
Studieplan for Profesjonsstudium i fiskehelse

FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing

Norsk English
Namn på studieprogrammet

- bokmål
- nynorsk

Name of the programme of  study

Profesjonsstudium i fiskehelse Integrated Master’s Programme in Aquamedicine

Namn på studieretningar
- bokmål
- nynorsk

Name of the specializations

SP_GRADEN Namn på grad
Name of qualification

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng
ECTS credits

Profesjonsstudium i fiskehelse
har eit omfang på 300 studiepoeng og er normert til 
5 år.

Five years of full-time study, where the normal workload 
for a full-time student is 60 credits for one academic 
year.

SP_FULLDEL Fulltid/deltid
Full-time/part-time

Fulltid Full-time

SP_SPRAK Undervisningsspråk
Language of instruction

Norsk Norwegian

SP_START Studiestart - semester
Semester

Haust Autumn

SP_INNHOLD Mål og innhald
Objectives and content

Fiskehelsestudiet har ei naturvitskapleg basis og profil. Studentane skal gjennom forskingsbasert 
undervisning lære om akvatiske organismars biologi, om patogene, og om innverknad av 
miljøfaktorar, dvs om forhold som kan medføre utvikling av sjukdom og skade. Studentane skal lære 
framtidsretta og hensiktsmessige metodar for diagnostikk, samt gis ei grundig innsikt i førebygging 
og behandling av sjukdom og skader hos akvatiske organismar. Utdanninga innan fiskehelse skal 
dekke eit bredt spekter som omfattar virke innan havbruksnæringen, fiskehelsetenesta, forvaltning, 
samt utdannings- og forskingsinstitusjonar. Utdanninga skal særlig gi innsikt i akvatiske organismars 



biologi og interaksjonar mellom disse, patogene, og ytre miljøfaktorar. Vidare, skal utdanninga 
famne den primære fiskehelsetenesta og gi innsikt i organisering og lovverk knytte til oppdrett og 
sjukdom. Studiet skal bidra til å skjerpe studentanes etiske refleksjonar og bevisstheit om dyrehald 
og dyreforsøk, fremme respekt og forståing for biologiske forhold og gi innsikt i globale miljø- og 
helseperspektiv. Gjennom faglig fordjuping skal studentane utvikle sjølvstendig kritisk, vitskapelig 
tenking og bevisst tilnærming, tolking og framstilling av forskingsresultat. Programmet skal 
tilfredsstille de krav som settes til autorisasjon som fiskehelsebiolog, og det stilles derfor strenge 
krav til studiets innhald og de fleste element i studieplanen er derfor obligatorisk. Studentar som har 
oppnådd master i fiskehelse får den lovbeskytta tittelen Fiskehelsebiolog (Aquamedicine biologist), 
etter søknad til Mattilsynet. Fiskehelsebiolog er sidestilt med tittelen veterinær i norsk lovverk og 
kandidatar som har fått tildelt tittelen har same rettar som veterinærar når det gjeld å behandle 
sjukdom i havbruksnæringen. Tittelen gir avgrensa reseptrett.

SP_UTBYTTE Læringsutbyte 
Required learning outcomes

Kunnskaper:
• Kjenne og beskrive fiskens anatomi, fysiologi og ernæring.
• Ha solid kunnskap om sykdomsfremkallende organismer på oppdrettsarter og villfisk, og 

hvordan immunsystemet hos fisk fungerer.
• Kjenne til forhold knyttet til marine økosystemer som påvirker sykdomsutvikling og 

sykdomsspredning.
• Forstå og forklare forhold som kan medføre sykdom og skade i oppdrett.
• Drøfte relevante og hensiktsmessige metoder innenfor diagnostikk.
• Kjenne ulike prinsipper og strategier for vaksinasjon.
• Gjøre rede for lover og forskrifter knyttet til oppdrett og sykdom.

Ferdigheter:
• Stille riktige diagnoser og behandle sykdommer hos fisk.
• Foreslå og overvåke gjennomføringen av sykdomsbehandling hos akvatiske organismer.
• Bruke moderne arbeidsmetodikk og analysemetoder i fiskehelsearbeidet.
• Kunne planlegge og gjennomføre vitenskapelige undersøkelser basert på innsamlete data fra 

felt og laboratorium
• Formulere en problemstilling og analysere og skriftlig rapportere det innsamlete materialet 

fra undersøkelsen.
• Gi råd om forebyggende og avbøtende tiltak.
• Lese og forstå vitenskapelige arbeid relevant for fiskehelse og sykdomsbekjemping.

