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Mindre studieplanendringer for høsten 2014 

Den 1. mars er den faste fristen for å melde inn mindre studieplanendringer for emner som 
undervises i neste semester (høsten 2014).  
 
 
Langsiktige planer 

Studiestyret ber om at instituttet/programstyrene gir en kortfattet orientering om planer for 

endringer i programmene. Dette er et tiltak for å sikre informasjonsflyt mellom instituttene og 

til medlemmene av Studiestyret, siden endringer i emneporteføljen nesten alltid vil få 

ringvirkninger for flere andre program.  

Studiestyret har ikke myndighet, eller midler, til å vedta hvilke emner som i neste runde skal 

opprettes, men kan komme med anbefalinger ut i fra et helhetssyn på studietilbudet ved 

fakultetet. 

 

Ressurser 
Mer informasjon om studieplaner fins på wikisiden: 
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner 
 
Reglement: https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer 
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Endringer i undervisningstilbudet høsten 2014 

Studiestyret ønsker å bli informert om endringer i undervisningstilbudet høsten 2014, som 

gjør at tilbudet avviker fra den vedtatte planen.  

Dette gjelder emner som ikke undervises regelmessig, ved for eksempel endring i syklusen 

fra partall til oddetalls år, eller hvis emnet avlyses ved mangel på lærekrefter e.l.  

Det er likevel begrensninger i muligheten til slike endringer. Dersom det er studenter som i 

henhold til studieplanen skal følge undervisning i emnet, er instituttene forpliktet til å tilby 

studentene undervisning og eksamen i emnet.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Eli Neshavn Høie 

studiesjef Kristine Engan-Skei 

 seniorkonsulent 
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Mindre studieplanendringer våren 2014 gjeldende fra og med 
høsten 2014- Geofysisk institutt (med ett unntak for 
masterprogrammet i energi) 

Vi viser til brev datert 21. januar 2014 om mindre studieplanendringer fra og med høsten 
2014. 

 

Meteorologi og oseanografi 

Geofysisk institutt vil melde inn følgende endringer for meteorologi og oseanografi: 

i) Fargekode: 

GEOF105 skifter fargekode fra grønn til gul. Vi ønsker å holde muligheten åpen for 

studentene å kombinere emnet med INF109 dersom de har en alternativ studieplan. 

GEOF212 blir fargeløs etter å ha vært et gult emne. Emnet blir brukt i master eller mot 

slutten av bachelorgraden og vi mener det bør være uproblematisk at emnet er utenom 

fargekodingen. ( Kan evt. skifte til blå fargekode om det trenger å ha en farge.) 

ii) Obligatoriske aktivitetar: 

Programstyret ønsker å korte ned gyldighetstiden på obliger fra 6 semester til 2. Dette vil 

av praktiske grunner ikke gjelde for kurs med tokt. 

 

iii) GEOF351 

For dette emnet ønsker en tre endringer: 

Navn: «Seminar i atmosfærisk vitskap» og «Seminar in Atmospheric Sciences» 

Tidlegere var navnet: «Seminar i meteorologi» og «Seminar in Meteorology». 

Vurderingsform endres til: 

Norsk: Studentpresentasjon tel 40 prosent, oversiktsrapport tel 20 prosent og 

skriftleg oppgåve tel 40 prosent av den endelege karakteren 

Engelsk: Student presentations that count 40 percent, summary paper that counts 

20 percent and written assignment that counts 40 percent of the final grade. 
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                  Tidligere stod det: «Studentpresentasjon, oversiktsrapport og skriftleg oppgåve.  

 og «Student presentations, summary paper and written assignment.» 

 

Karakterskala endres til:  

«Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.» 

Grading Scale: 

«The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the 

grading scale, grade F is a fail.» 

Tidligere stod det: «Bestått/ikke bestått» og «Pass/Fail».  

 

Masterprogrammet i energi 

 

For masterprogrammet i energi vil Geofysisk institutt sende inn to emnebeskrivelser, som 

studentene på temaet termiske maskiner skal ta i sitt tredje semester, herunder emnene 

MOE252 «Thermal machines-selected topics» og MOE251: «Risk and reliability 

engineering». Emnene skal gå første gang høsten 2014 ved Høgskolen i Bergen. 

Emnebeskrivelsene er lagt ved. Navnene er litt ulike de som ble sendt inn til informasjon i 

oktober 2013. Dette vil bli endret i oversikten som ligger ute på nett.  

 

Det er også gjort noen presiseringer av studieretningene for masterprogrammet i energi: 

Tidligere stod det: 

Fornybar energi 

CO2-håndtering 

Kjernekraft 

Energiteknologi 

 

Nå står det: 

Fornybar energi 

Energiteknologi 

Energiteknologi: CO2-håndtering 

Energiteknologi: Kjernekraft 

 

Grunnen til at dette er blitt gjort er for å tydeliggjøre studieretningene for potensielt nye 

studenter på masterprogrammet i energi. Endringene er av denne grunn blitt lagt ut på nett, 

slik at det skal være synlig til masteropptaket våren 2014 med studiestart høsten 2014.  

 

De studentene som går på masterprogrammet i energi pr.dags dato tar tema under 

studieretningene «Fornybar energi» eller «Energiteknologi», og navnet på disse 

studieretningene er uendret. 

 

Vennlig hilsen 

 

Terje Restad 

administrasjonssjef 

 Elisabeth Aase Sæther 

 førstekonsulent 
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MOE251 – Risk and reliability engineering 

10 ECTs 

Learning outcome: 

The goal is to give knowledge of the theoretical fundament of risk and reliability analyses, and skills to 

carry out and make use of reliability analyses in real situations. The outcome of the course will be: 

 Ability to apply theoretical concepts and terminology of reliability engineering in the analysis of a 
system  

 Ability to apply the theoretical fundament and terminology of risk in analysis of a system or 
process.  

 Ability to apply basic  techniques and tools in analysis of failures and repair data  
 Ability to analyze a technical system and its reliability, maintainability and availability 
 Ability to plan and implement various methods of risk analysis in connection with engineering of 

technical systems and processes. 

 
Content: 
The course is technical and will be taught in four modules with the following content:  

Module 1: Introduction to Reliability Engineering and Life Data Analysis 

 Basic definitions and concepts  
 Statistical theory background and applications 
 The most commonly used distributions for product life and their applications  
 Product life data types, presented and defined  
 Parameter estimation methods and theory  
 Confidence bounds determination 

 

 Module 2: Introduction to System Reliability  

 Fundamentals of system reliability 
 Fundamentals of reliability block diagrams (RBDs)  
 System reliability determination and optimization 
 Utilizing reliability block diagrams for multiple failure mode analysis 

 

Module 3:  Introduction to system maintainability and availability 

 Repair and downtime distributions and metrics 
 Introduction to renewal theory 
 Maintainability and availability definitions and calculation 
 System-level availability determination, prediction and optimization 

 

Module 4: Risk analysis  

 Key concept and basic definitions of risk, uncertainty and vulnerability,  
 Basic analysis techniques and main tools and methods for risk analysis.  
 Decision-making process, economic aspects, cost / benefit analysis, risk acceptance criteria and 

ALARP 
 

 

Course work requirements:  
          

Mandatory project with report and home exercise. The project will be presented in the class. 
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Teaching and language:   

This consists of lectures, project and home exercise. All including exam  to be carried out in English 
language. 

