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Oversending av studieplanendringar ved Geofysisk institutt

Mindre studieplanendringar for komande vårsemester
Samandrag av saka

Programstyret for meteorologi og oseanografi gjer mindre endringar i emne for å gjere tydeleg 
overlapp, vurderingsformer og tilrådde forkunnskapar. For alle GEOFemne på 300nivå har vi tidlegare 
vald å sette bachelorgrad i meteorologi og oseanografi som krav til forkunnskapar, dette må 
oppdaterast ettersom bachelorgraden vår noe er endra og vi underviser andre emne enn tidlegare.

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 

GEOF100 ☐ ☒ GEO113: 5 sp
GEOF105 ☐ ☒ Vurderingsform 
GEOF212 ☐ ☒ UNISemner 

overlapp og fritak
GEOF232 ☐ ☒ Vurderingssemester
GEOF301 ☐ ☒ Vurderingssemester
GEOF327 ☐ ☒ Tilrådde 

forkunnskapar
GEOF352 ☐ ☒ Studentpresentasjon
GEOFemne 
på 300nivå

☐ ☒ Nye 
forkunnskapskrav

GEOF100
Halve pensum er identisk med pensum i GEO113 og eit overlapp på 5 sp må inn i emnebekskrivelsen.
Overlapp: 5 sp med GEO113

Dette er eit emne med bra med studentar og vi ønsker å fjerne opninga for endring av 
vurderingsform. Teksten «munnleg dersom færre enn 10 påmelde» blir då sletta frå teksten under 
vurderingsform.

GEOF105
På dette emnet tek vi vekk alternativ vurderingsform slik at vurderingsformen blir kun skriftleg, 
setninga «Dersom færre enn 10 påmelde, kan det bli munnleg eksamen» skal slettast.

GEOF212
Studentar som tek haustemna AGF-213 og AGF-214 på UNIS får fritak for GEOF212 i Bachelorgraden i 
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meteorologi og oseanografi. Vi ber om at dette blir registrert i FS slik at fritaket kjem opp automatisk 
for dei studentane dette gjeld.

I emnebeskrivelsen skal denne teksten inn: 
Fagleg overlapp: AGF-213: 5 ECTS, AGF-214: 5 ECTS og MNF3XX: 5 ECTS

GEOF301
Vurderingssemester
Vurderingsforma tilseier ei eindring frå  standardteksten «Det er ordinær eksamen kvart semester» 
til «Vurdering kun i semester med undervisning».

GEOF327
Under tilrådde forkunnskapar blir endra frå «GEOF213, GEOF328» til «GEOF213, GEOF352».

GEOF352
Vurderingsformer
Tekstdelen «Må ha deltatt på midtvegseksamen for å gå opp til eksamen» blir utvida til «Må ha 
deltatt på midtvegseksamen og gjennomført studentpresentasjon for å gå opp til eksamen» for å 
presisere at deltaking er viktig, ikkje kva karakter studentane får. Midtvegseksamen og 
studentpresentasjonane tel 20% kvar i sluttkarakteren slik det har vore til no også.

Forkunnskapskrav til GEOFemner på 300nivå
På masteremna har vi hatt bachelograd i meteorologi og oseanografi som krav til forkunnskapar. 
Dette har vore praktisert som GEOF110, GEOF120 og GEOF130 i FS. To av desse emnene blir ikkje 
lenger undervist og dei nemnde emna skal no bli erstatta av GEOF105, GEOF110, GEOF210 og 
GEOF212.
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Endringar i undervisningstilbodet kommande vårsemester

Det er muleg GEOF327 vil bli undervist sjølv om emnet har undervisning annankvar vår, partalsår, då 
fleire stipendiatar har vist interesse for dette. 

Store studieplanendringar

Samandrag av saka

Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi får nytt namn og vil frå hausten 2017 heite 
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk. Dette er ei endring vi gjer for å få meir merksemd 
på klima og at våre studier er basert på fysikken i atmosfæra og i havet. Vi håpar dette kan hjelpe oss 
til å få fleire søkarar med relevant bakgrunn.

Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi blir oppdatert med hensyn på obligatoriske og 
tilrådde emne. Dette kjem som følge av endringar i bachelorprogrammet og andre endringar i 
emneporteføljen ved instituttet.

Endringar eller oppretting av studieprogram

Integrert masterprogram i energi (siv.ing.)

Programstyret i meteorologi og oseanografi stiller seg postitiv til at emna GEOF105 
Atmosfære og havfysikk og GEOF210 Dataanalyse i meteorologi og oseanografi 
blir brukte som obligatoriske emne i Integrert masterprogram i energi (siv.ing.). Vi 
må se nærare på korleis vi skal sikre at studentane frå det integrerte 
masterprogrammet har god nok bakgrunn til GEOF105 når dei tek ENERGI100 i 
staden for GEOF100. Programstyret tek dette arbeidet vidare.

Studieplanendringane blir innførte frå:  
Haust 2017

Masterprogram i meteorologi og oseanografi 

GEOF212 skal slettast i lista over tilrådde valemne for alle studieretningane då 
emnet no er etablert som del av den obligatoriske spesialiseringa i bachelorgraden 
vår. Dette vil då kun i enkelte tilfelle vere eit emne studentar med anna bakgrunn 
må ta som ein del av master og dette vil stå i opptaksbrevet når det er aktuelt.
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Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan 
opplyses her. 

Studieplanendringane blir innførte frå:  
Haust 2017

Masterprogram i meteorologi og oseanografi

Studieretning kjemisk oseanografi

Endring i obligatoriske emne i graden.
Emnet GEOF230 har vore obligatorisk for studentar på denne studieretninga, men 
de blir no lagt ned. Det nye emnet GEOF347 (5 sp) kjem inn som nytt obligatorisk 
emne.

Under tilrådde emne i masterretninga føyer vi til GEOV331 Utvalde emne i 
paleoseanografi (5 sp).

Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en 
studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. 

☒Godkjenning vedlagt 
Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan 
opplyses her. 

Studieplanendringeane blir innførte frå:  
Haust 2017

Endring eller oppretting av emner

Nedlegging av emne

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. 

GEOF230 Høst 2014 Undervises H16 ved HI, Er stort sett kun 
brukt av 
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studenter ved 
GFI

GEOF331
Høst 2016 Emnet erstattes av 

GEOF346 består av 
GEOF331 pluss 5 sp.

Er stort sett kun 
brukt av 
studenter ved 
GFI

GEOF344
Høst 2015 Er stort sett kun 

brukt av 
studenter ved 
GFI

Emna som blir lagde ned skal ut av listene over obligatoriske og tilrådde emne der dei er lista opp. 
Nye emne som blir oppretta no skal inn på tilvarande plassar.

Oppretting av nye emne

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 
også legges inn i 
emnebeskrivelsene 
for berørte emner 
og for emnet som 
opprettes.

Emnebeskrivelse 
vedlagt

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

GEOF346 Haust 2017 GEOF331: 5 sp ☒
GEOF347 Haust 2017 ☒
MNF3XX Haust 2017 GEOF212: 5 sp, 

GEOV222: 5 sp
☒

GEOF346 Tidevannsdynamikk og havnivåendringar (10 sp)
Emnet GEOF331 blir utvida til også å omfatte havnivåendringar. Dette er ein viktig og relevant del av 
klimautviklinga og dette ønskjer vi å gje studentane innsikt i. Det nye emnet er relevant for studentar 
innan energi i tillegg til meteorologi og oseanografi. Emnet vil bli undervist i ny form frå hausten 
2017.
Emnet skal inn som obligatorisk i studieretning Fysisk oseanografi på master i meteorologi og 
oseanografi og inn som tilrådd emne der GEOF331 står nemnd til no.

