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Oversendelse av studieplanendringer ved Matematisk institutt

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester
Sammendrag av saken

STAT-emner: endre vurderingsform
STAT-emner som nå står med muntlig eksamen og som går regelmessig kan endres til å være 
skriftlig/muntlig avhengig av antall studenter på kurset. Dette gjelder emnene STAT201 og 
STAT211. Det er såpass mange studenter som tar disse emnene at det er en fordel å kunne 
velge skriftlig eksamen når det trengs. Vi foreslår at samme tekst brukes som for andre 
skriftlig/muntlige emner: «Skriftlig eksamen: 5 timer. Dersom det er færre enn 20 deltakere 
kan det bli muntlig eksamen». 

MAT64X emner: endre krav til studierett
Emnene MAT641, MAT644 og MAT647 er kun åpne for studenter på Erfaringsbasert master. 
Deltidsstudenter på PPU kan også melde seg på emnene. MAT642 og MAT643 er i tillegg 
åpne for studenter på bachelor og master i matematikk og lektorprogrammet. Det er en del 
henvendelser fra studenter som ønsker å ta disse emnene, og det er ledig kapasitet på emnene. 
Vi vil gjerne åpne MAT641, MAT644 og MAT647 for studenter på bachelor og master i alle 
program tilhørende Matematisk institutt. Maksimalt antall studenter per emne er 20 og 
studenter fra Erfaringsbasert master har prioritet. Det er en forutsetning at lokal eksamen kun 
kan tas av studenter på Erfaringsbasert master, så teksten under «Vurderingsformer» må også 
endres. 

MAT229: endring i anbefalte forkunnskaper
Forslag fra Algebraisk geometrigruppen. Endre anbefalte forkunnskaper fra «MAT224» til 
«MAT224 og enten MAT242 eller MAT243». 

MAT160: endre vurderingsform
MAT160 er registrert muntlig/skriftlig eksamen, dvs at det kan bli muntlig eksamen hvis færre enn 20 
studenter.  Så langt tilbake vi kan se har det aldri vært muntlig eksamen i dette emnet, og i år er det 
90 studenter oppmeldt, så det er ikke noen sjanse for muntlig. Vi vil endre vurderingsform til skriftlig 
eksamen, så er det mer forutsigbart for studenter og for administrasjonen.

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

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Merknad 

STAT201 ☐ ☒ Vår 2017
STAT211 ☐ ☒ Vår 2017
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MAT641 ☐ ☒ Vår 2017
MAT644 ☐ ☒ Vår 2017
MAT647 ☐ ☒ Vår 2017
MAT229 ☐ ☒ Vår 2017
MAT160 ☐ ☒ Vår 2017

Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester

Store studieplanendringer

Sammendrag av saken

Programstyret hadde fått inn tre forslag til store studieplanendringer. Store 
studieplanendringer er også behandlet i Instituttrådet. Både Programstyret og Instituttrådet var 
enstemmig enige i alle forslag. 

Opprettelse av kurs MAT325 Algebraiske strukturer og nedleggelse av MAT324
Utvalgte emner i algebra
Det var kommet inn et forslag fra algebragruppen om opprettelse av et nytt
emne på 300-nivå med navn Algebraiske strukturer. Dette er ment å være av særlig interesse
for masterstudenter i Algebra, Topologi, samt den retningen innen Beregningsorientert
matematikk som studerer strukturelle metoder, men det skal også være av betydelig interesse
for studenter på masterprogrammet i matematikk generelt og for studenter i siste fase av
bachelorprogrammet.
Det ble samtidig foreslått at emnet MAT324 Utvalgte emner i algebra legges ned.

Opprettelse av kurs MATSIRK Matematikksirkelen
Dette emnet har allerede startet i august 2016, men ble ikke meldt inn til store
studieplanendringer til fristen i fjor. Vi fikk allikevel lov å opprette emnet under forutsetning
at det ble innmeldt til fristen 3. oktober 2016. MI har et nytt kurs for elever i VGS: 
Matematikksirkelen. Foreleser er Hans Munthe-Kaas og emnet går deltid over to semestre 
med forelesninger på ettermiddagen en gang i uken (onsdager 16:15-18:00).

Nye fagdidaktikkemner
Det var kommet inn forslag fra Lærerutdanningsutvalget om opprettelse av nye
fagdidaktikkemner i matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geologi og naturfag.
Lektorprogrammet fikk fra og med 2014 ny struktur som følge av ny rammeplan. Det innebar
bl.a. at det måtte lages nye fagdidaktikkemner. Innføringen av disse emnene innebærer at
MATDID201, MATDID202, NATDID202, BIODID200, KJEMDID200 og PHYSDID200
kan legges ned fra og med høsten 2017.
Tre nye emner i matematikkdidaktikk har fagkodene MATDID220, MATDID220-P og 
MATDID210-P. 