Examination and assessment: 

Project report and home exercise (50%), as well as written exam (50%).  Letter grading A - F. 

Re-sit exam may be changed to an oral examination. 

Pre-qualifications: 

Bachelor degree in Engineering.  Some knowledge of probability analysis and stochastic processes of 
advantage. 

Syllabus and literature:  

This will be presented in the beginning of the course. 

 
Responsibility for the course: 

Professor J. Barabady,  

Approved:  

310114LMN 
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MOE252 – Thermal machines – selected topics              

20 ECTs 

Learning outcome: 
The students will have acquired deeper knowledge of Thermal machines (engines and turbines) by 

studying important systems and components critical to their operation, performance and environmental 

impact. This will enable evaluation and optimization of the operation and performance of existing 

machinery. The outcome of the course will be: 

 Theoretical essentials of gas turbine design and their operational characteristics  
 Theoretical knowledge of real process analysis and practical skill in the use of a program for  

studying the effect of different operational parameters on machine performance 
 Knowledge of relevant analysis methods of dynamic problems associated with both reciprocating 

and rotating machines and their shafting systems 
 Knowledge of design and function of combustion systems typically used in thermal machinery, 

their emission characteristics and the effect of changing fuel types. 
 Knowledge of relevant methods and procedures for the approval testing and performance 

monitoring of thermal machines 
 
The course is to be concluded by the submission of a semester work about a selected topic from the 
content above. 
 

Content: 
The course will be given in five modules with the following content:  

Module 1: Gas turbine essentials 

 Brief overview of some current gas turbines designs 
 Axial and radial compressor maps, key performance parameters 
 Axial and radial turbine maps, key performance parameters 
 About performance control and -monitoring 
 Brief about the layout of Inlet and outlet systems 
 Materials  

 
 Module 2: Introduction to engine performance analysis  

 About modelling of real thermodynamic processes, assumptions and limitations 
 The design and use of a state-of-the-art  1D process analysis  program 
 Case study: effect on engine performance by variation of key operating parameters 
 Studying the effect of varying ambient conditions on the performance of a gas turbine  

 

Module 3:  Engine balancing and rotor dynamics 

 Basics of reciprocating engine balancing 
 The influence of firing orders, V-angles, mounting stiffness 
 Torsional vibration essentials, calculation methods, damper selection and documentation 
 The problem of axle whirl, stiffness and natural frequencies, effect of damping etc 
 Brief introduction to rotor analysis methods  

 

Module 4: Engine combustion systems 

 Brief introduction to pre-mixed and diffusion-type combustion in engines 
 Fuel Injection and mixture formation details 
 Design layout and characteristics of Otto- and Diesel combustion systems 
 Generation of exhaust emissions and influencing factors 
 Combustion characteristics of alternative engine fuels 
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Module 5: Engine testing 

 Approval testing of a Diesel engine acc  to marine Classification requirements 
 Approval testing of a Gas engine acc  to manufacturer’s  procedures 
 Approval testing of a Gas Turbine engine acc  to given requirements 

 
 

Course work requirements:  
          

The Course contains a mandatory semester project to be finished and submitted as a report and which 
will be presented in the class. The topic shall reflect a central issue from the course and may also be 
an introduction to the subject which the candidate will cover in the following Master thesis. 

Teaching and language:   

The course consists of lectures, test reports and a project report. These will be covered in a 
combination of Norwegian and English language, as appropriate. 

Assessment: 

 

The course has portfolio with a letter grade. The portfolio consists of: 

 

A major oral exam (50%), one written exam (25%) as well as the Project report (25%). Letter grading 
from A - F. 

Re-sit examination form to be decided. 

 

Prerequisites: 

It is required that the candidate has passed all 1
st
-year topics of this MSc program. 

Syllabus and literature:  

This will be presented in the beginning of the course. 

 

Course coordinator: 

Assoc professor Lars M Nerheim 
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Mindre studieplanendringar for hausten 2014 - Institutt for biologi 

Forslag til mindre studieplanendringar vart handsama og godkjent i Programstyret 5. mars og 

i Instituttrådet 7. mars. 

 

Endringar i emne: 

- BIO211 Marin flora og fauna (10 sp) 

BIO211 går over to semester, med oppstart både haust og vår. Vår erfaring er at 
dette ikkje fungerer optimalt for våre studentar. Det er og administrativt 
arbeidskrevjande ved opptak og sensurregistrering. Enkelte studentar har og fått 
problem med studiefinansiering, sidan studiepoeng for emnet ikkje blir registrert før 
etter to semester. Vi vil derfor foreslå at vi deler emnet i to delar: 
o BIO211A Marin flora, 5 sp, vår 

o BIO211B Marin fauna, 5 sp, haust 

På denne måten vil studentane kunne få karakter og uttelling i kvar del det 

semesteret dei gjennomfører den, og det vil vere tydeleg for studentane at det er to 

delar som går kvart sitt semester. Begge delane vil framleis vere obligatorisk i 

masterstudieretningen marinbiologi, men denne løysinga gjer det mogleg å ta inn 

studentar til ein av delane dersom det er kapasitet til det. Begge emna (A og B) må 

framleis inngå i undervisingsopptaket for å sikre plass til dei som har det som 

obligatorisk. Vi veit at det ikkje er ønskjeleg med 5 sp- emne på 200-talsnivå, men 

vonar likevel at vi kan få behalde koden BIO211. Emna er primært masteremne, men 

koden er godt innarbeidd i studieplanar og blant studentar og tilsette. 

Emneskildringa vil verte oppdatert så snart vi har fått klarsignal for oppdelinga. 

 

- BIO310 Marine Metodar 

Endring i vurderingsform: Heimeeksamen (feltrapport). Skriftleg eksamen 3 t fell bort. 
 

- BIO213 Marin økologi 

Revidert Mål/innhald: Emnet gir en innføring i marine økosystem og hvordan disse er 
formet fra naturens side og hvordan de påvirkes av menneskelig aktiviteter. Kurset tar for 
seg vilkårene for havets primærproduksjon, mikrobielle prosesser og 

Referanse Dato 

2013/9703-ODF 07.03.2014 

  

 

 



 side 2 av 5 

 

 

 

   

På møte i programstyret tok studentane opp at det ikkje var ønskjeleg å gå vekk frå 

mappeevaluering, til ein avsluttande skriftleg eksamen som einaster tellande 

vurdering.  

Programstyret vil følgje opp dette med emneansvarleg for emnet, og melde tilbake 
til fakultetet kva vurderingsform BIO213 får så snart som mogleg. 

sekundærproduksjon. Hovedgruppene av verdens marine økosystem gjennomgås og det 
gis en særskilt gjennomgang av særegne forhold for norske kystøkosystemer.  Videre 
omtales hovedtrekk ved verdens fiskerier, akvakultur, havforurensning og klimaendringer 
samt deres effekter på marine økosystem.   
The course gives an introduction to marine ecosystems and how these are formed by 
nature and human activities. The characteristics of, and the environmental conditions 
regulating, the ocean's primary production, microbial processes and secondary 
production are reviewed. The world’s marine ecosystems are classified into main 
categories and particular emphasis is given for the characteristics of Norwegian coastal 
ecosystems. 
Main features of world fisheries, aquaculture, ocean pollution and climate change and 
their effects on the marine ecosystem are discussed. 
 