GEOF347 Seminar on Earth system science for sustainabiligy studies (5 sp)
Emnet GEOF230 blir lagt ned då instituttet ikkje lenger har tilsette med relevant bakgrunn for å 
undervise det. For å gje studentar på studieretning kjemisk oseanografi eit godt nok studietilbod 
oppretter vi eit seminar som vi håpar vil vere relevant for masterstudentar på geovitenskap i tillegg 
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til våre studentar på meteorologi og oseanografi.
Emnet skal inn som obligatorisk for studenter på studieretning Kjemisk oseanografi i Masterporgram 
i meteorologi og oseanografi og inn der GEOF230 står som er tilrådd fram til no.

MNF3XX Årsakar til klimaendringar (5 sp)
Det nye MNFemnet Årsakar til klimaendringar inneheld MOOC saman med forelesingar og 
gruppeøvingar. Nivået er sett til master i og med at dette er eit emne på 5 sp. Emnet vil vere aktuelt 
for mange studentar på matnat som ikkje har tilsvarande bakgrunn i matematikk og fysikk som våre 
eigne studentar har. Emnet vil også vere relevant for studentar frå andre fakultet og for mange av dei 
vil emnet vere tilsvarande masternivå. Vi blir glade for å få hjelp frå fakultetet i arbeidet med å 
rekruttere studentar til emnet frå desse miljøa.

Vennlig hilsen 

Helge Drange
programstyreleiar Elin Sletbakk

studiekonsulent
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Ettersending til studieplanendringer fra GFI for 2017/2018

Emnet GEOF210 Dataanalyse for meteorologi og oseanografi skiftar frå vår til haust og blir 
då undervist vår 2017 og haust 2018. Dette er ei oppfølgjing av studieplanendringane meldt 
inn for 2016/2017 då vi melde inn endringar i studieplanen for bachelorprogram i meteorologi 
og oseanografi. Om det blir behov vil vi vurdere å tilby undervisning også våren 2018.

For emnet GEOF347(?) hadde ikkje karakterskalaen kome med, emnet vil bruke bestått/ikkje 
bestått ved vurdering. Oppdatert emnebeskrivelse ligg ved her.

Emne utan protokollforekomst
GEOF334 som står i lista over emne utan protokollforekomst blei undervist sist våren 2015 
medan GEOF343 blir undervist dette semesteret, altså haust 2016. Dette er emne vil ønskjer 
å tilby vidare. 
Som del av arbeidet som kjem med å føre emne og studieprogram inn i nye maler vil vi også 
vurdere heilheiten av studieprogramma våre og kva oppdateringar vi treng å gjere.

Venleg helsing

Helge Drange
programstyrelder Elin Sletbakk

studiekonsulent

Referanse Dato

2016/9271-ELSL 05.10.2016



             25. september 2012

Emnekode GEOF100
Namn, nynorsk Introduksjon til meteorologi og oseanografi

Namn, bokmål Introduksjon til meteorologi og oseanografi
Namn, engelsk Introduction to meteorology and oceanography
Studiepoeng 10 ETCS
Undervisningssemester Haust
Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor
Institutt Geofysisk institutt
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. 

opptakskrav.
Mål og innhald I kurset blir det gjeve ei deskriptiv innføring i meteorologi, oseanografi, klima og kjemisk oseanografi. En sentral del av kurset vil gå 

med til å diskutera likskapar, forskjellar og vekselverknader mellom hav og atmosfære, og beskriva den generelle sirkulasjonen i 
verdshava og i atmosfæren. Studentane vil få ei innføring i sjøvatnet sine fysiske og kjemiske eigenskapar, havet sin sirkulasjon, 
blandingsprosessar, tidevatn og bølgjefenomen. I tillegg gjev kurset ei innføring i dei dominerande vêrsystema, strålingsbalanse, 
skyer og storskala dynamikk i troposfæren. Grunnleggjande variasjonar og endringar i klima blir diskutert. Utvalde 
laboratorieeksperiment vil verta nytta for å illustrera sentrale prosessar for rørsla til luft og vatn på ei roterande jord.

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentane: 
- forstå og bruke grunnleggjande fagterminologi 
- beskrive sjøvatnet sine underliggjande kjemiske og fysiske eigenskapar 
- gjengi grunnleggjande prinsipp for tettleik- og vinddriven sirkulasjon i havet 
- gi en grei forklaring på tidevatn og bølgjer i atmosfære og hav
- beskrive jorda sin atmosfære, inkludert sirkulasjon, transport, stråling, skyer og nedbør
- beskrive grunnleggjande prosessar for klimaet på jorda 

Tilrådde forkunnskapar Fysikk 1+2 og Matematikk R1+R2
Krav til forkunnskapar Ingen
Fagleg overlapp GEOF101 10 ETCS, GEOF120 5 ETCS, GEOF130 5 ETCS, GEO113 5 ECTS
Undervisning og omfang 2 førelesingar á 2 timar pr. veke

Gruppearbeid 2 timar pr. veke
Obligatoriske arbeidskrav Godkjent skriftleg oppgåve med oppgitt tema 
Vurdering/Eksamensform Slutteksamen, skriftleg, 5 timar. Må ha godkjent oppgåveinnlevering for å gå opp til slutteksamen. Dersom færre enn 10 påmelde, kan 

det bli munnleg eksamen. Tillatne hjelpemiddel på midtvegs og avsluttande eksamen: Kalkulator i tråd med retningslinjene til 
fakultetet.



Siste oppdatering til studieplanendringane 3. oktober 2016, endringane gjeld frå vår 2017. Elin Sletbakk

Eksamenssemester Det er ordinær eksamen kvart semester.
Karakterskala

Grading scale

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 Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet
DATO

Emnekode GEOF212
Namn, nynorsk Fysisk klimatologi

Namn, bokmål Fysisk klimatologi
Namn, engelsk Physical Climatology
Studiepoeng
[Number of credits]

10
[10]

Undervisningssemester
[Course offered (semester)]

Haust
[Autumn]

Undervisningsspråk
[Language of Instruction]

Engelsk
[English]

Studienivå Bachelor, master
Institutt
[Deparment]

Geofysisk institutt
[Geophysical Institute]

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at 
du oppfyller ev. opptakskrav.

4. oktober 2013



Mål og innhald

[Aim and Content]

Emnet fysisk klimatologi gir kunnskap både om dagens klima og om klimavariasjonar i fortid, notid og 
framtid. Det fokuserer på dei fysiske prinsippa som styrer det globale energibudsjettet, rollane til sirkulasjonen 
i atmosfæren og havet og vekselverknaden mellom dei ulike komponentane i klimasystemet. I kurset vil ein 
studere korleis endringar i overflatetype (is, snø, vegetasjon etc.), i atmosfæren si samansetjing (gass og 
partiklar), i skyer eller i astronomiske forhold kan føre til klimavariasjonar. I tillegg vil ulike metodar for å 
studere klimavariasjonar og moglege verknadar av menneskeleg aktivitet på det globale klimaet bli diskutert.

[The course on physical climatology provides an understanding of present day climate, as well as climate 
variations in the past, present, and future. It focuses on the physical principles governing the global energy 
budget, the role of the circulation of the atmosphere and oceans, and interactions between the different 
components of the climate system. The course will investigate the physical mechanisms important for climate 
related to changes in land surface properties (ice, snow, vegetation, etc), atmospheric composition (gas and 
particles), clouds or orbital parameters. In addition, different methods for investigating natural climate 
variability and possible effects of anthropogenic climate change will be discussed.]



