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Forslag til studieplanendringer med frist 01.10.14

Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret og 

instituttrådet:

1. Forslag til opprettelse av to nye bachelorprogrammer og endringer i eksisterende

2. Forslag til opprettelse av nye emner

3. Nedleggelse av emner 

4. Andre endringer i undervisningstilbudet

5. Endringer i IT-didaktikken

6. Nye maler for masterprogram 

1. Forslag til opprettelse av to nye bachelorprogram

Det foreslås å opprette to nye bachelorprogram ved instituttet, med oppstart høsten 2015:

 Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk: 10 studieplasser

 Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet: 15 studieplasser

Resten av studieplassene, totalt 90, ønskes fordelt slik: 

 Bachelorprogram i informatikk: datateknologi: 40 studieplasser

 Bachelorprogram i informatikk: datavitenskap: 10 studieplasser

 Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi: 15 studieplasser. (Se vedlagte 

uttalelser fra matematisk institutt og institutt for økonomi som godkjenner en endring fra 20 

til 15 studieplasser.) 

Vi ønsker å endre programnavnene på norsk, slik at alle programmene får «bachelorprogram i 

informatikk» først i tittelen. Dette blant annet for å samle programmene mer for potensielle søkere.

På engelsk ønsker vi kun å bruke selve programnavnene, da «informatics» som begrep er lite brukt 

på engelsk. Navnene på engelsk blir da:

 DVIT – Computer Science

 DTEK – Computer Technology

 BIO – Bioinformatics

 SIK – Computer Security

Instituttet ivaretar bachelorprogrammenes robusthet til tross for under 20 studieplasser per 

program. Programmene har felles emner første semester, felles programstyre, og er alle en del av et 

felles fagmiljø på instituttet. 

Instituttet foreslår også endringer i oppbygningen av bachelorprogrammene i datateknologi og 

datavitenskap. Disse endringene er et resultat av arbeidet til bachelorkomiteen som startet i januar 

2014, samt påfølgende arbeid av undergrupper ved instituttet.
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DTEK: Omlegging av studieplanen med innføring av nye emner i spesialiseringen, og oppdatering av

mål og innhold, samt læringsutbytte. Emner i spesialiseringen som utgår: INF111, STAT101/110. 

Emner som inngår i spesialiseringen: INF115, INF122 (erstatter INF121), INF222, INF250, INF214, 

INF226. Se ellers vedlagte programbeskrivelse. 

DVIT: Bytter ut INF121 med INF122. INF122 og STAT110 bytter plass i studieplanen. Det er også lagt 

inn at et av valgfagene i 5.semester skal være et masterfag. Læringsutbyttet er oppdatert (instituttet 

ønsker å gjøre ytterligere justeringer av dette ved neste studieplanendringsfrist, da en rekke 

konstruktive innspill kom på tampen av fristen), samt teksten om arbeidsmuligheter.

Om fargekoder i bachelorprogrammet i datasikkerhet: INF142 og INF101 har begge rød fargekode. 

INF142 inngår også i bachelorprogrammene i DTEK, DVIT og IKT, så det blir vanskelig å bytte 

fargekode på emnet. Siden det er ønskelig at studentene tar først 142, så 143 og 144 i 

sikkerhetsgraden, er det vanskelig å flytte 142 til senere semestre. (6.semester vil vi holde åpent for 

utveksling.) Studieadministrasjonen er klar over at det blir to emner med rød fargekode i samme 

semester i bachelorprogrammet i datasikkerhet, men vi vil administrere dette på instituttnivå.

IMØ: Et læringsutbytte er utarbeidet for bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi. Se 

vedlegg.

Bruk av emner fra andre institutter i studieplan

Bioinformatikk: I forslaget til studieplan for bachelorprogrammet i bioinformatikk er det lagt opp 

bruk av KJEM100/110 og MOL100 som obligatoriske emner i graden, samt MOL203 som valgemne. 

Se vedlagte uttalelser fra kjemisk og molekylærbiologisk institutt som bekrefter at dette er i orden.

2. Forslag til opprettelse av nye emner, med oppstartstid

Instituttet foreslår å opprette følgende nye emner: 

 INF115 Databaser og modellering. Oppstart våren 2016.

 INF122 Funksjonell programmering. (Erstatter INF121.) Oppstart høsten 2015.

 INF222 Programmeringsspråk. Oppstart våren 2017.

 INF214 Multiprogrammering. Oppstart høsten 2017.

 INF250 Dataorientert visuell beregning. Oppstart høsten 2015. 

 INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse. (Erstatter halvparten av INF280, og 

halvparten av INF282.) Oppstart våren 2016.

 INF283 Innføring i maskinlæring. (Erstatter halvparten av INF280.) Oppstart høsten 2015.