Revidert læringsutbytte: 
Etter fullført emne skal studentene: 
•Gjøre greie for hvordan primærproduksjon, mikrobiell omsetning og 
sekundærproduksjon reguleres i marine økosystem. 
•Gjøre greie for fysiske, kjemiske og biologiske kjennetegn ved ulike kategorier av marine 
økosystem. 
•Gjøre greie for hovedtrekk ved verdens fiskerier, akvakultur, havforurensning og 
klimaendringer 
•Gjøre greie for særskilte forhold som gjelder norske kyst- og fjordøkosystemer og kunne 
sette opp enkle modeller for hvordan utslipp av stoffer påvirker åpne versus innestengte 
kystøkosystemer. 
 
After completing the course, students will: 
•Explain how primary production, microbial processes, and secondary production are 
regulated in the marine ecosystems. 
•Explain the physical, chemical and biological characteristics of the different main 
categories of the marine ecosystem. 
•Explain main features of the world's fisheries, aquaculture, ocean pollution, and climate 
change. 
•Explain characteristics that apply to Norwegian coastal and fjord ecosystems and be 
able to formulate simple models for how the emission of substances affect open versus 
closed coastal ecosystems. 
 
Endring i tilrådde forkunnskapar:MAT101 blir lagt til i tillegg til BIO100, BIO102 
Fagleg overlapp:BIO202 blir lagt til i tillegg til MAR210 
 
Endring i vurderingsform: Godkjente innleveringer. Skriftlig eksamen: 4 timer. 

Ingen hjelpemiddel. Mappeevaluering 30% fell bort. 
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Programstyret har bedt emneansvarleg presisere punktet «participation in 

discussion sessions» slik at det blir klart kva studentane skal vurderast på 

under dette punktet. Det kan derfor bli små endringar i teksten på dette punktet. 

 
- BIO208  Miljøpåverknad av oppdrett 

Endrar vurderingsform til: Evaluation of written assignments (25%), participation in 

discussion sessions (50%) and written (take-home) examination (25%). Skriftleg 

skoleeksamen fell bort. 

 

 

 
- BIO316 Utvalde emne i miljøtoksikologi  

Endrar karakterskala til: Bestått/ikkje bestått. Karakter A-F fell bort. 
 

- BIO341 Biodiversitet 

Endrar vurderingsform til: Mappeevaluering av gruppearbeid (20%), semesterprosjekt 
(80%). Bokstavkarakter. Endringa inneber endringa av vekting mellom grupparbeid og 
prosjekt. 
 

- BIO210 Evolusjonsbiologi 

Endring i obligatoriske arbeidskrav til: Laboratorioppgaver og deleksamen. Godkjente 
obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre. Laboppgåver er nytt og obligatoriske 
diskusjonar fell bort. 
 
 

- MNF210 Vitenskap i vår tid 

Endring i obligatoriske arbeidskrav til: Gjennomføring av eit prosjekt (normalt i par med 
medstudent).  Seminar (deltaking på minst 80% av kursets møter), godkjent eigen 
presentasjon.  
 

- Emner i fiskehelse 

Dårleg oppmøte på forelesingar gjer at fleire av fiskehelseemna vurderer å innføre 
obligatorisk oppmøte i 80% av forelesingane. Dette blir avklart med dei enkelte 
emneansvarlege og emneskildringa vert oppdatert. 
 

- Nytt emne BIO3XX Aquatic Food Production (10 sp) 

Tema frå dette nye emnet blir hausten 2014 undervist i emnet BIO304 Spesialisering i 

havbruksbiologi, som er eit emne som tar opp ulike tema og har ei delvis overlappande 

emneskildring. Emnet Aquatic Food Production vil gå første gang med eigen kode 

hausten 2015, og ev. overlapp med BIO304 vil bli avklart og oppdaterte emneskildringar 

sendt inn med større studieplanendringar hausten 2014. 

 

Undervisningssemester: Høst 

Studienivå: Master / PhD 

Innhald:    

The aquatic environment covers about 70% the globe and is central in today’s discussion on 

increased global food production. The challenges are both to produce enough food from well 

treated organisms and food with a good composition of nutrients. This course will give students a 

state of the art insight to how aquatic food production has global impact on food access and the 

environment and discuss the future potentials for growth. It will use a combination of selected 
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scientific articles, interdisciplinary expert panels with outside guests, and Oxford-style student 

debates to elucidate key aspects of seafood production and nutritional value. 

The aim of the course is to disseminate knowledge about the composition of seafood in relation to 

the global nutritional challenges; under nutrition, over nutrition and malnutrition, and how nutrients 

and contaminants are transported in the man-made food chain developed for aquaculture. We will 

discuss the sustainability of traditional and novel feed resources, which resources are limiting and 

which ingredients can supply the needed nutrients for the cultured organisms and for the people 

who eat them. Environmental effects of aquaculture, effects of climate on aquatic farming and the 

future potential of fisheries and aquaculture to contribute to the global food production will be 

discussed. 

Læringsutbytte:  

The student shall be able to clearly articulate well-founded biologically-based points of view 

regarding current topics. The student shall also be able to discuss what is not well-documented 

and be able to distinguish emotional, political and biological bases for decision-making, 

demonstrate insight into current theories and be able to structure a convincing argument in written 

and oral assignments. 

Tilrådde forkunnskapar:   

Fiskeernæring (BIO206), fiskebiologi (BIO280/291) 

Krav til forkunnskapar:    

Bachelor Biology, Bachelor Aquaculture Biology or equivalent 

Undervisning og omfang:  

A combination of selected scientific and review articles, lectures, interdisciplinary expert panels 

with outside guests, and Oxford-style student debates.  

Obligatoriske arbeidskrav:  

Written assignment, participation in at least one debate panel, participation in class. 

Vurderingsform:    

Folder evaluation of written and oral assignments 

Vurderingssemester:   

Det er eksamen i undervisingsssemester (haust). 

Karakterskala: A-F 

Kontaktinformasjon: Kristin Hamre (NIFES) Karin Pittman (BIO UiB) 

 

 

- Fleksible emne/spesialpensum i bachelorgradene 

BIO og bioCEED ønskjer å nytte fleksible emne/spesialpensum (2-5 sp) på bachelornivå 
til å teste ut ulike nye tilbod til studentane. Dette kan vere små forskningsprosjekt, 
utplasseringar/praksis, undervisingsassistent-kurs mm. Dette vil vere eit tilbod til 
interesserte studentar som har høve til å gjere dette i tillegg til andre emne, og vil ikkje 
vere obligatorisk. Etterkvart vil aktivitetane får fastare former og kunne få eigne kodar og 
skildringar/LU, men i ein utprøvingsfase kan vi nytte spesialpensum. 
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Endringar i program (som følgje av endringar i emne): 

- Miljø- og ressursfag 

MIRE graden er sammensatt av emner i fra flere fakultet og institutt. Studentene på 
graden mener graden er for fragmentert og usammenhengende og har etterspurt et 
felles tverrfag som alle skal ta. Studentene har et felles førstesemester og deretter 
spres de rundt på fakultet og institutt etter hvilken spesialisering de har (geografi eller 
samfunnsøkonomi på SV varianten og kjemi eller biologi på MatNat varianten). Dette 
fører til at studentene mister følelsen av å tilhøre et studieprogram og en del søker 
seg over til de rene SV/MatNat gradene. Programstyret skal i møte i mars bestemme 
hva slags form et slikt felles emne kan ha. Det ser ut til at 4 semester er det 
semesteret det passer best å legge inn et slikt emne og det kan bli et emne innen 
aktuelle tema innen forvaltningsproblematikken med semesteroppgave veiledet på 
instituttene som gir oppgavene. Samfunnsøkonomi har meldt inn at de endrer 
semester og nivå på ett av tverrfagene de har tilbudt, ECON216. Dette emnet blir nå 
ECON116 og vil undervises på høst istedenfor vårsemesteret.  