Læringsutbytte

[Learning Outcomes]

Ved fullført emne GEOF212 skal studenten kunne: 
- definere og forklare sentrale begrep innan fysisk klimatologi 
- forklare det globale energibudsjettet 
- forklare dei grunnleggjande fysiske mekanismane bak storstilte klimavariasjonar 
- gjere berekningar av jordas følsemd for eksterne pådrag slik som frå sol, vulkanar og variasjonar i 
drivhusgassar 
- greie ut om dei viktigaste tilbakekoplingsmekanismane i klimasystemet 
- forklare mekanismane bak interne klimavariasjonar    
- greie ut om dei viktigaste elementa i globale klimamodellar og kjelder til usikkerhet

[After completing GEOF212 the student will be able to: 
- define and explain central concepts in physical climatology 
- explain the global energy budget 
- explain the fundamental physical mechanisms behind large scale climate variability 
- perform calculations of the earth´s sensitivity to external forcings such as from the Sun, volcanoes and 
changes in greenhouse gasses 
- explain the main feedback mechanisms in the climate system
- explain the nature of internal climate variability
- explain key elements of global climate models and sources of uncertainty]

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar
[Pre-requirements] 

GEOF105 og GEOF110 eller tilsvarande. 
GEOF105 and GEOF110 or equivalent.

Fagleg overlapp AGF-213 5 ECTS og AGF-214 5 ECTS
Undervisning og omfang
[Teaching]

2 førelesingar á 2 timar pr. Veke
[2 lectures á 2 hours per week]

Obligatoriske arbeidskrav
[Compulsory 
requirements]

Godkjende oppgåver
[Approved exercises.]

http://www.uib.no/emne/GEOF212
http://www.uib.no/course/GEOF212


Oppdatert etter namneendring, 2016. ELSL

Vurderingsform

[Assessment Methods]

Semesteroppgåve midt i semesteret; tel 20% av sluttkarakteren. Skriftleg slutteksamen, 4 timar; tel 80% av 
sluttkarakteren og må vere bestått. Dersom færre enn 10 påmelde, kan det bli munnnleg eksamen.
[Mid-term assignment; counts 20% of the final grade. Finalexam, written, 4 hours; counts 80% of the final 
grade and must be passed. Grades in letters (A-F). If less than 10 candidates, the exam might be oral.]

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala
[Grading Scale]

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 Studiekonsulent Geofysisk institutt: studierettleiar@gfi.uib.no 
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Emnekode GEOF352
Namn, nynorsk Avansert atmosfæredynamikk

Namn, bokmål Avansert atmosfæredynamikk
Namn, engelsk Advanced Atmosphere Dynamics
Studiepoeng

[Number of credits]

5

5
Undervisningssemester

[Course offered (semester)]

Haust

Autumn
Undervisningsspråk

[Language of Instruction]

Engelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar

English
Studienivå Master
Institutt

[Deparment]

Geofysisk institutt

Geophysical Institute
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det 

matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav.

February 2016



Innhald

[Aim and Content]

Emnet omhandlar avansert atmosfærisk dynamikk basert på dei grunnleggjande likningane. Fenomen som 
femner frå storskala til mesoskala utstrekning vil verta studert. Den kvasigeostrofiske kvervlingslikninga vil 
verta nytta for detaljerte undersøkingar av baroklin ustabilitet. Skilnadar mellom modellane til Eady, Charney 
og Phillips vil verta diskutert, inkludert relevansen til reell, atmosfærisk straum. Emnet vil utvida konseptet 
med potensiell kvervling og diskutera synoptiske til mesoskala fenomen ved hjelp av potensiell kvervling. 
Konseptet med vekselverknaden mellom kvervling og middelstraum og brytande bølgjer vil verta introdusert 
saman med Eliassen-Palm fluks. I forlenginga av dette vil vertikal og horisontal utbreiing av Rossby-bølgjer 
verta diskutert.
 
The course treats advanced Atmospheric Dynamics utilitzing the governing equations scaled for various 
problems ranging from the large- to the meso-scale. The quasi-geostrophic vorticity equation will be used for 
extended treatment of baroclinic instability, discussing the differences of the Eady, Charney and Phillips 
models and their relevance to real atmospheric flow. The course will expand the concept of potential vorticity 
and discuss synoptic to meso-scale atmospheric phenomena in the light of potential vorticity thinking. The 
concept of eddy-mean-flow interactions and wave breaking will be introduced together with the Eliassen-Palm 
flux. In this context, vertical and horizontal propagation of Rossby waves will be discussed as well.

Læringsutbytte

[Learning Outcomes]

Etter endt emne skal studentane kunne:
- formulera og løysa problem uttrykt ved hjelp av kvasigeostrofisk teori
- skildra og diskutera ulike typer med baroklin ustabilitet ved hjelp av kvasigeostrofisk teori
- nytta potensiell kvervling til å diagnostisere og tolka atmosfærisk straum
- forstå grunnleggjande vekselverknad mellom bølgjer og middelstraum, brytande bølgjer og Eliassen-

Palm fluks
- utleia og nytta dispersjonsrelasjonar for tyngdebølgjer og planetære bølgjer 

  
After completing the course, students will be able to: 
- formulate and solve advanced problems in the quasi-geostrophic framework
- describe and discuss different types of baroclinic instability using quasi-geostrophic theory
- use potential vorticity thinking to diagnose and interpret atmospheric flow
- understand the basics of wave-mean-flow interactions, wave breaking, and the Eliassen-Palm flux
- derive and use dispersion relations for gravity and planetary waves



Tilrådde forkunnskapar GEOF110, GEOF213, samt GEOF100 og GEOF105

GEOF110, GEOF213, in addition to GEOF100 and GEOF105
Krav til forkunnskapar

[Pre-requirements] 

Bachelor i meteorologi og oseanografi eller tilsvarande.

Bachelor in meteorology and oceanography or equivalent programs.
Fagleg overlapp ingen
Undervisning og omfang

[Teaching]

1 førelesingar à 2 timar pr. veke
1 rekneøvingar à 1 timar pr. veke

1 lectures à 2 hours per week
1 exercise à 1 hours per week

Obligatoriske arbeidskrav

[Compulsory 
requirements]

Regelmessig oppmøte på forelesningar og rekneøvingar med presentasjon av eigne løysingar. 
Må ha deltatt på midtvegs eksamen, skriftleg. 

Regular attendance at the lectures and exercises, including presentation of own solutions and scientific papers. 
Must have attended the written mid-term exam.

Vurderingsform

[Assessment Methods]

Skriftlig midtvegseksamen tel 20 prosent av sluttkarakteren. Studentpresentasjon tel 20 prosent. Munnleg 
eksamen, 45 minutt, tel 60 prosent og må vere bestått. Må ha deltatt på midtvegseksamen og ha gjennomført 
studentpresentasjon for å gå opp til eksamen. Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Ingen.

Mid-term exam, counts 20 per cent of the final grade. Presentation of scientific articles, counts 20 per cent of 
the final grade. Final exam, oral, 45 minutes. Counts 60 per cent of the final grade and must be passed. 
Candidates must have attended the mid-term exam in order to take the final exam. No auxiliary material 
allowed for the exam.

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Karakterskala

[Grading Scale]

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 Studiekonsulent Geofysisk institutt: studierettleiar@gfi.uib.no 



Siste oppdatering: oktober 2014
Vurderingsform oppdatert oktober 2016, markert i rødt. ELSL
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Kjetil Utvik Harkestad

Fra: Ulysses S. Ninnemann <ulysses@uib.no>
Sendt: 29. september 2016 12:50
Til: Elin Sletbakk
Kopi: Caroline Ertsås Christie; Ulysses Silas Ninnemann; Helge Drange 

(Helge.Drange@gfi.uib.no); Christoph Heinze
Emne: Re: GEOV331 som tilrådd emne for masterstudenter i kjemisk oseanografi

Hei, 
Super.  The seminar/discussion portions of the class benefits when a diversity of backgrounds are 
participating.  The students approach the problems from different perspectives and with different skills 
allowing a deeper analysis of the problems dealt with—and the students participating learn more when this 
happens. In addition, they also learn to discuss and work together across disciplines.  In the past GFI the 
GFI students who participated enriched the class and it is nice if this can continue.  There should also be no 
problem with capacity as we have always been under the max for the class, even when including GFI 
students in the past. 
 
mvh, 
Ulysses 
 
 

On 29 Sep 2016, at 12:38, Elin Sletbakk <Elin.Sletbakk@uib.no> wrote: 
 
Hei, 
 
Programstyret for meteorologi og oseanografi vil gjerne anbefale masterstudenter på 
studieretning kjemisk oseanografi (masterprogram i meteorologi og oseanografi) å velge 
GEOV331 Utvalgte emner i paleoseanografi (5 sp) som et valgemne i sin mastergrad. Vi vil 
da skrive emnet i listen over tilrådde valgemner.  
 