 INF285 Genomikk og transkriptomikk. (Erstatter deler av INF282.) Oppstart høsten 2015.

3. Nedleggelse av emner

 INF121 erstattes av INF122 fra høsten 2015. Høgskolen i Bergen er innforstått med dette, og 

ønsker fortsatt å bruke emnet i sin studieplan.

 Visualisering legger ned INF359. Siste gang det undervises blir våren 2015.
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 INF280 og INF282 vil bli lagt ned når de nye emnene starter opp. 

 INF284 skal ikke undervises mer, og legges herved ned.

 INF347 og INF379 står på listen over emner som ikke har blitt undervist på en stund, men skal 

IKKE legges ned per idag.

 Instituttet planlegger flere nedleggelser ved neste store studieplanendring.

Legge ned fjernundervisningsemner

Fjernundervisningsemnene INF100F og INF101F har ikke blitt undervist de siste semestrene. Det er 

usikkert om emnene skal tilbys igjen, og instituttet ønsker derfor at emnene legges ned.

4. Andre endringer i undervisningstilbudet

INF251 og INF252 skal bytte undervisningssemester. Visualiseringsgruppen og 

studieadministrasjonen har laget en plan for gjennomføring av dette med tanke på 

masterstudentene i visualisering sine studieplaner.

Bioinformatikk-gruppen har også laget en plan for utfasing av gamle emner og innføring av nye.

Ønsker fakultetet mer detaljert informasjon om dette, kontakt studieleder Mari Garaas Løchen.

Informasjon på nettsidene om krav til MAT101/MAT111 i bachelorprogrammet i datavitenskap

Nå står det på nettsidene at studentene kan velge mellom MAT101 og MAT111. Det er ikke riktig, 

studentene kan kun velge MAT111. Vi ønsker derfor å endre informasjonen på nettsiden til dette.

Informasjon på nettsidene om INF143

INF143 inngår i undervisningsopptaket, og skal fortsette å gjøre det. Det er imidlertid ingen info om 

dette på emnesiden til kurset, og vi ønsker derfor å endre dette så det gjenspeiler det som er riktig.

INF210: Tilføre anbefalte forkunnskapskrav og faste undervisningssemestre.

Ønsker å legge til INF122 som anbefalt forkunnskapskrav. Ønsker også at emnet skal undervises 

annenhver vår. Neste gang emnet blir undervist blir våren 2016, siden emnet gikk våren 2014.

Endringer i emnebeskrivelsen for INF226 Programvaresikkerhet

Endringer i læringsutbytte, anbefalte forkunnskapskrav og undervisningssemester (fra uregelmessig 

til regelmessig). Fordi emnet blir obligatorisk i bachelorgradene i datasikkerhet og datateknologi, skal 

det ikke lenger være en del av undervisningsopptaket, ha plass til minst 50 studenter. Se vedlagte 

emnebeskrivelse.

Endring i forkunnskapskrav for INF143 

Forkunnskapskravet endres til: Det er ønskeleg, men ikkje naudsynt, med INF142.



U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Institutt for informatikk

Studieplanendringer	for	2015,	institutt	for	informatikk. Saksbehandler:	Mari	Garaas	Løchen

5. Endringer i IT-didaktikken: Opprettelse av IT-didaktikk 1 som emne ved II

Emnene IT-didaktikk 1/høst (7.5sp) og IT-didaktikk 2/vår (7.5sp) på PPU er i dag begge lagt til Institutt 

for informasjons- og medievitenskap. Instituttet gir 3-4 dedikerte forelesninger hvert semester, pluss 

veiledning, sensur og skolebesøk. Institutt for informatikk bidrar også til disse emnene med 3-4 

dedikerte forelesninger hvert semester (hovedsakelig fokusert på programmeringsdidaktikk), pluss 

veiledning og sensur etter behov. I tillegg følger studentene også forelesningene i henholdsvis 

realfagsdidaktikk 1 og realfagsdidaktikk 2, begge med egen oppgaveinnlevering. 

Denne modellen betyr at hvert av emnene består av 3 separate komponenter, både mht foreleser, 

tematikk og pensum. Dette har vist seg å bli for fragmentert og til dels forvirrende for studentene, og 

det har også vært unødvendig tungvint å organisere, særlig med tanke på at IT er et lite didaktikkfag. 

For sensurens del har vi blitt nødt til å ha to interne eksaminatorer til muntlig eksamen, én fra hver 

emnebolk/fakultet. Det er også vanskelig å integrere realfagsdidaktikk-biten i en samlet 

vurderingsordning for studentene, både fordi det blir for mange kokker faglig sett, og fordi MatNat 

og Psykologisk fakultet (som adminstrerer PPU-eksamen for SV) ikke har kompatible 

eksamensordninger.  Utfordringene har blitt forsterket av at SV sine dedikerte forelesninger igjen er 

delt opp på ulike forelesere. 