 
Anbefalt studieløp for samfunnsøkonomi: 

Sem    

1  ECON116  KJEM100  MNF115  

2  ECON110 ECON130 ECON140 

3  ECON210 ECON230 ECON240 

4  Exphil  Fellesfag?  Tverrfag  

5  GEO281 Valg Valg 

6  ECON290 Tverrfag Valg ECON 

 
 
Programstyret for MIRE skal ha møte i midten av mars, og meir informasjon vert ettersendt 
etter deira møte. 
 

- Profesjonsstudiet i fiskehelse 

Tekst vedr. oppstart på masteroppgåve leggast til under obligatoriske emne: 

Før tildeling av masteroppgåve, må dei obligatoriske emna i 1.-7 semester normalt vere 

gjennomført og bestått. 

 

 

Venleg helsing 

 

Øyvind Fiksen 

undervisningsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 

 studieleiar 

Sem    

1  ECON116  KJEM100  MNF115  

2  Exphil  Tverrfag  Tverrfag  

3  GEO281 Valg Valg 

4  ECON110 ECON130 ECON140 

5  ECON210 ECON230 ECON240 

6  ECON290 Fellesfag? Valg ECON 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2014 for Institutt for fysikk 
og teknologi 

 

Viser til brev av 21.01.14, hvor instituttene bes om å melde inn mindre studieplanendringer 

for høsten 2014. Institutt for fysikk og teknologi foreslår følgende studieplanendringer:  

FYSIKK 

Mindre studieplanendringer: 

 
 PHYS210 endres til regelmessig undervisning hver vår, våren 2015 og våren 

2016. Våren 2016 er siste undervisningssemester for dette emnet. 

 

PROSESSTEKNOLOGI 

Mindre studieplanendringer: 

 

 For PTEK202, PTEK241 og PTEK252 endres midtveisevalueringen fra å være 

et obligatorisk arbeidskrav til å være ikke obligatorisk. Den skal fortsatt telle 

25% av den endelige karakteren. Under «Vurdering/eksamensform» tilføyes 

da at i semester hvor undervisning ikke tilbys gjelder avsluttende eksamen 

100%. 
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PETROLEUMSTEKNOLOGI 

Mindre studieplanendringer: 

 

 For PTEK212 endres øvelsene fra å være et obligatorisk arbeidskrav til å 

være ikke obligatorisk. De vil fortsatt telle 20% av den endelige karakteren. 

Under «Vurdering/eksamensform» tilføyes da at i semester hvor undervisning 

ikke tilbys gjelder avsluttende eksamen 100%. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Bjarne Stugu 

Programstyreleder, fysikk Hanne Israelsen 

 Studiekonsulent 

 

 

 

Pawel Kosinski 

Programstyreleder, prosessteknologi         Terje Finnekås 

          Studiekonsulent 

 

 

Harald Høiland 

Programstyreleder, petroleumsteknologi 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2014 - Institutt for 
geovitenskap 

 

Viser til ePhortesak 13/9703 vedrørende mindre studieplanendringer for høsten 2014. 

Følgende studieplanendringer har vært til behandling av Programstyret. Institutt for 

geovitenskap ønsker å melde inn følgende mindre studieplanendringer:   

 

Mindre studieplanendringer høsten 2014 

Emnenavn: 

 GEOV228: Emnet skifter navn fra «Dateringsmetoder i kvartær» til 

«Kvartærgeologiske dateringsmetoder».  

 

Undervisningsspråk:  

 GEOV109: Ordlyden endres til «Norsk. Deler av emnet blir undervist på engelsk.» 

 GEOV229: Undervisningsspråk endres til «Norsk».  

 

Obligatoriske arbeidskrav:  

GEOV105: Endring av ordlyd for obligatoriske arbeidskrav: «1) Deltagelse på kursøvelser, 2) 

bestått kursprøve, 3) deltagelse på ekskursjon, og 4) godkjent ekskursjonsjournal. Kursprøve 

må være bestått for å delta på ekskursjon, og ekskursjonsjournal må være godkjent for å få 

gå opp til endelig eksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 påfølgende 

semester.» 

GEOV210: Nåværende obligatoriske arbeidskrav endres til: «2 godkjente skriftlege 

oppgåver. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.» 

GEOV228: Ordlyden for obligatoriske arbeidskrav endres til: «Deltaking på og innlevering av 

øvinger og oppgaver. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i seks påfølgende 

semester.» 

 

Anbefalte forkunnskaper:  

 GEOV112: Følgende anbefalte forkunnskaper innføres: «GEOV101, GEOV111 og 

MAT111» 
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 GEOV113: Følgende anbefalte forkunnskaper innføres: «GEOV111, MAT111 og 

MAT121»  

 

Krav til forkunnskaper:  

 GEOV228: Følgende krav til forkunnskaper innføres: «GEOV101, GEOV105, 

GEOV106, GEOV107, og GEOV108 eller GEOV109»* 

*Ved en inkurie var GEOV111 ført opp i stedet for GEOV109. 

 GEOV229: Følgende krav til forkunnskaper innføres: «GEOV101, GEOV105, 

GEOV107, og GEOV106 eller GEOV109*» 

*GEOV109 kan tas parallelt med GEOV229.  

 

Langsiktige planer  

I tillegg til de innmeldte mindre studieplanendringene ønsker Institutt for geovitenskap å gjøre 

fakultetet kjent med langsiktige planer ved Institutt for geovitenskap. Følgende endringer er 

foreslått og vil diskuteres i det kommende året:  

 GEOV101 flyttes til 1. semester og Ex.Phil flyttes til 2. semester 

 GEOV107 flyttes fra 5. semester til 3. semester 

 

Vi ber spesielt om at Institutt for fysikk og teknologi merker seg disse forslagene da det vil 

påvirke Bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi.  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Ulysses S. Ninnemann 

Programstyreleder Kaia Nepstad 

 førstekonsulent 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2014 - Institutt for 
informatikk 

 

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

1) INF236 – endring fra uregelmessig til regelmessig kurs 

Algoritmegruppen fremmer forslag om å gjøre "INF236 - Parallelle algoritmer" til et 
regelmessig kurs. Per i dag står det oppført som uregelmessig, men undervises i praksis 
hvert annet vårsemester. 
 
Bakgrunnen for forslaget er at kurset er populært blant studentene. I år er det påmeldt 29 
studenter. Algoritmegruppen har ansvar for 4 kurs om våren: INF235, INF236, INF237 og 
INFO207. Disse utgjør tilsammen en personalbelastning på tre personer siden vi bare 
underviser INFO207. hvert annet år (deles med InfoVit). Å gjøre INF236 til et regelmessig 
kurs vil øke personalbelastningen til 3.5 (veksler mellom 3 og 4). Gruppen har for tiden fire 
ansatte og det forventes at Daniel Lokshtanov vil gå  
inn som en femte om et par år. 
 