NB! Læringsutbyte og Required 
learning outcomes vil frå hausten 
2014 trykkast i vitnemål og 
Diploma supplement.



• Arbeide innenfor en profesjonsetisk ramme ut fra gjeldende lovverk og etiske retningslinjer.
• Praktisk anvende lover og regler i den daglige yrkesutøvelsen.
• Foreta etisk veloverveide avgjørelser i forhold til dyrehold og dyreforsøk.

Generell kompetanse:
• Etter avsluttet profesjonsstudium skal fiskehelsebiologen kunne arbeide etter anerkjente 

vitenskapelige prinsipp, med forståelse og respekt for åpenhet, presisjon, 
etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

• Kunne arbeide både selvstendig og i team og i nær kontakt med næringsaktører.
• Kunne diskutere faget i samfunnsdebatten basert på tilgjengelige fakta og uavhengig av 

ulike særinteresser.
SP_OPPTAK Opptakskrav 

Admission requirements
Generell studiekompetanse og 
REALFA: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG 
fordjuping i eitt realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) 
eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) 
eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Meir informasjon finn du her: 
http://link.uib.no/?1jIFY

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar 
Recommended previous knowledgei

Forkunnskapar tilsvarande Biologi 2 og Kjemi 
2.

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne
Compulsory units

Mastergradsprogrammet i fiskehelse er eit integrert 5-årig profesjonsstudium og skal innehalde 300 
studiepoeng som både støtter opp om og gir fordjuping i fagfeltet, inklusive eit sjølvstendig 
vitskapelig arbeid (masteroppgåve) som utarbeidast under rettleiing. 

Mastergraden i fiskehelse omfattar

 Eit sjølvstendig vitskapelig arbeid (masteroppgåve) på 60 eller 30 SP og
 Emne på til saman 240 eller 270 SP

Første del av studiet gir grunnleggande kunnskap frå relevante område innan allmenn kjemi, biologi, 



mikrobiologi, biokjemi/molekylærbiologi, matematikk, og dessutan fiskebiologi og kunnskap om det 
marine økosystemet. Vidare gis det faglig spesialisering innan havbruksbiologi med innføring i emne 
som havbruksbiologi, ernæring hos fisk, og fiskefysiologi. spesialiseringa held fram med ein 
praksisperiode i havbruksnæringa, lovverk og forvalting, etikk og velferd hos akvatiske organismar 
samt bakteriologi.

Siste 2 år av studiet gir fagleg fordjuping i alle aspekt knytte til helse og sjukdom (virus, bakteriar, 
sopp og parasitter) hos akvatiske organismar med vekt på førebyggande tiltak, diagnostikk og 
behandling. 

I tillegg skal studenten skrive eit sjølvstendig vitskapelig arbeid (masteroppgåve) på enten 30 eller 60 
studiepoeng.

Anbefalt studieplan:

10. V Oppgåve

9. H Oppgåve/Val* Oppgåve/Semesteroppgåve (15 SP)* Oppgåve/Val*

8. V BIO271 BIO274 BIO375 (5SP)+BIO376 (5 SP)

7. H BIO273 BIO270 BIO381

6. V BIO272 BIO204A+LAS201+LAS203 BIO205

5. H BIO291 BIO203 BIO206

4. V BIO207 BIO103 MOL100

3. H BIO213 BIO102 BIO 280

2. V Ex.phil BIO101 KJEM 130/KJEM 110



1. H BIO100 MAT101/MAT111 KJEM110/KJEM100

*Masteroppgåva er på 30 eller 60 SP. For 60 SP oppgåve, tar studentane ikkje valemne og 
Semesteroppgåve. For 30 SP. oppgåve, tar studentane Semesteroppgåve, samt valfrie emne på 15 
SP.

SP_VALGFRI Tilrådde valgemne 
Recommended electives

Ikkje relevant

SP_REKKEFO Rekkefølje for emne i studiet 
Sequential requirements, courses

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under 
overskrifta «Obligatoriske emne».

The recommended sequence of the courses in the 
programme can be found under the heading
“Compulsory units”.

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet 
Study period abroad

Delstudium i utlandet kan gjennomførast i slutten 
av studiet, etter nærmare avtale med instituttet. Ta 
kontakt med studierettleiar.