I samråd med SV vil vi derfor foreslå at instituttene får helt og fullt ansvaret for ett emne hver, både 

formelt, organisatorisk og undervisningsmessig. Da vil vi unngå problemene beskrevet ovenfor. Hvert 

av emnene vil bli langt mer enhetlige faglig sett, med litt forskjellig profil, og både undervisning og 

eksamen kan følge samme modell som de andre didaktikkfagene på PPU. 

Denne omleggingen vil innebære at IT-didaktikk1 legges ned ved SV-fakultetet og i stedet opprettes 

som nytt emne under institutt for informatikk. 

Emnebeskrivelsen for IT-didaktikk 1 er foreløpig uendret, men det vil bli foreslått mindre justeringer i 

forbindelse med vårens studieplanendringer når emneansvarlig på institutt for informatikk har 

kommet på plass. Foreløpig ønsker vi kun å endre følgende: 

Avdeling som tilbyr emnet ønskes endret til institutt for informatikk. 

6. Nye maler for masterprogram

Programbeskrivelsene for masterprogrammene har blitt gjennomgått i forskningsgruppene. 

Studieplanene for masterprogrammene i visualisering og bioinformatikk har blitt oppdatert som 

følge av endringene i emnetilbudet. I tillegg har gruppene hatt fokus på læringsutbytte og generell 

forbedring av tekstene som beskriver studieprogrammene.
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Begrunnelse for opprettelse av to nye programmer

Mot slutten av 2013 nedsatte instituttleder Petter Bjørstad en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå strukturen 
og innholdet i bachelorprogrammene som ble tilbudt ved Institutt for informatikk. Utvalgets overordnede 
mandat var å foreslå hvordan Institutt for informatikk innenfor de ressursmessige rammer som forelå, kunne 
tilby en mest mulig fremtidsrettet, riktig og god undervisning i IKT. Utgangspunktet for utvalgets arbeid var en 
rapport fra ACM (Association for Computing Machinery) og IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) med tittel «Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science»

“The CS2013 guidelines include a redefined body of knowledge, a result of rethinking the essentials necessary 
for a Computer Science curriculum. It also seeks to identify exemplars of actual courses and programs to 
provide concrete guidance on curricular structure and development in a variety of institutional contexts”.

Med utgangspunkt i denne rapportens anbefalinger foreslo utvalget å beholde de to eksisterende 
bachelorprogrammene i datavitenskap og datateknologi, og samtidig opprette to nye helt bachelorprogrammer 
i bioinformatikk og i datasikkerhet. Utvalgets arbeid resulterte i en egen rapport som ble lagt fram og diskutert 
på instituttseminar i april. 

Bachelorprogram i datasikkerhet 
Et bachelorprogram i datasikkerhet kan trekke til seg studenter fra hele landet som er interessert i fagfeltet. I 
dag er det kun Høgskulen i Gjøvik som tilbyr lignende studier.  Vi kan tilføre denne gruppen studenter et 
studium med faglig tyngde ettersom dette er et av instituttets spesialområder. Vi vil gjør det ved å utnytte 
eksisterende undervisningskapasitet – på instituttet som helhet og på Selmersenteret.  Det er et skrikende 
behov i samfunnet for gode kandidater innen dette området, og et bachelorprogram i datasikkerhet kan øke 
tilfanget av søkere til instituttets masterstudier. 

Bachelorprogram i bioinformatikk 
Bioinformatikk kan tilby grunnlaget for å svare på utfordringer innen biologisk, bioteknologisk og biomedisinsk 
forskning, alle områder in high demand. Det er dessverre for få studenter som starter en mastergrad i 
bioinformatikk og det er vanskelig å få tak i gode ph.d.-kandidater. Dette gjør det igjen vanskelig å 
opprettholde forskningsaktivitet på et konkurrerende internasjonalt nivå.  Et bachelorprogram i bioinformatikk 
kan danne en base av interesserte og kvalifiserte studenter på alle nivåer.