INF236 kan også undervises av personer utenfor gruppen. Vi har også hatt god erfaring med 
å bruke PhD studenter til å undervise INF237 ved behov. Algoritmegruppen mener derfor det 
ikke vil by på vesentlige problem å øke frekvensen til INF236. 
 

2) INF210 – endring av forkunnskapskrav 
 
Nåværende krav: Tilrådde forkunnskapar: Byggjer på MNF130 og INF110 
 
Endres til: Tilrådde forkunnskapar: Byggjer på MNF130 og DAT103 
 
Begrunnelse: INF110 er erstattet av HiB-emnet DAT103 for flere år siden, men 
forkunnskapskravene har ikke blitt oppdatert før nå.  
 
Langsiktige planer 

Viser til studiestyrets ønske om at instituttet orienterer om langsiktige planer. Mot slutten av 
2013 nedsatte instituttleder Petter Bjørstad en arbeidsgruppe som skal gjennomgå 
strukturen og innholdet i bachelorprogrammene som tilbys ved institutt for informatikk. 
Utvalgets overordnede mandat er å foreslå hvordan institutt for informatikk innenfor de 
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ressursmessige rammer som foreligger, kan tilby en mest mulig fremtidsrettet, riktig og god 
undervisning i IKT. Utvalget skal ferdigstille en rapport før utgangen av mars 2014. Det 
legges opp til beslutninger som vil få virkning fra høsten 2015, i første del av april 2014. 
Eventuelle nye bachelorprogram vil i stor grad inneholde allerede eksisterende emner.  
 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Dag Haugland 

programstyreleder Mari Garaas Løchen 

 førstekonsulent 
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Mindre studieplanendringar for hausten 2014 - Kjemisk institutt 

Programstyret for kjemi har behandla og godkjent følgjande studieplanendringar:   

 

Fagdidaktikkemne på Kjemisk institutt  

Etter at gyldigheitsperiode for obligatoriske arbeidskrav i fagdidaktikkemne blei drøfta i 

lærarutdanningsutvalet blei det vedteke at ein ønskjer å utvide perioden frå 2 til 3 semester: 

det semesteret då det obligatoriske arbeidet blir gjennomført, og to påfølgjande semester. 

 

 KJEMDID200 

Obligatoriske arbeidskrav endrast frå 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i to semester; 

inneverande og påfølgjande)» 

 

til 

 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i tre semester; 

inneverande og to påfølgjande semester)» 

 

 

 KJEMDID200-P 

Obligatoriske arbeidskrav endrast frå 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i to semester; 

inneverande og påfølgjande)» 

 

til 

«Bestått rettleia praksis i skolen 
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To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i tre semester; 

inneverande og to påfølgjande semester)» 

 

 NATDID203-P 

Obligatoriske arbeidskrav endrast frå 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i to semester; 

inneverande og påfølgjande)» 

 

til 

 

«Bestått rettleia praksis i skolen 

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesingane (gyldig i tre semester; 

inneverande og to påfølgjande semester)» 

 

 

Nytt seminaremne 

Vi vil be om at det blir oppretta eit seminaremne i Biorefinery Technology and Applications. 

Emnet blir undervist litt i vår, men hovuddelen og eksamen går til hausten.  

Emnet er på 10 studiepoeng. 

Eksamensforma er skriftleg (munnleg dersom færre enn 6 studentar melder seg).    

 

 

EMQAL - fagtilbod haust 2014/vår 2015 

UiB skal vere vertsuniversitet studieåret 2014/2015 for EMQAL-programmet. Programstyret 

for kjemi har behandla og godkjent kurstilbodet.  

EMQAL er organisert i tre hovudretningar: 

 

 Quality Management (QM) - 10 ECTS 

 Analytical Methods (AM) - 10 ECTS 

 Data Analysis (DA) - 10 ECTS 

 

I tillegg finst det en valfri disiplin beståande av 30 ECTS. Kvar av disiplinane består av 

uavhengige modular, som igjen er verdt 2 ECTS. Studentar må velje 5 modular i kvar av 

hovudretningane for å oppnå 10 ECTS, og 15 tilleggsmodular for å oppfylle krava i den 

valfrie disiplinen.   

 

Vedlagt følgjer lista over modulane som undervisast i Barcelona inneverande studieår. Den 

endelege lista blir ikkje klar før i sommar. Vi vil sette opp kalenderen i starten av juli, men 

først etter sommarferien veit vi kva kurs studentane melder seg til, og difor kva kurs som 

faktisk blir sett opp. 

 

 

Studieplanendringar – langsiktige planar 

 

Kjemisk institutt søkte i 2013 European Chemistry Thematic Network (ECTN) om å få 

bachelorgrada i kjemi godkjent som Eurobachelor®. Søknaden blei vurdert av en ECTN 
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Label Committee som evaluerte studieprogrammet og utarbeida ein rapport. I rapporten blir 

det konkludert med at bachelorprogrammet i kjemi ved UiB blir godkjent som Eurobachelor® 

med føresetnad om at bachelorprosjektet (KJEM299) aukast frå 10 til 15 studiepoeng, og at 

5 studiepoeng med språkkurs (engelsk) inkluderast i bachelorgrada. Kjemisk institutt vil i 

2014 arbeide med å foreta desse endringane i studieprogrammet, og planen er at dette kan 

meldast inn som ei større endring i studieplanen 1. oktober, 2014, og at endringane vil være 

gjeldande frå og med våren 2015. Kjemisk institutt vil dermed kunne tilby Eurobachelor® i 

kjemi for dei studentane som starter hausten 2014. 

 

 

 

 

Vennleg helsing 

 

John Georg Seland 

programstyreleiar Siri Tenden Myklebust 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vedlegg: EMQAL – fagtilbod haust 2014/vår 2015) 
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EMQAL – fagtilbod haust 2014/vår 2015 

 

QM0811 Language course - Intensive "survival" Spanish 

QM0503 Technical Writing 

AM0210 Determination of toxic substances migration from the packaging to food 

QM0803 Laboratory Skills 

QM0802 IT Tools 

QM0102 Introduction to Quality Management 

DA0101 Measuring variability and Error Propagation 

QM0101 European Quality Policy and Infrastructures 

QM0105 HACCP and ISO 22000 

QM0104 Laboratory Quality Systems: ISO/IEC 17025 

QM0202 Human Resources 

DA0104 Statistical Decision and Analysis of Variance 

DA0302 Pattern Recognition and Classification 

DA0103 Regression Analysis 

AM0205 Foods – Sample treatment 

QM0107   Laboratory Quality Systems: ISO 15189 

AM0301 in Vitro Directive and CEN Standards 

AM0910 Atomic Spectroscopy 

DA0301 Experimental Design and Optimization 

AM0919 Gas Chromatography 

QM0502 Method validation 

QM0302 Calibration and Verification 

AM0920 Liquid Chromatography  

AM0908 Vibrational Spectroscopy 

AM0801 Design of Sample Strategies and sampling techniques  

QM0306 Proficiency Testing Schemes and Certified Reference Materials 

AM0102 Water – sampling and general characterization 

QM0204 Quality Systems Documentation 
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AM0101 Water Directive and CEN Standards 

