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Supplement til store studieplanendringer. 5MAMN-ENERGI opprinnelig studieplan - nedlegging av ENERGI220 og bruk av
ENERGI210
I forbindelse med en større revisjon av studieprogrammet 5MAMN-ENER – Integrert
masterprogram i energi (siv.ing.) har det dukket det opp problemstillinger som også angår
den eksisterende studieplanen på dette programmet, og de tre kullene som følger denne
planen.
Ved gjennomgang av emnene som inngår i det opprinnelige studieprogrammet kom det fram
at emnene ENERGI220 (10 stp) (planlagt oppstart for første gang høst 2020) og det
eksisterende emnet ENERGI210 (10 stp) har nærmest faglig identisk innhold, og et overlapp
på 10 studiepoeng.
Det er derfor ønske om å legge ned ENERGI220 og ta i bruk ENERGI210 på dette
studieprogrammet og de tre kulle som følger dette for å dekke det faglige innholdet.
ENERGI220 eies av GFI og var planlagt som et høstemne.
ENERGI210 eies av IFT, og er et våremne som også inngår som obligatorisk emne i den
toårige masteren i energi.
Programstyret vedtok i programstyremøte 14. november at ENERGI220 kunne erstattes med
ENERGI210 ettersom det faglige innholdet i emnene nærmest er likt.
Geofysisk institutt og programstyret i energi ønsker derfor å legge ned ENERGI220
med virkning fra og med høsten 2020. ENERGI210 settes inn som erstatning for
ENERGI220 høstsemesteret 2020. ENERGI210 undervises som følge av dette både vår
og høst i 2020.
Ressursmessig er dette avklart med emneansvarlig Geir Ersland og instituttleder på IFT.
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GFI og programstyret ønsker videre at ENERGI210 plasseres inn i 6. semester (vår) i
opprinnelig studieplan for 5MAMN-ENER (femårig integrert masterprogram i energi).
Valgemnet som stod her flyttes opp til 7. semester, der ENERGI220 opprinnelig lå.
Denne endringen ber vi om at trer i kraft fra og med våren 2021.
Sistnevnte endring vil dermed påvirke kull 2018 og kull 2019 som er tatt opp på den
opprinnelige planen i 5MAMN-ENER. Programstyret vedtok denne endringen per
sirkulasjonsbehandling 26. november.
Endringen vil ikke påvirke studieprogrammet med tanke på læringsutbytte da det faglige
innholdet vil være det samme. At ENERGI210 plasseres i 6. semester vår vedsiden av
emnet ENERGI240 – Praksisutplassering - vil dessuten være gunstig for studentene med
tanke på å få en fornuftig timeplan. Det er lettere å samkjøre to fulle dager med praksis med
et obligatorisk og lokalt ENERGI-emne og ett valgemne enn med to valgemner som er ulike
for mange av studentene.
Endringen vil ikke påvirke andre studieprogram da emnet ENERGI220 aldri har vært
undervist og emnet ikke inngår i andre studieprogram, og kun har vært planlagt åpent for
studenter på 5MAMN-ENER.
GFI og programstyret i energi beklager at ovenstående endringer meldes inn på et sent
tidspunkt.
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