Referanse Dato

2014/8858-MARLØ 01.10.2014
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Vennlig hilsen

Mari Garaas Løchen

Studieleder Ida Rosenlund

førstekonsulent

Vedlegg

1 Bekreftelse IMØ fra MI

2 Bekreftelse IMØ fra ECON

3 Svar fra KI om bruk av kjemiemne i bachelorgrad

4 Svar fra MBI om bruk av emne i bachelorgrad

5 Emnebeskrivelse INF115 Databasar og modellering

6 Emnebeskrivelse INF122 Funksjonell programmering

7 Emnebeskrivelse INF214 Multiprogrammering

8 Emnebeskrivelse INF222 Programmeringsspråk

9 Emnebeskrivelse INF226 Programvaresikkerhet

10 Emnebeskrivelse INF250 Dataorientert visuell berekning

11 Emnebeskrivelse INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse

12 Emnebeskrivelse INF283 Innføring i maskinlæring

13 Emnebeskrivelse INF285 Genomikk og transkriptomikk

14 Masterprogram i informatikk - generell beskrivelse

15 Masterprogram i informatikk ALG

16 Masterprogram i informatikk BIO

17 Masterprogram i informatikk OPT

18 Masterprogram i informatikk SIK

19 Masterprogram i informatikk VIS

20 Felles masterprogram i programutvikling

21 Studieplan bachelor IMØ

22 Studieplan bachelor i informatikk bioinformatikk

23 Studieplan bachelor i informatikk datatryggleik

24 Studieplan bachelor i informatikk datavitskap

25 Studieplan bachelor i informatikk datateknologi
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26 Begrunnelse for opprettelse av to nye programmer
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Institutt for informatikk 
 
  

  

 

 

Svar fra KI om bruk av kjemiemne i ny bachelorgrad 
Kjemisk institutt synes det er positivt at man vurderer kjemiemner som en viktig del av en 
grad i bioinformatikk. Vi godkjenner bruk av KJEM100 eller KJEM110 i tredje semester for 
bioinformatikk-studentene.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
John Georg Seland 
Leder, programstyret i kjemi Kristin Sofie Farkas 
 administrasjonssjef 
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Svar fra MBI om bruk av molekylærbiologiemner i ny bachelorgrad 
 
Vi viser til brev sendt 4. september 2014 om bruk av MOL100 og MOL203 i den nye 
bachelorgraden i bioinformatikk.  
 
Programstyret ved Molekylærbiologisk institutt behandlet saken i styremøte 15. september, 
og vi er positive til at MOL100 kan bli obligatorisk emne og MOL203 anbefalt valgemne i 
bachelorprogrammet i bioinformatikk.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det er få studenter som tar MOL301 Biomolekyl. Dette emnet er 
laget for masterstudenter i bioinformatikk. Nå som MOL-emner inkluderes i den nye 
bachelorgraden i bioinformatikk, ber vi dere gi oss tilbakemelding på om det på sikt vil være 
behov for MOL301 Biomolekyl. 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Rune Male 
Programstyreleder Gunhild Brubakken 
 førstekonsulent 
 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2014/8631-GUBRN 15.09.2014 
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Emnekode INF115 
Namn, nynorsk Databasar og modellering 
Namn, bokmål Databaser og modellering 
Namn, engelsk Databases and modelling 
Studiepoeng 10 SP 

Undervisningssemester 
Vår 
 

Undervisningsspråk Norsk [Norwegian] 
Studienivå Bachelor 
Institutt Institutt for informatikk 

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. 
 

Innhald 

Emnet gjev innføring i metodar for organisering, 
strukturering, representasjon og lagring av store 
informasjonsmengder. Hovudvekta blir lagt på 
teknikkar for datamodellering, samt teorien for 
relasjonsdatabasar. Andre vikige tema er 
relasjonsalgebra, spørrespråk, lagringsmedia og 
lagringsmetodar. Personvernaspekt ved innsamling 
og behandling av data står sentralt. 
 
 
The course introduces principles for organising 
and representing large amounts of data. The focus 
is on methods for data modelling and the theory 
for relational data bases. Other topics include 
relational algebra, query languages, storage media 
and storage technology. Privacy issues related to 
data collection and processing is important. 
 
 



 Læringsutbytte 

Etter å ha bestått kurset skal studenten vere i stand 
til å: 

 Ved hjelp av datamodellering foreslå 
fornuftige datastrukturar ut frå 
ustrukturert informasjon om eit gitt 
problemområde. 

 Design av relasjonsdatabasar. 
 Bruke slike datastrukturar ved hjelp av eit 

databaseverktøy. 
 Kjenne til problemområdet stordata («big 

data»). 
 Kjenne til problemområdet «rom-tid 

data» (t.d. innan geoinformasjonssystem, 
klimamodeller, og oljeindustrien). 

 Bruke personopplysningsloven og 
diskutere etiske sider ved datahåndtering 
og personvern. 

 
 
 
After successfully completing the course, the 
students shall be able to: 
 

 Use data modelling to choose data 
structure based on unstructured 
information about a given domain. 

 Design of relational databases. 
 Use data base tools to store and retrieve 

such data. 
 Be familiar with the concept “Big Data”. 
 Be familiar with the concept “spatio-

temporal data” (e.g., for geographic 

information systems, climate modelling or 
the oil industry). 