DA0306 Fundamentals of Multivariate data analysis 

DA0307 Latent Variable Regression Techniques 

AM0501 Trace Metal Water Speciation 

QM0106 Good Laboratory Practice 

AM0104 Water —Metal Analysis 

AM0923 Extraction methods in analytical chemistry 

AM0106 Water —Microbiological Analysis 

AM0204 Foods - Microbiological analysis 

AM0909 Quantitative IR Spectroscopy 

QM0208 Risk assessment in analytical laboratories 

DA0201 Introduction to Uncertainty Measurement 

DA0203 Uncertainty Measurement in Chemical Tests 

AM0918 Automated methods of analysis 

AM0912 Mass spectrometry 

AM0926 Application of Nanomaterials in the Analytical Laboratory 

AM0913 Hyphenated techniques 

DA0204 Uncertainty Estimation in Clinical Analysis 

AM0105 Water — Analysis of Organic Components 

AM0307 Medical microbiology 

AM0309 Fundamentals of Biochemical Analysis 

AM0928 Green Analytical Chemistry 

DA0313 Multivariate Analysis of Metabonomic and Proteomic Spectral Profiles 

AM0701 Immunochemical Analytical Techniques 

QM0601 Laboratory Audits (EN ISO 19011) 

AM0206 Functional Foods Analysis 

QM0207 Laboratory Information Management Systems (LIMS) 

AM0925 Quality Parameters and Optimization in Chromatography 

AM0502 Atmospheric Analysis 

AM0503 Analysis of pollutant interaction in soil and sediments 

QM0701 Chemical Safety and REACH regulations 

AM0914 Electroanalytical techniques 

DA0314 Curve Resolution 

QM0805 Research Skills 

AM0907 Molecular Spectroscopy 

QM0504 Internal Quality Control 

AM0507 Environmental samples monitoring 

AM0927 The practice of Capillary Electrophoresis: optimization and method development  

QM0804 Fieldwork Skills: practical implementation of quality management systems 

QM0203 Managing Instalations, Equipment and Consumables 

AM0908 Vibrational Spectroscopy 

AM0925 Quality Parameters and Optimization in Chromatography 

DA0313 Multivariate Analysis of Metabolomic and Proteomic Spectral Profiles 

QM0109 How to convert an analytical laboratory in an accredited laboratory 

Chemometric methods for Raman spectroscopy 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Kjemisk institutt 
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Postadresse  
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Hege Ommedal 
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Studieplanendringer for høsten 2014 og studieåret 2014/15 for 
Bachelorprogrammet i nanoteknologi  

 

Vi viser til brev av 21. januar 2014 om mindre studieplanendringer for høsten 2014. 
Programstyret for nanoVT vedtok studieplanendringene for nanoprogrammet i møte  
19. februar 2014. 
 

1) Ekstraordinær innmelding i av stor studieplanendring for Bachelorstudiet i 
nanoteknologi (BScNano) med virkning fra høsten 2014. 

Da nanoprogrammet meldte sine studieplanendringer for studieåret 2014/15 høsten 2013 var 

det tatt hensyn til den gamle ordningen med undervisning av PHYS111 om høsten og 

PHYS112 om våren slik det gjennomføres for kull H12 og H13 (tabell 1). 

Tabell 1: Gjeldende studieplan for Bachelorstudiet i nanoteknologi kull H12 og kull H13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny studieplan for studenter som velger fysikk-kombinasjonen [PHYS111/PHYS112] fra 

og med høsten 2014 

Høsten 2013 ble det vedtatt en stor studieplanendring for fysikk med effektuering fra og med 

høsten 2014 (Studiestyresak 13/20, 30.10.13). Undervisningssemestrene for PHYS111 og 

PHYS112 flyttes til hhv vår og høst. Dette får konsekvenser for Bachelorstudiet i 

nanoteknologi fra og med kull H14. Programstyret for nanoVT behandlet en 

konsekvensutredning om dette allerede våren 2013 (Programstyresak 05/13, 17.04.13). Den 
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1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4 NANO161  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 
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store studieplanendringen for BScNano, som en følge av fysikkomleggingen, ble ved en 

inkurie ikke meldt til fakultetet høsten 2013. Den meldes derfor nå med virkning fra og med 

høsten 2014. Tabell 2 viser den nye studieplanen for BScNano H2014 for studenter som 

velger fysikk-kombinasjonen [PHYS111/PHYS112].  

 

Tabell 2: Studieplan for BScNano 

for studenter som velger fysikk-kombinasjonen  

[PHYS111/PHYS112] fra og med høsten 2014. 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 PHYS111 

3 KJEM120 PHYS112 Valg 

4 NANO161  KJEM122/PHYS114 MOL100 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 MOL200 

6 Valg Valg Valg 

 

 PHYS111 flyttes fra 3. til 2. semester. PHYS111 er lagt i blå fargekode. Det er mange 
nanostudenter som tar MAT121 (blå) som et fjerde emne i andre semester. I vårt 
høringssvar til IFT (13/3536-HEOM, 22.04.13) påpekte vi at det er ønskelig at MAT121 
og PHYS111 kan leses samtidig, selv om PHYS111 legges til blå kode. Det betyr at 
forelesningstidspunkt og eksamensdato ikke må kollidere for de to emnene. PHYS111 er 
obligatorisk forkunnskapskrav til NANO161. 

 PHYS112 flyttes fra 4. til 3. semester. 

 Et valgemne flyttes fra 5. til 3. semester.  

 MOL100 og MOL200 flyttes ett år frem i studieplanen til hhv. 4. og 5. semester. Det er 
ingenting som tyder på at det har uheldige konsekvenser å ta MOLemnene senere i 
studiet. Det er flere nanostudenter som tidligere har valgt den studieveien uten at det har 
vært rapportert om negativ innvirkning på studieløpet. 

 Det er ikke et problem at PHYS114 (gul) har samme fargekode som KJEM122. 
Studentene skal velge ett av emnene som styrt valgemne i 4. semester. Det andre emnet 
kan leses som valgemne i 6. semester, dersom studentene ønsker å ta begge emnene i 
løpet av studiet. 

 Den nye studieplanen for BScNano får ingen konsekvenser for opptaksgrunnlaget til 
Masterstudiet i nanovitenskap da studieplanen er intakt selv om PHYS- og MOLemnene 
bytter undervisningssemester. 

 

Studieplan for studenter som velger fysikk-kombinasjonen [PHYS101/PHYS102] fra og 

med høsten 2014 

PHYS101 og PHYS102 bytter ikke undervisningssemester. Bachelorstudenter i 

nanoteknologi som velger fysikk-kombinasjonen [PHYS101/PHYS102] vil bli anbefalt å følge 

dagens studieplan for BScNano (tabell 3). 
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Tabell 3: Studieplan for BScNano 

for studenter som velger fysikk-kombinasjonen  

[PHYS101/PHYS102] fra og med høsten 2014. 

1 Ex.phil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS101 MOL200 

4 NANO161  PHYS102 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 

 

Standard studieplan for BScNano fra og med høsten 2014 - MOLemnene i 4. og 5. 

semester 

Det er ikke gitt hvilken studieplan studentene velger før de kommer til UiB i første semester. 

Studentene kan selv legge inn sine fysikkvalg i studieplanen. Denne ordningen må 

videreføres. I dag ligger MOL100 og MOL200 fast i studieplanen i hhv. 2. og 3. semester. Da 

det antas at de fleste studentene vil foretrekke å følge fysikkvalget [PHYS111/PHYS112], vil 

det være mest hensiktsmessig å endre standard studieplan til MOL100 i 4. semester og 

MOL200 i 5. semester. Da kan vi eventuelt justere planen for de studentene som ønsker å ta 

MOLemnene i 2. og 3. semester. 