For tiden har vi lite studenter på denne studieretningen og det kan handle om et snitt en 
student per år. Studentene fra vårt program vil da stille med en annen bakgrunn enn deres 
interne studenter, men vi håper at det nære slektskapet i fagområdet kan gjøre at studentene 
leser seg opp på det de trenger og kanskje i tillegg kan bidra med sine innfallsvinkler i 
aktuelle tema. 
 
Er dette i orden for programstyret for geovitenskap? 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Elin Sletbakk 
Studiekonsulent 
Geofysisk institutt 
UiB 
www.uib.no/gfi 
 

 
Ulysses S. Ninnemann 
Professor, Department of Earth Science 
and Bjerknes Centre for Climate Research 
University of Bergen 



Emnebeskriving for GEOF346 

Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjonar

Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner

Tidal Dynamics and Sea Level Variations

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av

Programstyret:  19.09.2016 

Geofysisk institutt:     

Det matematisk-naturvitskaplege 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) 



 Kategori Infokategori  Standardtekster ved MN-fak  
Emnekode
Course Code

Hentes direkte frå 
Emne samlebilde

 GEOF346

Namn på emnet, nynorsk Hentes direkte frå 
Emne samlebilde

 Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjonar

Namn på emnet, bokmål Hentes direkte frå 
Emne samlebilde

 Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner

Course Title, English  Tidal Dynamics and Sea Level Variations

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

EB_POENG  10

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

Master/Ph.d.

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

 Fulltid

Undervisningsspråk

Language of Instruction

EB_SPRAK   Norsk, engelsk dersom ikkje-norske studentar

 Norwegian, English if non-Norwegian students

 Undervisningssemester

 Semester of Instruction

 Haust

Undervisningsstad

Place of Instruction

 Mål og innhald EB_INNHOLD Mål:



Objectives and Content

Emnet har som mål å gje ei grunnleggjande innføring i tidevassdynamikk, talfesta 
storleiken av og gjennomgå prosessar knytt til tilførsel og uthenting av energi grunna 
tidevatn, og analysera variasjonar og endring av globalt og regionalt havnivå.

Emnet skal gje forståing for dei underliggjande årsakene til tidevatn og variasjonar i 
havnivå, og såleis leggja kunnskapsgrunnlaget for korleis tidevatn og havnivå påverkar 
kystnære områder og infrastruktur.

Innhald: 
Emnet tar opp tema som klassisk tidevassmekanikk, analyse og prediksjon av tidevatn, 
tidevassdynamikk generelt og for kystområder spesielt, tilførsel og uttak av 
tidevassenergi, prosessar i havet knytt til tidevatn, stormflo, tsunami, og variasjonar og 
endring av globalt og regionalt havnivå.

Goal:
The course aims to give a basic introduction to tidal dynamics, and to variations and 
changes in global and regional sea level.

The course provides an understanding of the underlying causes for ocean tides and 
variations in sea level, and by that providing the knowledge basis for how tides and sea 
level changes affects coastal areas and infrastructure.

Contents:
The course covers topics such as classic ocean tidal mechanics, analysis and prediction of 
tides, tidal dynamics in general and for coastal areas in particular, input and extraction 
of tidal energy, storm surge, tsunami, and variations and changes in global and regional 
sea level.

Læringsutbyte EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, 



Learning Outcomes

ferdigheiter og generell kompetanse:  

Kunnskapar

Studenten kan

- greia ut om den historiske kunnskapsutviklinga knytt til tidevatn og variasjonar i 
havnivå
- forklara dei underliggjande prinsippa for harmonisk analyse
- analysera sentrale eigenskapar til tidevatn ut frå tidevasspotensialet
- skildra og drøfte tidvatn i opne hav, i tronge og opne bukter og i randhav
- drøfta rollen til tidevassblanding og energidissipasjon i opne hav og i randhav
- drøfta grunnleggjande teori for uthenting av tidevassenergi
- analysera stormflo og tsunami 
- greia ut om variasjonar og endringar i havnivå i rom (globalt, regionalt og lokalt) og i tid

Ferdigheiter

Studenten kan 
- nytta dei leiande, harmoniske komponentane til å rekne ut, analysere og predikere 
tidevatn
- forklara dei underliggjande prinsippa for harmonisk analyse
- nytta likeveksteori til å talfesta endringar i havoverflata for ulike samanstillingar av dei 
orbitale parametrane
- forklara dei ulike faktorane som påverkar lokalt og globalt havnivå på ulike tidsskala, og 
årsakene til desse variasjonane

Generell kompetanse

Studenten 

- kan forklara matematiske omgrep og anvende matematisk formalisme på geofysiske 
problem 
- kan forklara sentrale omgrep i tidevassteori og for variasjonar av havnivå 
- kjenner til korleis ein modellerer variasjonar i havnivå grunna tidevasskreftene



- kan gjennomføra og formidla dataanalyse
- kan skrive og presentera oppgåveløysing i tråd med god vitskapleg praksis
- kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar innan fagområda 
oseanografi og klima

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

Knowledge

Students can

- describe the historical knowledge development related to ocean tides and variations in 
sea level

- explain the underlying principles of harmonic analysis

- analyse the key characteristics tides based on the tidal potential

- discuss tides in the open sea, in narrow and open bays and in marginal seas

- discuss the role of tidal mixing and energy dissipation in open and (semi)closed ocean 
basins 

- discuss the theory for extraction for tidal energy

- discussed basic theory retrieval time wading energy

- analyse storm surge and tsunami

- discuss variations and changes in sea level geographically (global, regional and local) 
and in time

Skills

Students can



- use the leading, harmonic components to calculate, analyse and predict ocean tides

- explain the underlying principles of harmonic analysis

- use the equilibrium theory to quantify changes in the sea surface height for different 
configurations of the orbital parameters

- explain the factors influencing local and global sea level at different time scales, and 
the underlying causes for these variations

General competence

Students 

- can explain mathematical concepts and apply mathematical formalism on geophysical 
problem

- can explain key concepts for ocean tides and variations in sea level

- know how to model variations in sea level caused by tidal forcing

- can conduct and present data analysis

- can write and present an assignment in accordance with good scientific practice
- can reflect on central ethical and scientific issues in the fields of oceanography and 
climate 

Krav til forkunnskapar

Required Previous Knowledge

EB_KRAV Ingen

None
Tilrådde forkunnskapar         

Recommended previous Knowledge                              

EB_ANBKRAV GEOF110 samt GEOF130 eller GEOF105 og GEOF213
 
GEOF110 in addition to either GEOF130 or GEOF105 and GEOF213

Studiepoengsreduksjon
(tidlegare Fagleg overlap)
Credit Reduction due to Course 
Overlap

EB_SPREDUK 
(EB_FAGOVL)

GEOF331: 5 ECTS



Krav til Studierett

Access to the Course

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit 
masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at 
du oppfyller ev. forkunnskapskrav.

EB_UNDMETOUndervisningsformer og 
omfang av organisert undervisning 

Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching

Undervisninga gis i form av førelesingar. 

Aktivitet/ 4 timar pr. veke
Aktivitet/ 13 veker

The main form of teacing will be lectures,

4 hours a week for 13 weeks 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

EB_OBLIGAT Det vert gjeven oppgåver, inkludert programmeringsoppgåver, gjennom semesteret. 
Kvar student, eventuelt nokre studentar i ei gruppe, skal levera inn ei skriftleg løysing av 
ei av oppgåvene og skal presentera minst ei av oppgåvene i plenum, begge med 
godkjent resultat, for å kunna gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgjande semestre etter godkjenninga.