 Use the personal data act and discuss the 
ethics of data management and privacy. 

  



Tilrådde forkunnskapar INF100. INF101 bør takast samstundes. 

Krav til forkunnskapar  
Ingen  
 

Fagleg overlapp  DAT101: 10stp. 

Undervisning og omfang 
Førelesningar / 4 timar pr veke 
Lab/gruppeøvingar / 2 timar pr veke 

Obligatoriske arbeidskrav 

Godkjende obligatoriske oppgåver. 

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester; 
det semesteret aktiviteten godkjennast samt det 
påfølgjande semesteret. 

 

Vurderingsform 

Skriftleg eksamen (3 timar). Det er høve til å gje 
karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i 
sluttkarakteren. Dersom det er færre enn 20 
deltakarar kan det bli munnleg eksamen 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart 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 Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på 
instituttet. 
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Emnekode INF122 

Namn, nynorsk Funksjonell programmering 
 
Namn, bokmål Funksjonell programmering 

Namn, engelsk Functional Programming 

Studiepoeng 10 SP 

Undervisningssemester 
Vår 
 

Undervisningsspråk 
Norsk [Norwegian] 
 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for informatikk 

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. 
 

Innhald 

Eit funksjonelt program består av definisjonar av funksjonar. Programmet sin effekt er bestemt av input-output 
oppførselen til desse funksjonane. Funksjonell programmering er eit sentralt eksempel på det deklarative 
paradigmet, der eit program har ein dual tolking i tillegg til den operasjonelle, nemleg som ein formel med statisk 
meining uavhengig av nokon overgangar mellom programtilstandar. Eksekvering av eit program svarar då til 
denne deklarative tolkinga. Dette støttar utvikling og vedlikehald av korrekte program. I kurset tileignar ein seg 
grunnleggande konsept frå det funksjonelle paradigmet ved programmering i eit funksjonelt språk (til dømes 
Haskell). 
 
A functional program consists of definitions of functions and its effect is determined by the input-output 
behaviour of these functions. Functional programming is the central example of the declarative paradigm, where 
program, in addition to its operational interpretation, has also a dual one: as a formula with static meaning 
independent from the transitions between program states. Execution of a program corresponds then to this 
declarative interpretation and this facilitates development and maintenance of correct software. The course 
introduces basic concepts from the functional paradigm through programming in a functional language (e.g., 
Haskell). 
 

Læringsutbytte 
Etter å ha fullført INF122 skal studentane kunne programmere med funksjonar, forstå og bruke rekursjon, 
algebraiske datatypar (lister, tre), høgare-ordens og polymorfe funksjonar.  



After the course, the students shall know how to program with functions, understand and use recursion, algebraic 
data types (such as lists and trees), higher order functions and polymorphic functions.  

Tilrådde forkunnskapar INF100, MNF130 

Krav til forkunnskapar  
Ingen  
 

Fagleg overlapp  INF121: 5 SP, INF121A: 5SP 

Undervisning og omfang 
Førelesingar / 4 timar pr veke 
Labøvingar / 2 timer pr veke 

Obligatoriske arbeidskrav 

Godkjende obligatoriske oppgåver. 

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester; det semesteret aktiviteten godkjennast samt det påfølgande 
semesteret. 

Vurderingsform 
Skriftleg eksamen (3 timar). Det er høve til å gje karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i 
sluttkarakteren. Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli munnleg eksamen. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart 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 Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
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Emnekode INF214 

Namn, nynorsk Multiprogrammering 

Namn, bokmål Multiprogrammering 
Namn, engelsk Concurrent programming 

Studiepoeng 10 SP 

Undervisningssemester 
Haust 
 

Undervisningsspråk Engelsk [English] 

Studienivå Bachelor, master 
Institutt Institutt for informatikk 

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. 
 

Innhald 

Kurset gjev ein introduksjon til prinsipp for å programmere sikker, påliteleg og robust programvare med mange trådar eller 
prosessar. Teknikkar innanfor multiprogrammeringhar ei særs viktig rolle i kurset, men det kan hende at beslekta teknikkar 
som til dømes hending-styrt programmering blir tatt opp. Kurset kombinerer eit sterkt teoretisk grunnlag med løysing av 
praktiske øvingar. 
 
 
The course introduces principles for programming secure, reliable and robust software in a multi-threaded or multi-process 
environment. Concurrent programming techniques are particularly central to the course, but related techniques such as 
event-driven programming may also be covered. The course combines a strong theoretical foundation with practical exercises. 