SP_UNDMETO Undervisningsmetodar 
Teaching methods

Emnendervisninga skjer i hovudsak i form av 
førelesningar, felt- og laboratoriearbeid, seminar og 
gruppeundervising. Undervisningsformer for kvart 
emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i 
emnebeskrivinga.

Masteroppgåva er et sjølvstendig vitskapleg arbeid, 
som vert gjennomført under rettleiing av fagleg 
rettleiar.

A combination of teaching methods is used in the 
various courses, mainly lectures, field- and laboratory, 
workshops and group teaching. You may find more 
information in the course description.

The Master’s thesis is an independently scientific work, 
under supervision of an academic supervisor.

SP_VURDRI Vurderingsformer 
Assessment methods

Vurdering på emne skjer i hovudsak i form av  
mappeevaluering, ulike skriftleg eksamensformer 
og munnleg eksamen. Vurderingsformer for kvart 
emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i 
emnebeskrivinga.

Studiet avsluttas med ein munnleg 
mastergradseksamen etter at masteroppgåva er 
levert inn, vurdert og blitt godkjent.

The most common assessment methods for courses are 
portfolio assessment, written and oral examination. The 
assessment methods for each course are described in the 
course description.

Then final step in the programme is an oral examination. 
The examination is held when the master’s thesis is 
submitted, evaluated and approved.

SP_K-SKALA Karakterskala 
Grading scale

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: 
«bestått/ikkje bestått» og bokstavkarakterar på 
skalaen A-F.
For masteroppgåva nyttas bokstavkarakter. 
Karakterskala for kvart emne som inngår i 
masterprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

At UiB the grades are given in one of two possible 
grading scales: passed/failed and A to F. 
The master’s thesis will be graded A to F.
The grading scale for each course is given in the course 
description.



SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg
Diploma and Diploma Supplement

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg (Diploma 
supplement) på engelsk vert utstedt når krava til 
graden er oppfylte.

The Diploma, in Norwegian, and the Diploma 
Supplement, in English, will be issued when the degree 
is completed.

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium 
Access to further studies

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til 
forskarutdanninga (ph.d.-grad).  

For å vere kvalifisert for opptak til 
forskarutdanninga må gjennomsnittskarakterane på 
emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden samt masteroppgåva vere C eller 
betre.

Ein må normalt vere tilsett i ei stilling som 
stipendiat for å få opptak.

To be eligible for admission to the Doctoral education 
(PhD) the candidate must have completed a master’s 
degree. 

To qualify for the Doctoral education (PhD) at UiB the 
average grade for the master's thesis, the Master's degree 
and the bachelor's degree should be at least C.

In order to get enrolled you have to be granted a 
fellowship for doctoral training.

SP_YRKESE Relevans for arbeidsliv
Employability

Gjennomført masterprogram i fiskehelse gir 
den lovbeskyttede tittelen Fiskehelsebiolog 
(Aquamedicine biologist), etter søknad til 
Statens dyrehelsetilsyn. Fiskehelsebiolog er 
sidestilt med tittelen veterinær i norsk lovverk 
og kandidater som har fått tildelt tittelen har 
samme rettigheter som veterinærer når det 
gjeld å behandle sykdom i havbruksnæringen. 
Utdanningen kvalifiserer for arbeid i 
havbruksnæringen, fiskehelsetjenesten, 
forvaltning og institusjoner innen utdanning 
og forskning. 

Give examples of employability

SP_EVALUER Evaluering 
Evaluation

Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd 
med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. 
Emne- og programevalueringar finn ein på 
kvalitetsbasen.uib.no

The programme will be evaluated according to the 
quality assurance system of the University of Bergen.

SP_FAGANSV Programansvarleg 
Programme committe

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

The programme committee is responsible for the
academic content, the structure and the quality of the 
program

SP_ADMANSV Administrativt ansvarleg 
Administrative responsibility

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved 
Institutt for biologi har det administrative ansvaret 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences by the 
Department of Biology, holds the administrative 



for studieprogrammet. responsibility for the programme.

SP_KONTAKT Kontaktinformasjon
Contact information

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på 
programmet dersom du har spørsmål: 
Studie@bio.uib.no
Tlf 55 58 44 00

Please contact the academic adviser for the program if 
you have any questions: 
Studie@bio.uib.no
Phone: + 47 55 58 44 00 

                                                


