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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Svar fra Matematisk institutt - Studieplanendringer for 2015/16 ved 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Viser til ePhortesak 14/8858 vedrørende studieplanendringer for studieåret 2015/16 - MN-
fakultet. Viser også til ePhortesak 13/9703 angående krav om bruk av ny mal for studieplaner. 

Programstyret ved Matematisk institutt har hatt studieplanendringer til behandling, og 
anbefaler gjennomføring av studieplanendringer under. Sakene som berører lærerutdanningen 
har i tillegg vært behandlet i Lærerutdanningsutvalget. 

Mulige store studieplanendringer

Vi har to navneendringer, og det er kanskje store studieplanendringer. Navneendringene er 
kun bedre spesifisering og oppdatering av hva dette fagfeltet faktisk kalles nå, så vi vil helst 
ha det inn som små endringer hvis mulig. Det er ingen endringer i innhold.

MAT253 Hydrodynamikk
Vi ønsker å endre navnet på emnet til Fluidmekanikk, for det er mer beskrivende for innholdet 
i emnet. 

Masterprogram i ABM- spesialisering "Hydrodynamikk og havmodellering" 
Ønskes endres til 
"Fluidmekanikk og havmodellering"

Små studieplanendringer

MAT112 Grunnkurs i matematikk II
Vi ønsker en liten endring i obligatoriske arbeidskrav, og vil endre til flertallsform for å ha 
muligheten til å kunne gi flere små innleveringer istedenfor kun en stor. Dette var også en 
tilbakemelding fra flere studenter som tok kurset i vår; de synes en stor innlevering tok mye 
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tid og ønsket det delt opp. Foreleser til våren ønsker å gi 2 eller 3 mindre innleveringer, men 
vi ønsker ikke å spesifisere antallet i emnebeskrivelsen. 

Gammel tekst:
Godkjend obligatorisk oppgåve (gyldige i to semester: inneverandre + hausten etter)

Ny tekst
Godkjende obligatoriske oppgåver (gyldige i to semester: inneverandre + hausten etter)

MAT121 Lineær algebra
Samme endring og samme grunn som for MAT112: åpne for muligheten til flere små 
innleveringer. 

Godkjend obligatorisk oppgåve -> Godkjende obligatoriske oppgåver

MAT131 Differensiallikninger I
Samme endring og samme grunn som for MAT112 og MAT121: åpne for muligheten til flere 
små innleveringer. 

Godkjend obligatorisk oppgåve -> Godkjende obligatoriske oppgåver

MAT212 Funksjoner av flere variable
Vi har i fjor lovt IFT at pga det nye fysikkprogrammet så må MAT121 fjernes som 
forkunnskapskrav til MAT212 fra høst 2015. MAT112 beholdes som forkunnskapskrav og 
MAT121 beholdes som (sterkt) anbefalt, men ikke et absolutt krav.

Gammel tekst: 
Krav til forkunnskapar
MAT112, MAT121

Ny tekst:
Krav til forkunnskapar
MAT112

Tilrådde forkunnskapar
MAT121

MAT215 Mål- og integralteori
Endre litt på teksten under Mål og innhold, så den bedre gjenspeiler dagens innhold. 
Læringsutbyttebeskrivelsen endres ikke, for den stemmer bedre (den er jo av nyere dato). 

Gammel tekst: 

Emnet tar utgangspunkt i det aksiomatiske grunnlaget for målbare rom og mål. Deretter 
studeres konstruksjon av Lebesgueintegralet og sentrale egenskaper som linearitet og 
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konvergens blir bevist. Denne delen avsluttes med studier av Lp-rom. Et annet viktig tema er 
konstruksjon av Lebesguemål i Euklidsk rom, Fubinis teorem og Radon-Nikodyms sats. 
Emnet omhandler også Lebesgue-Stieltjes integral på tallinjen.

Ny tekst:
Emnet omhandlar Lebesgue integralet, generell teori for målrom og målbare funksjonar, 
Lebesgue-Stiltjes inegralet, stokastisk kalkulus, Radon-Nikodym satsen, Fubini satsen, 
anvendelser
til kvantemekanikk og nærliggjande tema. 

MAT220 Algebra
Vi ønsker å innføre obligatoriske arbeidskrav. Endre «Obligatoriske arbeidskrav» fra

Gammel tekst:
Ingen obligatoriske aktivitetar

Ny tekst: 
Obligatoriske øvingar (gyldige i to semester: inneverandre + hausten etter)

MAT243 Mangfoldigheter
Endre på anbefalte forkunnskaper, teksten under «Tilrådde forkunnskaper»

Gammel tekst: 
MAT121, MAT212

Ny tekst:
MAT121, MAT212, MAT242

STAT110 Grunnkurs i statistikk 
Obligatoriske arbeidskrav. Innføre flere obligatoriske regneøvelser - nå er det kun en 
obligatorisk. 
Teksten endres til: 
"Godkjente obligatoriske oppgåver". 

Vurderingsformer 
Vi ønsker å ta ut midtveis eksamen, og kun ha en 5 timers avsluttende 
skriftlig eksamen. Teksten endres til: 
"Skriftleg eksamen: 5 timar. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator." 

STAT111 Statistiske metodar 
Statistikkgruppen ønsker å innføre obligatoriske øvelser, og fjerne 
midtveis eksamen. Disse endringene ønskes gjøres gjeldende fra 
vårsemesteret 2016. Tekstene endres til: 
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Obligatoriske arbeidskrav 
"Godkjente obligatoriske dataøvelser". 

Vurderingsformer 
"Skriftleg eksamen: 5 timar. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator." 

STAT200 Anvendt statistikk 
Statistikkgruppen ønsker å gjøre gjøre en endring av obligatoriske 
arbeidskrav. Endringen ønskes gjøres gjeldende fra vårsemesteret 2015. 
Teksten endres til: 
Obligatoriske arbeidskrav 
"Godkjente obligatoriske oppgåver".
(nå står det minimum 8 av 10 godkjende dataøvingar, men vi ønsker å ikkje binde oss til 
antall)

Vi ønsker også å endre på språk.
STAT200 er registret nå med norsk som undervisningsspråk, men ønskes endret til  "Norsk 
(engelsk kan bli brukt)"

Nye programbeskrivelser for masterprogrammene er vedlagt. Bachelorprogrammene, som var 
nye høst 2014, følger allerede de nye programbeskrivelsene. 

Vennlig hilsen

Henrik Kalisch

Leder Programstyret Kristine Lysnes

studiekonsulent