 Læringsutbytte 

Etter å ha bestått kurset skal studenten vere i stand til å: 

 Skrive korrekte samtidige program ved å bruke fleire forskjellege programmeringsmodellar, som til dømes felles 
minne, meldingsorientering, «actors», «futures» og primitivar for data-parallellitet. 

 Forstå, relatere til og vere i stand til å bruke synkroniseringsprimitivar på ein god måte. 
 Modellere samtidige prosessar/trådar ved å bruke ein formell metode. 
 Forklare potensiell køyre-tid problem som kan oppstå når fleire delprogram blir eksekvert samtidig. 

 
 
 
After successfully completing the course, the students shall be able to: 



 
• Write correct concurrent programs using multiple programming models, e.g., shared memory, message-passing, actors, 

futures, and data-parallelism primitives. 
• Understand, relate and use synchronization primitives appropriately. 
• Model a concurrent process using a formal method. 
• Explain the potential run-time problems arising from the concurrent operation of many separate tasks. 

 
 INF101 

Krav til forkunnskapar  
Ingen  
 

Fagleg overlapp  Ingen 

Undervisning og omfang 
Førelesningar / 4 timar pr veke 
Lab/gruppeøvingar / 2 timar pr veke 

Obligatoriske arbeidskrav 

Godkjende obligatoriske oppgåver. 

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester; det semesteret aktiviteten godkjennast samt det påfølgjande semesteret. 

Vurderingsform 
Skriftleg eksamen (3 timar). Det er høve til å gje karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren. Dersom 
det er færre enn 20 deltakarar kan det bli munnleg eksamen 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart 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 Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
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Emnekode INF222 

Namn, nynorsk Programmeringsspråk 
Namn, bokmål Programmeringsspråk 

Namn, engelsk Programming Languages 

Studiepoeng 10 SP 

Undervisningssemester 
Vår 
 

Undervisningsspråk Engelsk [English]  

Studienivå Bachelor, master 

Institutt Institutt for informatikk 

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. 
 

Innhald 

Kurset gjev ein praktisk og teoretisk introduksjon 
til semantikken til programmeringsspråk 
konstruksjonar.  
Kurset tar for seg emne frå konstruksjonar på eit 
mikronivå, til dømes parameter passing, til 
konstruksjonar på eit makronivå, til dømes modul 
system. Ein lærer òg å reflektere over innverknaden 
som desse konstruksjonane har på programvare 
kvalitet. 
 
The course gives a practical and theoretical 
introduction to the semantics of programming 
language constructs. The course covers a range 
from micro level constructs, e.g., parameter 
passing, to macro level constructs, e.g., module 
systems. Reflecting on the influence of the 
constructs on software quality forms part of the 
course. 

Læringsutbytte Etter å ha bestått dette kurset skal studenten kunne: 



 

 Definere mikronivå konstruksjonar ved 
hjelp av evaluatorar.  

 Definere makronivå konstruksjonar og 
korleis dei blir emulert i vanlege 
programmeringsspråk. 

 Identifisere eigenskapar ved språk som 
gjer programvare integritet (påliteleg, 
robust, sikkert) og programvare validering 
(verifikasjon og testing) meir oppnåeleg. 

 
 
After successfully completing the course, the 
students shall be able to: 
 
• Define micro level constructs by programming 

evaluators.  
• Define macro level constructs and how they are 

emulated in common programming 
languages. 

• Identify language features that benefit software 
integrity (reliability, robustness, and 
security) and software validation 
(verification and testing). 

 

Tilrådde forkunnskapar 
INF101 (Videregåande programmering), og 
INF121 (Programmeringsparadigmer) eller 
INF122 (Funksjonell programmering) 

Krav til forkunnskapar  
Ingen  
 

Fagleg overlapp  Ingen 

Undervisning og omfang 
Førelesingar / 4 timar pr veke 
Lab/gruppeøvingar / 2 timar pr veke 

Obligatoriske arbeidskrav 
Godkjende obligatoriske oppgåver. 

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester; 



det semesteret aktiviteten godkjennast samt det 
påfølgjande semesteret. 

 

Vurderingsform 

Munnleg eksamen. Dersom det er mange deltakarar 
på kurset, kan det bli skriftleg eksamen (3 timar). 
Det er høve til å gje karakter på obligatoriske 
oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.  

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart 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 Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på 
instituttet. 
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Emnekode INF226 

Namn, nynorsk Programvaresikkerhet 

 

Namn, bokmål Programvaresikkerhet 

Namn, engelsk Software Security 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Haust 

Autumn 

Undervisningsspråk Engelsk  

English 

Studienivå Bachelor, master 

Institutt Institutt for Informatikk 

Department of informatics 

Krav til studierett Emnet er opent for alle studentar. 

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

The course is open for all students. 