Assignements, including programming tasks, will be given. Each student, eventually a 
few students in a group, have to submit a written report and present at least one 
assignment in plenary, with approved result, in order to enter the final exam.

Approved mandatory activity is valid 3 following semesters after approval.

Vurderingsformer

Forms of Assessment

EB_VURDERI I emnet nyttar følgjande vurderingsformer:

Avsluttande, munnleg eksamen utgjør 100% av karakteren.

Final, oral exam counts 100% of the grade.



Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

EB_HJELPEM Ingen 

[None]

Karakterskala 

 Grading Scale

EB_K-SKALA 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.

Vurderingssemester
 
  Assessment Semester

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart haustsemester

Ordinary exam every fall semester

Litteraturliste

  Reading List

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

The curriculum will be made available by June 1 for the fall semester, and January 1 for 
the spring semester.

Emneevaluering

 Course Evaluation

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og Geofysisk institutt sitt 
kvalitetssikringssystem. 

The students will evaluate the teaching in accordance with UiB’s and the Geophysical 
institute's quality assurance system.

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



  Programme Committee

Emneansvarleg

Course Coordinator

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

Administrativt ansvarleg

 Course Administrator

EB_ADMANSV Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Geofysisk  institutt har det administrative 
ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

 Contact Information

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her:

 Studierettleiar@gfi-uib.no

Tlf. 55 58 28 93

mailto:Studierettleiar@gfi-uib.no


Emnebeskriving for MNF3XX

Årsaker til Klimaforandringar

Årsaker til Klimaforandringer

Causes of Climate Change

Godkjenning:

Emnebeskrivinga er godkjend av:

Programstyret for meteorologi og oseanografi:  19.09.2016 

Geofysisk institutt, instituttrådet:  30.9.2016

Det matematisk-naturvitskaplege 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) 



 Kategori  Standardtekster ved MN-fak  
Emnekode
Course Code

MNF3XX

Namn på emnet, nynorsk Årsaker til Klimaforandringar 

Namn på emnet, bokmål Årsaker til Klimaforandringer

Course Title, English Causes of Climate Change

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

5 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

Bachelor/master/ph.d.

For studentar utan solid universitetsbakgrunn i matematikk, fysikk og klimadynamikk vil 
studienivået vere høgare enn for dei med denne bakgrunnen.

Bachelor/Master. For students without a solid background in Mathematics, Physics and 
Climate dynamics the level will be more advanced than for those who have this 
background.

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

Fulltid

Full-time

Undervisningsspråk

Language of Instruction

Engelsk [English] 

 Undervisningssemester

 Semester of Instruction

Haust.

Undervisningsstad

Place of Instruction



 Mål og innhald

Objectives and Content

Objectives:
The seminar aims at giving an introduction to the science of climate change. It provides the basis 
for understanding the underlying physical processes governing climate variations on different 
timescales in the past, present and future. 

Content: 
The seminar focuses on explaining the main external forcing mechanisms such as the sun, 
volcanoes, and changes in greenhouse gasses and aerosols, which can contribute to changing the 
global energy budget and initiate climate variations. 
The seminar will also describe the important role of internal feedback mechanisms and the 
energy transport in the atmosphere and ocean, in order to understand regional variations in 
climate. Through this seminar, students will gain an in-depth understanding of the complexities 
of the climate system, and be able to put the recently observed, man-made changes in climate in 
the context of past natural changes

The seminar consists of video lectures as well as independent reading and exercises provided on 
an interactive online platform. In addition to the online content, the students are expected to 
take part in weekly lectures and colloquia. The course is run over 4 weeks followed by a term 
project.

Læringsutbyte
(endret standardoppsett og 
introsetning)

Learning Outcomes

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 should be able to
 explain the fundamental physical mechanisms behind large scale climate variability
 understand the basic external forcing mechanisms that initiate climate variations
 explain and quantify the main feedback mechanisms in the climate system
 understand the importance of oceanic and atmospheric energy transport
 explain how climate has varied in the past and how these changes are recorded
 understand the role of ocean heat uptake 



 perform calculations of the earth´s sensitivity to external forcings such as from the Sun, 
volcanoes and changes in greenhouse gasses

General competence
• Strengthen the ability for critical thinking and physically based reasoning.  
• Cross-disciplinary awareness will be strengthen through  discussions on the interaction 
between how humans and nature interact in the Earth system and understanding the link 
between environmental, socio-economic, demographic and social relationships through 
investigation into the effect of future man made greenhouse gas emissions.
• Students will strengthen their scientific communication skills and ability to present scientific 
information to fellow students and others. 

Krav til forkunnskapar

Required Previous Knowledge

R1 - matematikk for realfag (videregående skole) eller S1+S2 - matematikk for samfunnsfag 
(videregående skole)

R1 (Intermediate level of mathematics from Norwegian high school) or S1+S2 (high school 
mathematics for social sciences)

Tilrådde forkunnskapar         

Recommended previous 
Knowledge                              

Grunnleggende kunnskap innen matematikk, fysikk eller geofag.

Basic knowledge in mathematics, physics or geoscience

Studiepoengsreduksjon
(tidlegare Fagleg overlap)

Credit Reduction due to Course 
Overlap

GEOF212: 5ECTS

GEOV222: 5ECTS

Krav til Studierett

Access to the Course

Emnet er opent for studentar frå alle fakultet så lenge dei fyller krav til forkunnskapar.

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

The course is open to students from all Faculties at UoB who fulfill the admission 
requirements. 

Undervisningsformer og Undervisninga gis i form av et Massive Open Online kurs  (MOOC), førelesningar og 

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


omfang av organisert undervisning 

Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching

kollokvier 
MOOC kurs: 10 timer i uken i 3 uker
Forelesninger: 2 timer i uken i 4 uker
Kollokvier: 2 timer i uken i 4 uker

The teaching will include a Massive Open Online course (MOOC), lectures and group 
exercises.
MOOC course: 10 hours a week for 3 weeks
Lectures: 2 hours a week for 4 weeks
Group exersices: 2 hours a week for 4 weeks

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

Obligatorisk oppmøte på forelesninger (6 av 8)

Aktiv deltakelse i gruppearbeid og felles presentasjon av oppgitt emne. 

Innlevering av semesteroppgave 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2  påfølgande semester etter godkjenninga.

Compulsory assignments are valid for 2 subsequent semesters.

Vurderingsformer

Forms of Assessment

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform: Bestått/Ikkje bestått. Bestått kurs består av 
følgende

 Følgt obligatorisk undervisningsaktivitet
 Bestått semesteroppgave
 Fullført minst 90 % av kursstegene og alle test spørsmålene i MOOC kurset ”Causes of 

Climate Change

The assesment form will be pass/fail. Passed course will include that the student has

 Attended the mandatory parts of the course
 Passed the semester thesis
 Has completed at least 90 % of the course steps and all the test questions in the MOOC 

course “Causes of Climate Change”



Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

Karakterskala 

 Grading Scale

Bestått/Ikkje bestått 

[Pass/ fail

Vurderingssemester
 
  Assessment Semester

Det er vurdering kun i semester med undervisning i emnet. 

Litteraturliste

  Reading List

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

Emneevaluering

 Course Evaluation

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

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-naturvitskaplege fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret 
for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon Studierettleiar kan kontaktast her:  Studierettleiar@gfi.uib.no

mailto:Studierettleiar@gfi.uib.no


 Contact Information Tlf 55 58 28 93

Student Consultant can be contacted on Studierettleiar@gfi.uib.no

mailto:Studierettleiar@gfi.uib.no


Emnebeskriving for GEOF347

 Seminar on «Earth system science for sustainability studies»

Godkjenning:

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

Programstyret:  19.9.2016 

Institutt for …………….. :     .………………………(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  
Emnekode
Course Code

GEOF347

Namn på emnet, nynorsk

Namn på emnet, bokmål

Course Title, English Seminar on «Earth system science for sustainability studies»

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

5

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

Master/ph.d.

