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Studieplanendringer for 2014/15 på Molekylærbiologisk institutt 

 

Molekylærbiologisk institutt vil melde inn følgende studieplanendringer for våren 2014 og 

studieåret 2014/2015. Studieplanendringene er behandlet i Programstyret ved 

Molekylærbiologisk institutt.  

 

Liten studieplanendring: Endring i tillatte hjelpemidler på skriftlig 
eksamen  

 

I forbindelse med saken om bruk av kalkulatorer på skriftlig eksamen, sak 2010/3834 har 

Programstyret ved Molekylærbiologisk institutt vurdert behovet for tillatte hjelpemidler på 

skriftlig eksamen i alle emner (journalpost 21). For noen emner ble kun formuleringen endret 

(for eksempel fra «ingen tillatte hjelpemidler» til «ingen kalkulator tillatt» eller fra «kalkulator» 

til «Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler»). I andre emner 

der kalkulator var oppført som tillatt hjelpemiddel, men hvor emneansvarlig og Programstyret 

ikke ser behovet av kalkulator på skriftlig eksamen, ble det gjort endring fra «kalkulator» til 

«ingen kalkulator tillatt». Sistnevnte endring gjelder MOL201, MOL213 og MOL215. 

 

Resultatet ble som følger:  

 

o MOL100 Innføring i mol. Ingen kalkulator tillatt 

o MOL200 Metabolisme Ingen kalkulator tillatt 

o MOL201 Molekylær cellebiologi Ingen kalkulator tillatt 

o MOL202 Eksperimentell mol. Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med   

fakultetets regler 

o MOL203 Genstruktur og funksjon Ingen kalkulator tillatt 

o MOL204 Anvendt bioinformatikk Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med  

fakultetets regler 

o MOL210 Lipid biokjemi Ingen kalkulator tillatt 
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o MOL213 Utviklingsgenetikk Ingen kalkulator tillatt 

o MOL215 Tumorbiologi Ingen kalkulator tillatt 

o MOL217 Anvendt bioinformatikk II Ingen kalkulator tillatt 

o MOL300 Praktisk molekylærbiologi Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med  

fakultetets regler 

o MOL301 Biomolekyl Ingen kalkulator tillatt 

o MOL310 Strukturell mol. Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med  

fakultetets regler 

o MOL320 Avanserte metoder i biokj. Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med  

fakultetets regler 

 

Liten studieplanendring: Endring i undervisningssemester i MOL217 
Anvendt bioinformatikk II  

 

MOL217 har tidligere vært undervist annethvert vårsemester. I september vedtok 

Programstyret at emnet skal undervises hvert vårsemester.  

 

Undervisningssemester for MOL217 Anvendt bioinformatikk II blir fra og med våren 2014:  

o Vår. Undervises ikke ved lavt studenttall. 

 

Liten studieplanendring: Endring i obligatorisk aktivitet, vurderingsform 
og forkunnskapskrav i MOL202 Eksperimentell molekylærbiologi 

 

Vurderingsformen i MOL202 Eksperimentell molekylærbiologi er nå «skriftlig eksamen, 4 

timer», mens rapporter fra laboratorieøvelser er en del av obligatoriske arbeidskrav. 

Programstyret har sammen med emneansvarlig i MOL202 kommet fram til at studentene 

skal få karakterer på rapportene, og at rapportene skal telle 30% av endelig karakter, mens 

skriftlig eksamen skal telle 70%.  

Det er også vedtatt at MOL203 og BIO103 skal jevnstilles med MOL200 i 

forkunnskapskravene. 

 

Fra og med våren 2014 blir det følgende endringer i emnebeskrivelsen til MOL202 

Eksperimentell molekylærbiologi:  

o Obligatoriske arbeidskrav: Alle aktiviteter er obligatoriske, inkludert 

orienteringsmøte, forelesninger og laboratorieøvelser.  

o Vurderingsformer: Laboratorierapporter (30%) og skriftlig eksamen, 4 timer 

(70%).  

o Krav til forkunnskapar: MOL100, KJEM110 og eitt av emna 

MOL200/MOL203/BIO103. Emna kan ikkje takast parallelt med MOL202, og 

eksamen må vere bestått.  
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Liten studieplanendring: Endring i obligatorisk aktivitet og 
vurderingsform i MOL320 Avanserte metoder i biokjemi 

 

Vurderingsformen i MOL320 Avanserte metoder i biokjemi er nå «skriftlig eksamen, 4 timer» 

mens rapporter fra øvelser og demonstrasjoner er obligatoriske arbeidskrav. Emneansvarlig 

fremmet ønske om å gjøre rapportene til en del av vurderingsformen. Samme ønske har 

kommet fra studentene også. Programstyret har behandlet og vedtatt forslaget.  

 

Fra og med våren 2014 blir det følgende endringer i emnebeskrivelsen til MOL320 Avanserte 

metoder i biokjemi:  

o Obligatoriske arbeidskrav: Laboratorieøvingar og demonstrasjonar.  

o Vurderingsformer: Rapportar frå laboratorieøvingar og demonstrasjonar (30%) 

og eksamen, 4 timar (70%).  
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