Innhald Kurset gjev oversikt over tryggingsproblem som programvare blir eksponert for.  Hovudfokuset i kurset er programmeringsteknikkar 
for utvikling av sikre applikasjonar. Kurset tek opp utviklingsteknikkar for å unngå konkrete tryggingsrelaterte problem. Verkty blir 
nytta til å avdekkje slike problem i programvaren. Java (og/eller andre programmeringsspråk) blir nytta til å sjå på tryggingstiltak. 
Bruk av sikre programmeringsteknikkar blir praktisert ved eit semesterprosjekt med fleire obligatoriske oppgåver. Kurset er såleis 
arbeidskrevjande. 

The course gives an overview of security problems that software is exposed to. The main focus of the course is programming 
techniques for developing secure applications. The course includes development techniques to avoid specific security-related 
problems. Tools are used to detect such problems in the software. Java (and / or other programming languages) is used to discuss 
security measures that can be applied. Secure programming techniques are used in a semester project with multiple mandatory 
assignments. The course, as such, is demanding. 

Læringsutbytte Studentane skal forstå tryggingsproblema som er knytta til utvikling av programvare, og vere i stand til å nytte 
programmeringsteknikkar for å utvikle sikre, pålitelege og robuste system. 

Students will be able to understand security issues relating to system development, and be in a position to utilize programming 
techniques to develop secure, reliable and robust systems. 

Tilrådde forkunnskapar INF100, INF101, INF102, INF112, INFO125/DAT101 

Krav til forkunnskapar  Ingen  

None 

Fagleg overlapp  Ingen 

None 

Undervisning og omfang Undervisningsformen kan bli endra dersom det er få studentar som deltek. 

The mode of teaching can change if there are fewer students. 



Obligatoriske arbeidskrav Det er obligatorisk frammøte på forelesningane/gruppene. Studentdeltaking i presentasjon av pensum. 

Obligatorisk prosjekt må gjenomførast for å få ta eksamen. 

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgende semesteret. 

 

Compulsory attendance of lectures/ groups. Student participation in presenting topics in class. 

Compulsory project must be completed in order to take the exam. 

Vurderingsform Munnleg eksamen/prosjektpresentasjon. Bestått/ikkje bestått. Ingen lovlege hjelpemiddel. 

Oral exam/ project presentation/ class presentation. Closed-book exam. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester. 

An exam is given every 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. 

Students will evaluate the teaching according to UiB and the department’s quality assurance system. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 

Lecturer and Administrative Contact Person information is provided on Mi side, contact study adviser at the department if necessary. 
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Emnekode INF250
Namn, nynorsk Dataorientertvisuellberekning

Namn, bokmål Dataorientertvisuellberegning
Namn, engelsk Foundationsof data-orientedvisualcomputing
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår (spring)

Kursetkrevei rimelegforståingav matematikk(spesieltinnenlineæralgebra)oggodekunnskapari programmering.Kursetbør
derfor inngåi 4. eller6.semester.

Thecourserequiresa moderateunderstandingof mathematics(basicsof linearalgebra)andgoodknowledgeof programming.It
shouldbetakenin thesecondhalf of a 3-yearsBachelorprogramin Informatics.

Undervisningsspråk Engelsk[English]
Studienivå Bachelor,master
Institutt Institutt for informatikk
Krav til studierett Foroppstartpåemneter detkrav omein studierettknytt til Det matematisk-naturvitskaplegefakultet,samtat duoppfyllerev.

opptakskrav.Emnetermyntapåstudentari informatikk somharoppnåddminimumskvalifikasjonanei matematikkog
programmeringtidlegarei studieløpet.Studentarsomynskjerå taein mastergradmedspesialiseringi visualiseringvedUiB
Informatikk (MAMN -INF/VI), anbefalastå tadettekurseti sistehalvdelavbachelor-studiane.

This courseis opento all studentsof naturalsciences,in particularinformatics,whodohavea minimumqualificationin
mathematics(basicin linearalgebra)anda goodcommandof programmingfrom earlierUniversityeducation,especiallystudents
from Bachelorprogramsin Informaticsat UiB.
Students,whoconsiderto latertaketheMasterprogramin visualizationatUiB Informatics(MAMN -INF/VI ), arestrongly
recommendedto takethiscoursein thesecondhalf of their Bachelorstudies.