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

Lectures 2 hours per week in either spring or autumn.

Undervisningsspråk

Language of Instruction

Engelsk 

[English] 

 Undervisningssemester

 Semester of Instruction

Haust.
Vår.
Haust og/eller vår.  To be clarified.

Undervisningsstad

Place of Instruction

Geophysical Institute



 Mål og innhald

Objectives and Content

Mål:
Emnet har som mål å . . . 
To introduce students to Earth system science as a basis for sustainability studies related to grand 
societal challenges 
Emnet … skal formidle forståing for. . . .  
To make students familiar with the interplay between physcial, biogeochemical, and human-induced 
processes in the Earth system under human perturbations of matter and energy fluxes.

Innhald: 
Emnet tar opp tema som ….
Greenhous gas forcing (timing, sources, compounds), aerosol forcing and impact on radiation budget.
Ocean acidification, de-oxygenation, and ocean warming.
Land-ocean interaction.
Perturbation of global elemental cycles (C, N, P, Si, O)
Agriculture and food production (limits, challenges).
Scenarios and projections on climate change.                                      The structure of Earth system models.                                                  
Integrated assessment modelling. Mitigation/adaptation etc.

Læringsutbyte
(endret standardoppsett og 
introsetning)

Learning Outcomes

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 
generell kompetanse:  

Kunnskapar
Studenten kan 
Get familiar with global biogeochemical elemental cycles and their anthropgenic perturbations.
Ferdigheiter 
Studenten

 learns to read interdisciplinary texts and to summarise them for others in a presentation
 can find literature in respective data bases
 learn to get familiar with different jargons



Generell kompetanse 
Studenten

 can participate in interdisciplinary discussions on sustainability/transformations

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 

 has an overview of the grand challenges for society and some tools to help tackling them

Skills 
The student 

 gets a basic ability to link natural science results with societally relevant challenges 

General competence 
The student 

 Has basic knowledge to start a master thesis in the field.

Krav til forkunnskapar

Required Previous Knowledge

Some basic knowledge about physics, chemistry, atmosphere science, ocean science, and mathematics is 
required. But the interdisciplinary course should also be open for bachelor students and should help to 
attract new students.

Tilrådde forkunnskapar         

Recommended previous Knowledge                              

Studiepoengsreduksjon
(tidlegare Fagleg overlap)

Credit Reduction due to Course 
Overlap



Krav til Studierett

Access to the Course

Standard (100- og 200-tallsemner):

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Standard (300tallsemner):

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved 
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. 

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

Undervisningsformer og 
omfang av organisert undervisning 

Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriegrupper. seminar, ekskursjon osb. 

Aktivitet/ Tal på timar pr. veke

Aktivitet/ Tal på veker

Laboratoriearbeid, 2 timer i uken i 8 uker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

Deltaking i undervisninga. 

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i 1 påfølgande semester etter godkjenninga.

Attending the teaching activities.

[Compulsory assignments are valid for 1 subsequent semester].

Vurderingsformer I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 Deltaking i undervisninga
 Presentasjon av artikkel

  

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


Forms of Assessment
The forms of assessment are:

 Attending the mandatory activities
 Student presentation of an article

Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

Skriv hjelpemiddel eller Ingen

 [None]

Karakterskala 

 Grading Scale

Bestått/Ikkje bestått 

[Pass/ fail]

Vurderingssemester
 
  Assessment Semester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i 
semesteret.

Litteraturliste

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

Emneevaluering

 Course Evaluation

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

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 Det matematisk-naturvitskaplete fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for 



 Course Administrator
emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

 Contact Information

Studierettleiar kan kontaktast her: Studierettleiar@gfi.uib.no
Tlf 55 58 28 93

mailto:Studierettleiar@gfi.uib.no


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Geofysisk institutt

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Geofysisk institutt
Telefon 55582602

Postadresse 
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allegaten 70
Bergen

Saksbehandler
Elisabeth Aase Sæther
+47 55 58 26 04
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studieplanendringer ved Geofysisk institutt for Masterprogrammet i 
energi for studieåret 2017/2018

Vi viser til brev fra fakultet datert 31. august 2016. Vedlagt følger studieplanendringene fra 
Geofysisk institutt for Masterprogrammet i energi for studieåret 2017/2018.

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester
Sammendrag av saken

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 

ENERGI210 ☒ ☒ Vår 2017 Endringene er forklart nedenfor. 

Temaoversikt ☐ ☒ Vår 2017 For temaoversikten til 
Masterprogrammet i 

energi er det gjort 

enkelte endringer. 

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Referanse Dato

2016/9271-ELSÆ 05.10.2016
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Følgende endringer er gjort for ENERGI210:
Navn er endret til: Energifysikk og -teknologi/Energy Physics and Technology
«Undervisningsspråk» er blitt presisert. 
«Krav til studierett» er lagt til.
«Mål og innhald» er blitt endret.
«Læringsutbyttet» er blitt endret.
Tilrådde forkunnskaper: Her er: «PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller 
KJEM210 Termodynamikk eller tilsvarande» blitt lagt til. Tidligere stod dette under 
«Krav til forkunnskaper».
«Krav til forkunnskaper»: Her står det nå: «MAT111 Grunnkurs i matematikk, eller 
tilsvarande».
«Vurderingsform». Setningen: «Dersom færre enn 10 påmelde, kan det bli munnleg 
eksamen», ble lagt til under «vurderingsform».
I tillegg er mange av tekstene blitt oversatt til engelsk. 
Ny emnebeskrivelse er lagt ved. 

Store studieplanendringer
Sammendrag av saken
Ny opptaksordlyd for Masterprogrammet i energi med verknad fra og med 
våren 2017: 
Følgende setning er blitt lagt til i opptakskravene for masterprogrammet: «For 
studenter i elkraftteknikk kan det gjøres unntak fra kravet om termodynamikk» og 
«Students in electrical power systems may be exempted from the requirement for 
thermodynamics». Den nye ordlyden blir da som følger:  
«Relevant bachelorgrad i naturvitskap/realfag/ ingeniørfag eller tilsvarande 
utdanning. Gjennomsnittskarakteren på relevant bachelorstudie eller tilsvarande, må 
normalt være C eller betre. Det er også eit krav at emnet MAT111 Grunnkurs i 
matematikk, eller tilsvarande, samt eit av emna PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller tilsvarande inngår. For 
studenter i elkraftteknikk kan det gjøres unntak fra kravet om termodynamikk. I tillegg 
til desse krava vil det vere ulike krav til forkunnskapar for dei ulike temaene for 
masteroppgåve. Dersom det er fleire søkjarar til programmet enn det er plassar, vil 
søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget, og tilgjengelege plassar 
på det enkelte tema.»

Følgende setning legges til i temaoversikten for elkraftteknikk: «Søkere med 
bachelorgrad i elkraftteknikk kan vurderes uten PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller tilsvarende.»  

Temaene «Solceller» med henholdsvis Bodil Holst og Pascal Dietzel som faglige 
kontaktpersoner er blitt flyttet fra studieretningen «Energiteknologi» til 
studieretningen «Fornybar energi». Tilsvarende er temaet «Energimaterialer» blitt 
flyttet fra studieretningen «Energiteknologi» til studieretningen «Fornybar energi». 
Det er blitt gjort endringer under «Krav til forkunnskaper» for temaet «Havenergi» 
med Jarle Berntsen og Henrik Kalisch som faglige kontaktpersoner. For temaet 
«Geotermisk energi/lagring» med Inga Berre, som faglig kontaktperson, er MAT234 
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tatt ut som tilrådd valgemne. Emil Cimpman er ny faglig kontaktperson for temaet 
«Elkraftteknikk». 

Alle endringer er markert i dokumentet med spor endring. 