 

2) Mindre studieplanendringer for NANOemner  

 

NANO100 Perspektiver i nanovitenskap og –teknologi 

 

Endring i forkunnskapskravet 

 

Tilrådde forkunnskaper fjernes: KJEM110, kan lesast parallelt  

 

Nye krav til forkunnskaper 

 

Fra: Tatt opp til bachelorprogrammet i nanoteknologi. 

Det er eit krav for å kunne melde seg til undervisning og vurdering i emnet at studenten i 

semesteret før planlagt undervisningssemester, deltek aktivt i prosessen som 

studieadministrasjonen gjennomfører for å identifisere vertsgruppe for studenthospiteringa. 

Nærare informasjon etter førespurnad til studierettleiar@nano.uib.no. 

 

 

Til: Tatt opp til bachelorprogrammet i nanoteknologi. 

KJEM110, kan lesast parallelt. 

 

Det er eit krav for å kunne melde seg til undervisning og vurdering i emnet at studenten i 

semesteret før planlagt undervisningssemester, deltek aktivt i prosessen som 

studieadministrasjonen gjennomfører for å identifisere vertsgruppe for studenthospiteringa. 

Nærare informasjon etter førespurnad til studierettleiar@nano.uib.no. 

mailto:studierettleiar@nano.uib.no
mailto:studierettleiar@nano.uib.no
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NANO161 Innføring i nanoteknologi og – instrumentering 

Presisering av fargekode for NANO161. NANO161 undervises i rød fargekode. 

   

NANO244 Material- og nanokjemi 

 

Fargekode 

NANO244 undervises i gul fargekode. 

 

Utfyllende eksamensreglement 

Kriterier for vurdering av dyktighet i laboratoriearbeidet: 
 
Engelsk: 
- Being prepared for the practical exercise through knowledge of the  
necessary theoretical background and having performed tasks which were  
asked for in advance as a pre-requisite for implementation of the  
exercise (e.g. calculation of substance amounts), 
 
- Demonstrating good understanding of the experimental procedure in  
practice and theory 
 
- Implementing the experimental procedure in a responsible fashion, e.g.  
as exemplified by conforming to safety standards for laboratory work 
 
- Obtaining the anticipated experimental result. 
 
 
Nynorsk: 
- Vere førebudd til dei praktiske øvingane ved å ha den naudsynte teoretiske 
førehandskunnskapen og ha gjennomført førebuande oppgåver som var spurt om på 
førehand, som ein førehandskunnskap for gjennomføring av øvinga (til dømes berekning av 
mengde av stoffer). 
 
- Vise god forståing for dei eksperimentelle prosedyrane i praksis og i teori. 
 
- Gjennomføre eksperimenta på ein forsvarlig måte, til dømes ved å følgje reglementet for 
tryggleik på laboratoriet. 
 
- Oppnå det venta eksperimentelle resultatet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Morten Førre 

Leder        Hege Ommedal 

Programstyret for nanoVT      Seniorkonsulent 

 

 

 

 



 

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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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

 

Mindre studieplanendringer for høsten 2014 fra Matematisk institutt 

 

Dette er et oppdatert dokument til saken, da det kom inn et forslag til studieplanendringer fra 

lærerutdanningen etter fristen, som ble hastebehandlet på sirkulasjon i Programstyret, se 

siste sak i dette dokumentet. Dette kommer utenom studieplanendringsfrister, men det er 

regjeringen som vil at emnene skal opprettes nå.  

 

Viser til sak 13/9703 vedrørende mindre studieplanendringer for høsten 2014 - MN-fakultet.  

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

studieplanendringer under. Fagdidaktikkemnene har i tillegg vært behandlet på gruppemøte i 

fagdidaktikk. Disse endringene ønsker vi at trer i kraft fra høsten 2014.  

 

MAT255/257, endring i undervisningssemester: 

MAT255 Reservoarsimulering og MAT257 Praktisk reservoarsimulering ble vedtatt endret 
fra undervisingssemester vår til uregelmessig. MAT255 og MAT257 undervises sammen 

(257 er 5 sp og halve 255), derfor behandles disse samlet.  
 

Begrunnelse:  
Vi har i lengre tid hatt en professor II til å forelese disse emnene, og nå når han slutter er vi 

usikre på om vi kan skaffe foreleser hvert år. Dette gjelder spesielt for 2015 vår. Det er 

dermed tryggere at emnene er registrert som uregelmessig, med en intensjon om at de skal 

gå hver vår som før.  

MAT255 inngår som et alternativ i opplistede anbefalte valgfrie emner i masterprogrammet i 

petroleumsteknologi – reservoarmatematikk, men er ikke obligatorisk i noen program. 

MAT257 er ikke nevnt som anbefalt eller obligatorisk i noen studieprogram på MN.  

 

Planer videre for disse emnene:  
På sikt ønsker vi å endre litt på innholdet i MAT255 til å passe bedre for våre studenter. Man 

ønsker å gjøre emnet attraktivt også for studenter som studerer anvendt matematikk med 

retning reservoarmatematikk. Nesten ingen av disse studentene tar MAT255 nå, og MAT255 

tas nesten utelukkende av Ptek- og utvekslings-studenter. Vi vil fremdeles ønske ptek- og 

utvekslingsstudenter velkomne på kurset, men vil samtidig at våre egne studenter tar det.  

 

Referanse Dato 

2013/9703-KRL 24.03.2014 
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MAT257 planlegger vi på sikt å legge ned, eventuelt overlate til ptek hvis de ønsker det. 

Dette 5sp-emnet har alltid veldig få oppmeldte studenter, da studentene velger å heller ta 

hele MAT255. Vår 2014 er det (per 28.02.2014) tre studenter oppmeldt i MAT257. Vår 2013 

tok ingen studenter eksamen i MAT257, og det er typisk at de få som er oppmeldte flytter 

over til MAT255 eller av andre grunner melder seg av eksamen i løpet av semester.  
 
Fagdidaktikkemner, endringer i gyldighet på obligatoriske øvelser: 
Vi ønsker å endre gyldighetsperioden for obligatoriske aktiviteter fra 2 semester til 3 semestre 

(dvs. det semesteret oblig’ene godkjennes, pluss to påfølgende semestre) for følgende emner: 

RDID100 

MATDID201/201-P 

MATDID202/202-P 

MAUMAT641,42,43,44,47 

MAT611,612 

 

Begrunnelse: 

En av årsakene er at det i enkelte av emnene er tungvint og kostnadskrevende at studenter må 

ta oblig’ene på ny. En bør derfor prøve å holde det på et minimum. F.eks. i RDID100 inngår 

skolebesøk som en obligatorisk aktivitet, og gjentagelse av skolebesøk vil innebære at man må 

finne skole som kan ta i mot studenten og man må betale skolen. Med tre semesters gyldighet 

vil studenten ha mulighet til å få tatt sine tre forsøk uten å måtte ta oblig’ene på ny. Det er 

også noen av oppgavene som er av en slik karakter at det ikke vil være meningsfylt å gjøre de 

på nytt, og det vil måtte lages nye oppgaver til disse, som vil kreve ekstraarbeid for de 

emneansvarlige. 
 