Endring eller oppretting av emner
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Eksisterende emner som endres

Alle tillegg i teksten markeres med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking

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

Realitetsendringe
r (F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskra
v etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e
)

Merknad

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Nedlegging av emner

Emnekode
Siste 
undervisningssemester 
for emnet: 

Ved nedlegging av 
emner må det normalt 
tilbys eksamen/vurdering 
i emnet i to semester 
etter nedlegging.

Dersom emnet er et 
spesialiseringsemne, 
hvilke emner skal 
tilbys studentene 
som erstatning for 
emnet som legges 
ned?

Andre 
program som 
benytter 
emnet er 
informert om 
at emnet 
legges ned. 
Bruk rapport 
226.003 i FS

MAT324
2012 vår
(var satt opp 2016 vår, men 
ingen interesserte, så det 
gikk ikke)

Oppretting av nye emner

Emnekode
Første 
undervisningssemester 
for emnet

Er det overlapp 
med eksisterende 
emner eller emner 
som legges ned?

Hvis ja, angi hvilke 
emner dette gjelder 
og grad av 
overlapp. Dette må 

Emnebeskrivelse 
vedlagt

Alle tillegg i teksten 
markeres med 
rødt, slettede deler 
er markert med 
rødt og 
gjennomstryking. 
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også legges inn i 
emnebeskrivelsene 
for berørte emner 
og for emnet som 
opprettes.

MAT325 ? uregelmessig emne Nei ☒
MATSIRK Høst 2016 Nei ☒
MATDID220 Høst 2017 ☒
MATDID220-P Høst 2017 ☒
MATDID210-P Høst 2017 ☒

Endringer i anbefalte emnesammensetninger i skolefag og ønskede endringer i 
opptakskrav til PPU

Vennlig hilsen 

Lærerutdanningsutvalget (LU)

Programstyret ved Matematisk institutt

Instituttrådet ved Matematisk institutt



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode MATSIRK
Namn, nynorsk Matematikksirkelen

Namn, bokmål Matematikksirkelen
Namn, engelsk
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Emnet går over to semester, start høst.  
Undervisningsspråk Norsk 
Studienivå Bachelornivå. Emnet kan kun tas av VGS-elever, men kan senere inngå i en bachelorgrad. 

Institutt Matematisk institutt
Krav til studierett Emnet er kun åpent for elever på videregående skole, som vil få studierett UNG. 

Innhald Grunnleggende matematisk teori for grupper og symmetrier, med anvendelser. 

Læringsutbytte Etter fullført emne skal elevene: 

Kunnskaper:
• Ha inngående kunnskap om grupper og undergrupper
• Kjenne til normalgrupper og kvotientgrupper
• Kjenne til gruppevirkninger
• Ha innsikt i klassifikasjon av endeliggenererte abelske grupper
• Kjenne modulo regning og det kinesiske residy teorem
• Ha erfaring med klassifikasjon av tapetmønstre (mosaikker) og frisegrupper
• Ha erfaring med speilingsgrupper og kaleidoskoper

Ferdigheter:
• Kunne klassifisere ulike symmetrimønstre
• Kunne moduloregning

Generell kompetanse:
• Forstå formelle matematiske bevis
• Kunne gjennomføre bevis
 

16.06.2016



Tilrådde forkunnskapar R1+R2. R2 kan tas parallelt. 
Krav til forkunnskapar R1
Fagleg overlapp ingen
Undervisning og omfang Forelesninger og nettundervisning.

Undervisningsdag er onsdager 16:15-18:00. Åtte onsdager vil
det være gjesteforelesninger i tillegg.

Obligatoriske arbeidskrav Innleveringsoppgaver som teller 25% av karakteren.

Vurderingsform - obligatorisk arbeidskrav inngår i vurderingsgrunnlaget
for karakteren, og innleveringer teller 25% av karakteren.
- Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 75% av karakteren.
(hjelpemiddel på eksamen: vet ikke ennå, må registreres senere)

Vurderingssemester Det er kun eksamen om våren. 
Karakterskala Ved sensur av emnet brukes karakterskalaen A-F.  

Undervisningsstad Bergen
Emneevaluering Studentane skal evaluere undervisningen i tråd med UiB og instituttets kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Administrativ kontaktperson: studieveileder@math.uib.no, tlf 55 58 28 34. 

mailto:studieveileder@math.uib.no


Emnebeskriving for ………Algebraiske strukturar…………. (Namn på emnet, nynorsk)

……………Algebraiske strukturer…………. (Navn på emnet, bokmål)

……………Algebraic Structures…………. (Name of the course,  English)

Godkjenning:

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

Programstyret:  …21.09.2016………………………………….(dd.mm.år) 

Matematisk Institutt/Instituttrådet :     .…29.09.2016…………………(dd.mm.år)

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

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

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

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



Alle emner skal ha tekster på både norsk og engelsk.