Endringer eller oppretting av studieprogram
Navn på studieprogram

Sammendrag av endringene

Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking. 

Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en 
studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. 

☐Godkjenning vedlagt 
Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt

☐Utfylte maler vedlagt

Ved oppretting av nytt program

☐Mal for oppretting av studieprogram vedlagt

Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan 
opplyses her. 

Studieplanendringene innføres fra:  

Endring eller oppretting av emner
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
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ENERGI210 ☒ ☒ Vår 2017 Se merknad 

tidligere i 
dokumentet

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Nedlegging av emner
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

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 
også legges inn i 
emnebeskrivelsene 
for berørte emner 
og for emnet som 
opprettes.

Emnebeskrivelse 
vedlagt

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

☐

 ☐

☐
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Vennlig hilsen 

Peter M. Haugan
Programstyreleder for                                              Elisabeth Aase Sæther
Masterprogram i energi                                            førstekonsulent



DATO: 03.10.16

Emnekode ENERGI210
Namn, nynorsk Energifysikk og -teknologi

Namn, bokmål Energifysikk og -teknologi
Namn, engelsk Energy Physics and Technology
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår

Spring
Undervisningsspråk Engelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet.

English.
Studienivå Master
Institutt Institutt for fysikk og teknologi
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du fyller evt. 

opptakskrav. 



Mål og Innhald
Emnet gir ei innføring i fysikken bak ulike energiteknologiar for produksjon av mekanisk energi, varme og elektrisitet. Emnet 
omhandlar praktiske løysingar, effektivitet, teknologisk status, potensiale for forbetring og framtidige teknologiar. 

I løpet av semesteret skal studentane få djupare kunnskap om: produksjon av fossile brensler (olje, naturgass og kull) og prosessering 
for vidare bruk; fysikk og kjemi knytt til forbrenning inkludert termodynamiske lover og energiomgrep, danning av forurensning, 
forbrenningsmotorer (inkludert dampturbiner og varmekraftmaskiner), miljøeffekter av forurensning, konvertering av stråling til 
elektrisk kraft og teknologier relatert til solenergi, design og aerodynamikk av vindturbiner, kjernekraft og fysikk knytt til 
fusjonsreaktorer og aspekter ved spredning. Gjennomgående for hvert tema skal studentene få ei omfattende forklaring av fysikken, 
noverande kunnskapsstatus, implementering og fremtidsutsikter.

This course provides an insight into the physics behind various energy technologies for the production of mechanical energy, heat and 
electricity. The course deals with practical energy conversion devices, their efficiency, their technology maturity along with their 
potential for improvement, and future technologies with their prospects.

During the semester the students are expected to deepen their subject knowledge in: the extraction of fossil fuels (oil, natural gas and 
coal) along with their processing ready for subsequent use, the physics and chemistry of combustion including thermodynamic laws 
and energy concepts, pollutant formation, internal combustion engines (including steam turbines and heat engines), the impact of 
pollutants on the environment, the conversion of light into electrical power and associated solar technologies, the design and 
aerodynamics of wind energy devices, nuclear and fusion reactor physics and aspects of proliferation. A common theme is that, for 
the topics covered, the student will be given a comprehensive explanation of the physics, the state of current knowledge, and future 
predictions and implementation.



Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal studentene kunne:

* forstå og beskrive fysikken i energikonverteringsprosessar
* mestre dei grunnleggjande prinsippa bak design av teknologi for høsting av energi
* ha forståing for og kunne forklare samfunnsmessige aspekt ved energiomsetning inkludert helse og miljøkonsekvenser
* godtgjere utvida kunnskap om utvalde tema og utfordringar knytt til alle stadier fra kilder til bruk av energi
* kommunisere med teknologar og forskarar om fysiske aspekter og design av energikonverteringsutstyr på ein kritisk og velinformert 
måte.

Upon completion of the subject the student should be able to:

* understand and describe the physics of energy conversion processes,
* critically understand the principals which govern the design of energy harnessing devices,
* show a critical awareness of and be able to explain societal aspects of energy conversion including health and environmental issues
* demonstrate an expanded knowledge on various topics and challenges related to all stages between the sourcing and the end use of 
various sources of energy,
* communicate with technologists and scientists about the physics and design of energy conversion equipment in a critical and 
informed manner.

Tilrådde forkunnskapar PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Termodynamikk eller tilsvarande. Gode kunnskapar i fysikk, geofysikk, 
kjemi, eller matematikk er ein føremon.

PHYS113 Mechanics 2 and Thermodynamics/KJEM210 Chemical Thermodynamics, or equivalent. Good background knowledge in 
physics, geophysics, chemistry or mathematics will be advantageous.

Krav til forkunnskapar MAT111 Grunnkurs i matematikk eller tilsvarande. 
MAT111 Calculus 1 or equivalent

Fagleg overlapp Ingen
None

http://www.uib.no/en/course/KJEM210
http://www.uib.no/en/course/MAT111


Undervisning og omfang Førelesning: 4 timar/veke
Seminar 1 time/veke, 

Lectures 4 hours each week

Seminar 1 hour each week

Obligatoriske arbeidskrav Meir enn 25 % oppmøte på seminara 
More than 25 per cent attendance at the seminars 

Vurderingsform Skriftleg, 4 timar. Dersom færre enn 10 påmeldte kan det bli munnleg eksamen. Hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med 
modell oppført i fakultetets reglar.
Written, 4 hours. If less than 10 students are registered for exam, the exam might be oral. Auxiliary material allowed for the exam: 
Approved calculator in line with Faculty regulations.

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester
Ordinary exam each 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 Mitt.UiB, kontakt evt studiekonsulenten på instituttet. 

Siste oppdatering: 03. oktober 2016
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Masterprogrammet i energi gjeldande frå og med hausten 20176 (oppdatert 17. mars 26. september 
2016)

NB! I tillegg til spesifikke krav til forkunnskapar for kvart tema i lista nedanfor er det felles krav for alle studentar om 
matematikk tilsvarande MAT111 og termodynamikk tilsvarande PHYS113 eller KJEM210.  

Studieretning Fornybar energi:

Tema Kontaktperson Naudsynte emne (i MA) Tilrådde emne i graden Forkunnskapar
Vindkraft Joachim Reuder

Joachim.Reuder@uib.no
Val i samråd med rettleiar Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, 

bachelorgrad fysikk eller tilsvarande, eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag

Hav-energi: Finn Gunnar Nielsen 
(Bølgjeenergi)
Finn.Nielsen@uib.no

Val i samråd med rettleiar Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, 
bachelorgrad fysikk eller tilsvarande, eller 
bachelorgrad i relevant ingeniørfag

Hav-energi Jarle Berntsen (Tidevassenergi)
jarleb@uib.no 

Henrik Kalisch (Bølgjeenergi)
Henrik.Kalisch@uib.no

Val i samråd med rettleiar Val i samråd med rettleiar

MAT252 Kontinuumsmekanikk (v).

MAT253 Fluidmekanikk (h)

GEOF213 Atmosfærens og havets 
dynamikk (h).

Bachelorgrad i matematikk evt. fysikk eller 
geofysikk, eller bachelorgrad i relevant 
ingeniørfag.
«Bachelorgrad i matematikk, fysikk, 
geofysikk eller tilsvarande».

Geotermisk energi
/lagring

Inga Berre
Inga.Berre@uib.no 

MAT254 Strøyming i porøse media (h)
http://www.uib.no/emne/MAT254 

Val i samråd med rettleiar

MAT234 Partielle 
Differensiallikningar (h)
http://www.uib.no/emne/MAT234

Bachelorgrad i matematikk eller fysikk

mailto:Finn.Nielsen@uib.no
mailto:jarleb@uib.no
mailto:Inga.Berre@uib.no
http://www.uib.no/emne/MAT254
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MAT252Kontinuumsmekanikk (v) 
http://www.uib.no/emne/MAT252

MAT260 Reknealgoritmar 2 (v) 
http://www.uib.no/emne/MAT260 

MAT264 Laboratoriekurs i 
reknevitskap (v)
http://www.uib.no/emne/MAT264

Geotermisk energi Henk Keers
Henk.Keers@uib.no

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i geovitskap

Global energi- og 
klimautvikling

Helge Drange 
Helge.Drange@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i realfag eller ingeniørfag med 
vekt på matematikk, fysikk eller 
berekningsvitskap

Miljøkonsekvensar 
av fornybar energi

Peter M. Haugan
Peter.Haugan@uib.no  

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande.