To nye videreutdanningskurs for lærere 

Instituttet fikk like før jul tilslag på to nye videreutdanningskurs for lærere (via Udir). Disse 
skal hete MAT601 Matematikk for lærere i ungdomsskolen – del 1 og MAT602 Matematikk 
for lærere i ungdomsskolen – del 2, begge på 15 studiepoeng. Se vedlegg for 
emnebeskrivelser.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Henrik Kalisch 

Leder programstyret Kristine Lysnes 

 studiekonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 

 
Emnekode MAT601 

Namn, nynorsk Matematikk for lærarar i ungdomsskulen – del 1 
 

Namn, bokmål Matematikk for lærere i ungdomsskolen – del 1 

Namn, engelsk Mathematics for teachers in lower secondary school – part 1 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå Bachelor, vidareutdanning 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett For oppstart på emnet må ein har fått tilbud om plass via den nasjonale videreutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet. 

Innhald Kurset skal utvikle den  matematikkfaglige kompetansen til studenten innan emne som har spesiell relevans for skulefaget. Vidare 

skal kurset gi relevant matematikkdidaktisk kompetanse og utvikle praktiske innsikt i undervisningsdesign innan dei 

matematikkfaglege emna i kurset. I kurset vil det bli lagt betydelig vekt på å gi studenten praktisk erfaring med bruk av digitale 

verktøy som GeoGebra. Spesielt skal kurset gjøre studenten i stand til å møte utfordringane som nye læreplaner og 

eksamensordningar skaper.  

 

Desse matematikkfaglege emna tas opp i kurset: 

Funksjoner og modellering. 

Vi vil arbeide med funksjoner i ein variabel. Sentrale omgrep er grenseverdiar, kontinuitet, derivasjon og integrasjon, følgjer og 

rekker. 

I emnet modellering vil vi sjå på korleis matematikk kan brukast til å analysere og løyse problem i og utanfor faget og vurdere 

løysingane. Relevante tema kan være optimering og regresjon.  

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studentane kunne: 

 Kjenne til eigenskapar til grunnleggande funksjoner (som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner og 

logaritmefunksjoner) og kunne derivere og integrere desse. 

 Gjøre reie for derivasjons- og integrasjonsomgrepet og samanhengen mellom desse.  

 Løyse både praktiske og teoretiske problem ved hjelp av matematikk.  

 Bruke og vurdere digitale verktøy til bruk i læringsarbeidet med matematikk.     

 Vurdere eigen praksis i eit didaktisk perspektiv og kjenne til relevant didaktisk teori.  

 

 



 

 

 

 

 

Siste oppdatering: august 2013 

Tilrådde forkunnskapar Matematikk 1 frå allmenn-/grunnskulelærarutdanninga 

Krav til forkunnskapar  Godkjent lærarutdanning 

Fagleg overlapp  - 

Undervisning og omfang Undervisninga er organisert i 4 samlingar à 3 dagar. I tillegg er det en forkunnskapssamling i juni. 

Kursdagar vil være torsdagar og fredagar (og enten onsdagar eller laurdagar). Samlingane er obligatoriske. I tillegg vert det gitt 

nettbasert oppfølging mellom samlingane via Moodle og Adobe Connect. 

 

Kurset vil være samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer vil være førelesning, seminar, oppgåveløysning, utviklingsarbeid. 

Undervisninga vil være eksemplarisk med bruk av GeoGebra og vektlegge matematikk som prosess. 

Obligatoriske arbeidskrav Det inngår 4 obligatoriske aktiviteter/oppgåver som vil inngå i en mappe 

Aktiviteter/oppgåver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  Gyldig i tre semester (inneverande og to påfølgjande) 

Vurderingsform Mappe (teller 25 % av avsluttande karakter). 

5 timars skriftlig eksamen (teller 75 % av avsluttande karakter). TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

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

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

Undervisningsstad** Bergen 

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

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



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 

 
Emnekode MAT602 

Namn, nynorsk Matematikk for lærarar i ungdomsskulen – del 2 
 

Namn, bokmål Matematikk for lærere i ungdomsskolen – del 2 

Namn, engelsk Mathematics for teachers in lower secondary school – part 2 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå Bachelor, vidareutdanning 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett For oppstart på emnet må ein har fått tilbud om plass via den nasjonale videreutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet. 

Innhald Kurset skal utvikle den  matematikkfaglige kompetansen til studenten innan emne som har spesiell relevans for skulefaget. Vidare 

skal kurset gi relevant matematikkdidaktisk kompetanse og utvikle praktiske innsikt i undervisningsdesign innan dei 

matematikkfaglege emna i kurset. I kurset vil det bli lagt betydelig vekt på å gi studenten praktisk erfaring med bruk av digitale 

verktøy som GeoGebra. Spesielt skal kurset gjøre studenten i stand til å møte utfordringane som nye læreplaner og 

eksamensordningar skaper.  

 

Desse matematikkfaglege emna tas opp i kurset: 

Geometri og kombinatorikk, sannsyn og statistikk. 

Det gis en innføring i klassisk geometri, konstruksjonar, trigonometri, avbildingar og symmetriar. 

Vi vil også arbeide med kombinatoriske utvalsmetodar, sannsynsmodellar, fordelingar, forventningsverdi, varians og standardavvik, 

hypotesetesting og estimering.   

 



 

 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 Gjøre reie for den klassiske geometriens oppbygning. 

 Bruke trigonometri og vektorer til å  gjere ulike utrekningar på geometriske figurar.  

 Bruke digitale verktøy til utforking av geometriske samanhengar. 

 Gjøre reie for og bruk ulike kombinatoriske utvalsmetodar, ulike sannsynsmodellar og kunne nytte desse til å rekne ut 

sannsyn.  

 Gjere reie for omgrepa fordeling og stokastisk variabel for endelige utfallsrom, og finne forventning, varians og 

standardavvik for ein stokastisk variabel. 

 Gjere estimering og gjennomføre hypotesetesting. 

 Vurdere digitale verktøy i elevens læringsarbeid innanfor emna geometri, sannsyn og statistikk.     

 Vurdere eigen praksis i eit didaktisk perspektiv og kjenne til relevant didaktisk teori. 

 

 

Tilrådde forkunnskapar Matematikk 1 frå allmenn-/grunnskulelærarutdanninga 

Krav til forkunnskapar  Godkjent lærarutdanning 

Fagleg overlapp  - 

Undervisning og omfang Undervisninga er organisert i 4 samlingar à 3 dagar. I tillegg er det en forkunnskapssamling i juni. 

Kursdagar vil være torsdagar og fredagar (og enten onsdagar eller laurdagar). Samlingane er obligatoriske. I tillegg vert det gitt 

nettbasert oppfølging mellom samlingane via Moodle og Adobe Connect. 

 

Kurset vil være samlingsbasert med nettstøtte. Arbeidsformer vil være førelesning, seminar, oppgåveløysning, utviklingsarbeid. 

Undervisninga vil være eksemplarisk med bruk av GeoGebra og vektlegge matematikk som prosess. 

Obligatoriske arbeidskrav Det inngår 4 obligatoriske aktiviteter/oppgåver som vil inngå i en mappe 

Aktiviteter/oppgåver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  Gyldig i tre semester (inneverande og to påfølgjande) 

Vurderingsform Mappe (teller 25 % av avsluttande karakter). 

5 timars skriftlig eksamen (teller 75 % av avsluttande karakter). TILLATTE HJELPEMIDLER:  Alle hjelpemiddel er tillatne, med 

unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

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

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

Undervisningsstad** Bergen 

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

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



 

 

Siste oppdatering: august 2013 
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