 Kategori  Standardtekster ved MN-fak   Rettleiing og døme
Emnekode
Course Code

MAT325

Namn på emnet, 
nynorsk

Algebraiske strukturar

Namn på emnet, 
bokmål

Algebraiske strukturer

Course Title, English Algebraic Structures

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

10

Studienivå 
(studiesyklus)

Level of Study

master/ og ph.d.

Master and PhD

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

Fulltid

Full-time

Til dømes kan eit studieemne normert til eitt semester leggjast til rette for å gjennomførast på 2 
semester. Det er då eit deltidsstudium med 50% studieprogresjon.

Undervisningsspråk

Language of 
Instruction

Norsk, engelsk vil bli brukt hvis 
utvekslingsstudenter følger kurset.

English

 
Undervisningssemest
er

 Semester of 

Uregelmessig

Irregular



Instruction
Undervisningsstad

Place of Instruction

Skal fyllast ut dersom undervisninga ikkje er ved UiB, i Bergen.

 Mål og innhald

Objectives and 
Content

Emnet gir en innføring i moderne 
algebraiske strukturer som er utviklet 
særlig siden 1960-tallet. Disse studeres 
og anvendes stadig mer i algebra, 
topologi og beregningsorientert 
matematikk.

Kurset innbefatter blant annet:

• Grunnleggende homologisk algebra

• Algebraer, koalgebraer, bialgebraer, 
Lie-algebraer og differensialgraderte 
algebraer

• Koszulalgebraer og Koszuldualitet

• Algebraiske operader og algebraer 
over disse

• Hopf-algebraer

The course gives an introduction to 
modern algebraic structures 
developed since the 1960s. These 
structures are frequently used and 
studied within algebra, topology and 
computational mathematics.
The course includes:

Om innhald:
Gi ei kort oversikt over faginnhaldet



• Basic homological algebra
• Algebras, co-algebras, bi-
algebras, Lie algebras and 
differential graded algebras
• Koszul-algebras and Koszul-
duality
• Algebraic operads and algebras 
over these
• Hopf-algebras

Læringsutbyte
(endret 
standardoppsett og 
introsetning)

Learning Outcomes

Studenten skal ved avsluttet emne ha 
følgende læringsutbytte definert i 
kunnskaper, ferdigheeter og generell 
kompetanse:  
Kunnskaper
Studenten…
 Beherskar grunnleggjande homologisk 

algebra
 Kjenner definisjonen og 

grunnleggjande eigenskapar til 
algebraer, koalgebraer, bialgebraer, 
Lie-algebraer, DG-algebraer, og 
modular over desse.

 Kjenner til Koszulalgebraer og 
Koszuldualitet

 Kjenner definisjonen og 
grunnleggjande eigenskapar til 
algebraiske operader og algebraer 
over desse. Spesifikt kjenner ein til 
operadene: Com, Ass, Lie, Poisson, 
pre-Lie, post-Lie, Leibniz, Zinbiel og 
Diass, og algebraer over desse.

Læringsutbyte er det ein person veit, kan og er i stand til å gjere som eit resultat av læringsprosessen. 
Læringsutbytet skal beskrivast i kategoriane kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse. (* Bruk 
verb i presens.)

Ein kan sløyfe ein kategori dersom den ikkje er relevant.



 Kjenner til grunnleggjande eigenskapar 
til Hopf-algebraer og døme på slik 
algebraer, som Connes-Kreimer og 
andre kombinatoriske Hopf-algebraer.

Ferdigheiter
Studenten..
 Kan nytte algebraisk verktøy som er 

viktig for mange problem i algebra, 
topologi, og utrekningsorientert 
matematikk.

 Ha solid erfaring og trening i å 
resonnere med abstrakte matematiske 
strukturar

Generell kompetanse
Studenten…..
* Ha innsikt i utviklinga av moderne 
algebraiske
strukturar i dei siste femti åra.
* Får innsikt i korleis algebraiske strukturar 
bidreg
til skildring av strukturelle fenomen i  
både anvend og teoretisk matematikk

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



Knowledge
The student…..
 Knows basic homological algebra
 Knows the definitions and basic 

properties of algebras, co-algebras, bi-
algebras, Lie-algebras, DG-algebras, 
and modules over these.

 Knows Koszul algebras, and Koszul 
duality.

 Knows the definitions and basic 
properties algebraic operads and 
algebras over these. Specifically one 
knows the operads: Com, Ass, Lie, 
Poisson, pre-Lie, post-Lie, Leibiniz, 
Zinbiel, and Diass, and algebras over 
these.