Nedbør, 
snøsmelting og 
vasskraft

Asgeir Sorteberg

Asgeir.Sorteberg@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande

Solenergi Jan Asle Olseth
Jan.Olseth@uib.no 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i meteorologi, oseanografi eller 
tilsvarande.

Energianalyse og 
optimering

Dag Haugland
Dag.Haugland@uib.no 

INF270 Lineær programmering (h) 
http://www.uib.no/emne/INF270 

og enten:

INF271 Kombinatorisk optimering 
(uregelmessig)
http://www.uib.no/emne/INF271 

Val i samråd med rettleiar

ECON316 Natural Resource and 
Environmental Economics 
(uregelmessig) 
http://www.uib.no/emne/ECON316

Enten
Bachelorgrad i matematikk, eller
Bachelorgrad i informatikk med min. 20 SP 
matematikk, eller
Bachelorgrad i ingeniørfag med min. 20 SP 
matematikk

http://www.uib.no/emne/MAT252
http://www.uib.no/emne/MAT260
http://www.uib.no/emne/MAT264
mailto:Henk.Keers@uib.no
mailto:Helge.Drange@uib.no
mailto:Peter.Haugan@uib.no
mailto:Asgeir.Sorteberg@uib.no
mailto:Jan.Olseth@uib.no
mailto:Dag.Haugland@uib.no
http://www.uib.no/emne/INF270
http://www.uib.no/emne/INF271
http://www.uib.no/emne/ECON316
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eller

INF272 Ikkje-lineær optimering 
(uregelmessig) 
http://www.uib.no/emne/INF272 

Bioenergi Tanja Barth
Tanja.Barth@uib.no 

KJEM203 Petroleumskjemi (h)
http://www.uib.no/emne/KJEM203 

KJEM230 Analytisk organisk kjemi (h)
http://www.uib.no/emne/KJEM230

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi, Bachelorgrad i 
miljø- og ressursfag (spes. Kjemi) eller 
Bachelorgrad i nanoteknologi

Bioenergi Erwan Le Roux
Erwan.leRoux@uib.no

KJEM243 Metallorganisk katalyse
http://www.uib.no/emne/KJEM243
KJEM231 Advanced Organic Chemistry
http://www.uib.no/en/course/KJEM231

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi, Bachelorgrad i 
miljø- og ressursfag (spes. Kjemi) eller  
Bachelorgrad i nanoteknologi

Solceller Bodil Holst 
Bodil.Holst@uib.no

PHYS205 Elektromagnetisme (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS205 

PHYS208 Fast-stoff fysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS208
 

Val i samråd med rettleiar/ 

PHYS201 Kvantemekanikk (v)
http://www.uib.no/emne/PHYS201 

Bachelorgrad i fysikk eller nanoteknologi

Solceller Pascal Dietzel
Pascal.Dietzel@uib.no

NANO244 Material- og nanokjemi (h) Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi eller nanoteknologi

Energimateriale Pascal Dietzel
Pascal.Dietzel@uib.no 

NANO244 Material- og nanokjemi (h) Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi eller nanoteknologi

http://www.uib.no/emne/INF272
mailto:Tanja.Barth@uib.no
http://www.uib.no/emne/KJEM203
http://www.uib.no/emne/KJEM230
http://www.uib.no/emne/KJEM243
http://www.uib.no/en/course/KJEM231
mailto:Bodil.Holst@uib.no
http://www.uib.no/emne/PHYS205
http://www.uib.no/emne/PHYS208
http://www.uib.no/emne/PHYS201
mailto:Pascal.Dietzel@uib.no
mailto:Pascal.Dietzel@uib.no
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2. Studieretning Energiteknologi 

Tema Kontaktperson Naudsynte emne (i MA) Tilrådde emne i graden Forkunnskapar
Termiske 
maskiner

Lars M. Nerheim 
lars.magne.nerheim@hib.no

Haust 1. semester:
PTEK202: Fluidmekanikk og varmeoverføring
http://www.uib.no/emne/PTEK202
og
MOB250: Structural modelling
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOB250

Vår 2. semester:
MOE250: Brennstoff, smøremidler og tribologi
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE250
MOE220:Instrumentering og datanett
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE220

Haust 3. semester:
MOE252: Thermal Machines-Selected topics
MOE251: Risk and reliabilty engineering

Vår 4. semester:
Masteroppgåve på 30 studiepoeng

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i 
ingeniørfag – 
studieprogram for 
allmenn 
maskinteknikk, 
marinteknikk, 
produksjonsteknikk, 
energiteknologi, 
undervannsteknologi 
eller kjemi  
prosessteknologi

Elkraftteknikk Emil.Cimpanlasse.sivertsen@hib.no Haust 1. Semester:

MET201: Høyspenningsanlegg (10 stp.) (HiB)

MET202 Stabilitet i elkrafttekniske systemer (10 stp.) (HiB)

Vår 2. Semester:

MOE220 Instrumentering og datanett (10 stp.) (HiB)* 

MET204: Vannkraftsystemer (10 stp.) (HiB)

Haust 3. semester og vår 4. semester:

*MOE220 kan byttes ut med annet 

Bachelorgrad i 
elkraftteknikk.

Søkjarar med 
bachelorgrad i 
elkraftteknikk kan 
vurderast utan 
PHYS113 Mekanikk 2 
og termodynamikk 
eller KJEM210 Kjemisk 
termodynamikk eller 
tilsvarande.

mailto:lars.magne.nerheim@hib.no
http://www.uib.no/emne/PTEK202
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOB250
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE250
http://student.hib.no/fagplaner/ai/emne.asp?kode=MOE220
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60 studiepoengs masteroppgåve (UiB) emne i samråd med veileder. 

Solceller Bodil Holst 
Bodil.Holst@uib.no

PHYS205 Elektromagnetisme (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS205 

PHYS208 Fast-stoff fysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS208
 

Val i samråd med rettleiar/ 

PHYS201 Kvantemekanikk (v)
http://www.uib.no/emne/PHYS201 

Bachelorgrad i fysikk 
eller nanoteknologi

Solceller Pascal Dietzel
Pascal.Dietzel@uib.no

NANO244 Material- og nanokjemi (h) Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi 
eller nanoteknologi

Regnceller 
(elektrisk energi 
frå regndropar)

Lars E. Helseth
Lars.Helseth@uib.no 

PHYS205 Elektromagnetisme (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS205 

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i fysikk 
eller nanoteknologi

Batteri Lars E. Helseth
Lars.Helseth@uib.no 

PHYS208 Fast-stoff fysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PHYS208

Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i fysikk 
eller nanoteknologi

Sikkerheit i 
energiproduksjon

Bjørn Johan Arntzen
Bjorn.Arntzen@uib.no 

 PTEK202 Fluidmekanikk og varmeoverføring (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK202 

PTEK252 Forbrenningsfysikk (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK252

Val i samråd med rettleiar/

PTEK250 Eksplosjonsfarar i 
prosessindustrien (h)
http://www.uib.no/emne/PTEK250

Bachelorgrad i fysikk, 
kjemi, matematikk, 
petroleum- og 
prosessteknologi eller 
relevante ingeniørfag

Energimateriale Pascal Dietzel
Pascal.Dietzel@uib.no 

NANO244 Material- og nanokjemi (h) Val i samråd med rettleiar Bachelorgrad i kjemi 
eller nanoteknologi
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