinga er i 

stor grad eksemplifiserande og involvere den enkelte lærars eigen undervising. 

Undervisinga er organisert i 6 samlingar à 2 dagar, 3 på høsten og 3 på våren for å følgje et heilt skoleår. Kursdagar vil vere torsdag 

og fredag. Samlingane er obligatoriske. I tillegg vert det nettbasert oppfølgjing mellom samlingane via Moodle og Adobe Connect. 

Obligatoriske arbeidskrav 6 obligatoriske oppgaver vil inngå i en utviklingsmappe. (gyldige berre i det studieåret dei vert gjennomført) 
Vurderingsform Mappe 

Vurderingssemester Vår 

Karakterskala Bestått / Ikkje bestått 

Undervisningsstad** Bergen 

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

Kontaktinformasjon Administrativ kontaktperson: 

Marianne Jensen, studiekonsulent, Matematisk institutt 

 

Emneansvarlig:  

Anne Bjørnestad 

 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 

 
Emnekode MAT622 

Namn, nynorsk GeoGebra for lærarar i den vidaregåande skolen 

 

Namn, bokmål GeoGebra for lærere i den videregående skolen 

Namn, engelsk GeoGebra for teachers in upper secondary school 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Emnet vert undervist over to semester, haust og vår. 

Det må være minimum 5 deltakarar for at emnet vert undervist. 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå 200-nivå 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett MAT622 er eit vidareutdanningsemne med kursavgift. For å kunne ta emnet må ein fylle opptakskrava, ha søkt om plass via EVUweb 

og betalt kursavgift innan frist. 

Innhald Programmet GeoGebra har ein dominerande posisjon i matematikkfaget i den vidaregåande skolen.  Dei nye minstekrava til digitale 

verktøy gjeldande frå våren 2015 krev reell kompetanse hos læraren i korleis ein kan kan nytte programmet i undervising og 

læringsarbeid. Kurset vil gje lærarar i den vidaregåande skolen praktisk kompetanse med bruk av GeoGebra i eigen undervising. Det 

skal også gi kunnskap om og ulike perspektiv på bruken av eit slikt program, t. d. i matematisk modellering og korleis det kan nyttast 

i og påverkar underveis- og sluttvurdering i matematikkfaget.  

 

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentane ha: 

 teknisk dugleik i bruk av GeoGebra tilsvarande GeoGebrasertifisering nivå 2 og kjenne muligheter og begrensninger ved dette 

verktøyet 

 kunnskap om og praktiske dugleik med bruk av GeoGebra i undervisinga av sentrale matematikkemne i den vidaregåande skolen 

 kunnskap om og praktiske dugleik med bruk av GeoGebra i undersøkjande læringsaktivitetar i den vidaregåande skolen 

 kunnskap om korleis bruk av digitale verktøy som GeoGebra påverkar underveis- og sluttvurdering i matematikkfaget   

 god undervisingskunnskap i matematikk ved bruk av GeoGebra 

 

 

Tilrådde forkunnskapar - 

 



 

 

 

 

 

 

Krav til forkunnskapar  For å kunne delta på GeoGebrakurs, må ein undervise i matematikk i den vidaregåande skolen parallelt med at ein tar kurset og ha 

godkjent lærarutdanning. 

Det er ynskeleg at deltakarane har solid matematikkbakgrunn.  

Minstekrav for opptak er 60 studiepoeng i matematikk som bygger på full fordjuping i matematikk frå den vidaregåande skolen.  

Ved stor søking vil matematikkompetanse nyttast som prioriteringskriterium. 

 

Fagleg overlapp  MAT611: 5 sp, MAT612: 5 sp, MAT621: 15 sp 

Undervisning og omfang Kurset er samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer er forelesning, seminar, oppgaveløsning, utviklingsarbeid. Undervisinga er i 

stor grad eksemplifiserande og involvere den enkelte lærars eigen undervising. 

Undervisinga er organisert i 6 samlingar à 2 dagar, 3 på høsten og 3 på våren for å følgje et heilt skoleår. Kursdagar vil vere torsdag 

og fredag. Samlingane er obligatoriske. I tillegg vert det nettbasert oppfølgjing mellom samlingane via Moodle og Adobe Connect. 

Obligatoriske arbeidskrav 6 obligatoriske oppgaver vil inngå i en utviklingsmappe. (gyldige berre i det studieåret dei vert gjennomført) 
Vurderingsform Mappe 

Vurderingssemester Vår 

Karakterskala Bestått / Ikkje bestått 

Undervisningsstad** Bergen 

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

Kontaktinformasjon Administrativ kontaktperson: 

Marianne Jensen, studiekonsulent, Matematisk institutt 

 

Emneansvarlig:  

Tor Espen Kristensen og Arnt Frode Stava 

 



U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Molekylærbiologisk institutt

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Molekylærbiologisk institutt
Telefon 55584500
Telefaks 

post@mbi.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Thormøhlensgate 55
Bergen

Saksbehandler
Gunhild Brubakken
55584529
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studieplanendringer for høsten 2015 - Molekylærbiologisk institutt

Molekylærbiologisk institutt har ingen mindre studieplanendringer for høsten 2015.

Vennlig hilsen

Rune Male

Programstyreleder

Gunhild Brubakken

seniorkonsulent

Referanse Dato
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