 Knows basic properties of Hopf-
algebras, and examples of such 
algebras, like the Connes-Kreimer 
algebra, and other combinatorial Hopf-
algebras.

Skills
The student…..
* Can use algebraic tools which are 
important
for many problems in algebra, topology, 
and 
computational mathematics.
* Has solid experience and training in 
reasoning with
abstract mathematical structures



General competence
The student…..
* Has insight into the development of 
modern algebraic structures from the last 
fifty years.
* Has insight into how algebraic structures 
is a tool to describe structural phenomena 
in both applied and theoretical 
mathematics.

Krav til 
forkunnskapar

Required Previous 
Knowledge

MAT220 Algebra Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv ”Ingen” 
her dersom det ikkje finst slike krav.

Tilrådde 
forkunnskapar         

Recommended 
previous Knowledge                              

Et av emnene MAT242 Topologi, MAT243 
Mangfoldigheter eller MAT224 
Kommutativ algebra. 

At least one of MAT242 Topology, MAT243 
Manifolds, or MAT224 Commutative 
Algebra

Kan fyllast ut om det trengst.

Studiepoengsreduksj
on
(tidlegare Fagleg 
overlap)

Credit Reduction due 
to Course Overlap

Skal fyllast ut om emnet overlappar med andre emne. Talet på studiepoeng emnet overlappar med 
andre emne.

Krav til Studierett For oppstart på emnet er det krav om 
at du har en studierett tilknyttet et 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program.



Access to the Course masterprogram ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet eller ph.d.-
utdanningen. 

http://www.uib.no/matnat/52646/opp
tak-ved-mn-fakultetet 

Undervisningsformer 
og 
omfang av organisert 
undervisning 

Teaching Methods 
and Extent of 
Organized Teaching

Undervisninga gis i form av 
forelesninger

Forelesninger/ 4-6 timer pr. uke

Lectures/ 4-6 hours per week

Undervisningsformer kan vere seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, feltkurs, laboratoriekurs 
osv.

Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 10 
månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 26/27 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har såleis 400 
studietimar. Her reknar ein inn alle former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt arbeid er det som 
blir att når ein trekkjer frå tida til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivite
t

Compulsory 
Assignments and 
Attendance

Ingen obligatoriske aktiviteter. 

No compulsory assignments or attendance

Her registrerer ein både krav om obligatorisk frammøte og obligatoriske arbeidskrav. Hugs å ta med tal 
på semester aktiviteten er gyldig.

NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å registrere at krava er oppfylte.

Vurderingsformer

Forms of Assessment

I emnet nyttar ein følgjande 
vurderingsformer:

Muntlig eksamen

The forms of assessment are:

Gi ei oversikt over vurderingsformene (eksempel skriftleg, munnleg, hjemmeeksamen) som blir brukte 
for å vurdere om læringsutbytet er oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som vurderings-formene 
skal vurdere oppnåinga av.

Ta med faktainformasjon som er viktig for studenten, mellom anna om varigheit, vekting av dei ulike 
vurderingsdelane i høve til kvarandre, og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet


Oral examination Angje her om skriftleg eksamen er digital.

Hjelpemiddel til 
eksamen

Examination Support 
Material

Ingen [None] Skal fyllast ut der det er aktuelt. Skriv Ingen dersom ingen hjelpemidlar er tillatt.

Karakterskala 

 Grading Scale

Ved sensur 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.]

Det finst to karakterskalaer: 
 «bestått»  / «ikkje bestått»
 Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, D, E, F

Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karakte
rsystemet 

Vurderingssemester
 
  Assessment 
Semester

Det er ordinær eksamen kvart 
semester. 

Litteraturliste

  Reading List

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for 
haustsemesteret og  01.01. for 
vårsemesteret.

Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan endrast utan 
emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd inn i Mi side før 1. juni for haustsemesteret og før 1. 
januar for vårsemesteret.  

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd litteratur.

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for digitale læringsressursar og verkty som skal brukast. 

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

Kor ofte skal emnet evaluerast?

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet


 Course Evaluation kvalitetssikringssystem. Ev. skildring av evalueringsmetode (elektronisk skjema, referansegruppe, osv) og evalueringsfrekvens 
(kvart år, annen kvart år, osv)

Programansvarleg

  Programme 
Committee

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

Emneansvarleg

Course Coordinator

Emneansvarleg og administrativ 
kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt 
eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt 
ansvarleg

 Course Administrator

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet v/ Matematisk institutt har det 
administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

 Contact Information

Studieveileder kan kontaktast her:
Studieveileder@math.uib.no
Tlf 55 58 28 34

mailto:Studieveileder@math.uib.no
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