Innhald Forretningsverdaer pålik line medforskingsverdai aukandegradpåverkaavdatadrevneoppdagingarogprognosar.Detteemnet
fokusererpågrunnlagetfor dataintenseinformatikkprosjekt,medeit spesieltfokuspåprosjektsominvolverervisuell berekning.
Dettegrunnlagetinkluderereinnaudsyntmatematiskbakgrunn(meir frå eit brukarperspektiv,ennfrå eit matematikkemne
perspektiv)i tillegg til einprogrammeringsbakgrunn.Studentanevil i dettekursetoppnåkompetansenog dugleikanesomtrengstfor
å realiseredataintenseprosjektfrå starttil slutt,altsåfrå analyseav datatil å visualisereog kommunisereresultata.Emnetgjevòg
studentaneeinbrei bakgrunninnanmetodarog teknikkari datavitskapog introdusererdeiviktigasteteknikkanefrå berekningsbasert
dataanalysemedeit fokuspådetkonseptuellegrunnlagetogpraktiskbruk.



 
Business as well as research is increasingly influenced by data-driven discoveries and prediction.  This course focuses on 
foundations for data-intense informatics projects, in particular projects involving visual computing.  Those foundations include the 
necessary mathematical basis (more from a users’ point of view) as well as programming foundations.  Students of this course 

acquire the competence and skills that are required for realizing a data-intense project from start to end, i.e., from analyzing data to 
visualizing and communicating the results. The course provides students with a broad foundation of methods and techniques in data 
science and introduces the most important computational data analysis techniques with an emphasis on their conceptual basis as well 
as their practical utilization. 
 

Læringsutbytte  
Kunnskapar 

● Studentene vil ha en forståelse for vanlig datatilpasning (eng. data fitting), optimeringsteknikker og deres bruksområder. 
● Studentene vil kunne utføre numerisk integrasjon og derivering. 
● Studentene vil kunne benytte grunnleggende statistiske og maskinlærings-teknikker. 

 
Dugleikar 

● Studentene vil demonstrere en forståelse for linære systemer og kunne utnytte dem i dataorienterte utregninger. 
● Studentene vil kunne bruke i praksis utvalgte ideer fra bildeprosessering og visualisering. 
● Studentene vil kunne utarbeide dataprogrammer for dataanalyse og vitenskapelig utregning. 
● Studentene vil ha lært programmering som utnytter spesielle muligheter (f.eks. bruk av grafikkort). 

 
Generell kompetanse 

● Studentene vil kunne bedømme relevansen av bruken av forskjellige dataanalyse teknikker. 
● Studentene vil ha organisert og strukturert tilnærminger til problemløsning i grupper. 

 
[knowledge] 

● Students will exemplify an understanding of common data fitting and optimization techniques and their applications. 
● Students will be able to carry out numerical integration and derivation methods. 
● Students will know to apply basic statistical methods and basic machine learning. 

[skills] 
● Students will demonstrate an understanding of linear systems and will be able to exploit them in data-oriented computation. 
● Students will addapt in practice selected principles of image processing and visualization. 
● Students will be able to design computer programs for data analysis and scientific computing. 
● Students will practice programming that expoits special opportunities (like exploiting the graphics card). 

[general competencies] 
● Students will judge the appropriateness of applying different data analysis techniques. 
● Students will organize and structure the problem solving approaches in a team environment. 

 
Tilrådde forkunnskapar Kurset krev grunnleggjande kunnskap om programmering og matematikk. Studentar bør ha bestått minst eitt kurs i matematikk 



(ideelt med grunnleggjande lineær algebra), og minst to kurs i programmering.  
 
The course requires basic knowledge of programming and mathematics from earlier University education.  Students should have 
passed at least one basic course from mathematics (ideally with basic training in linear algebra), and at least two courses about 
programming.   

Krav til forkunnskapar  INF100 og INF101 (eller tilsvarande utdanning); MAT101/MAT111, (eller eit anna tilsvarande fag). 
 
INF100 and INF101 (or a comparable education); MAT101 (or MAT111, or any other comparable course).   
 

Fagleg overlapp  Ingen overlapp. 
 
No overlap. 
 

Undervisning og omfang Kurset består i hovudsak av førelesningar, programmeringsleksjonar og øvingar. 
Vanlegvis vil det være 6 organiserte arbeidstimar i veka. 
 
The course is built upon lectures, programming tutorials and programming assignments, as well as exercises.  On average, students  
will meet up for lectures, tutorials, and exercises for 6 hours per week.' 
 

Obligatoriske arbeidskrav Deltaking på obligatoriske øvingar og beståtte obligatoriske oppgåver. Obligatoriske oppgåver er gyldige i to semester; det 
semesteret aktiviteten godkjennast samt det påfølgjande semesteret 
 
The exercises must be attended.  The programming assignments will be evaluated and must be passed.  An exam (about the content 
of the lectures) needs to be passed, as well.  Compulsory assignments are valid two semesters, the semester of the approval and the 
following semester.   
 

Vurderingsform 3 timar skriftleg eksamen. Dersom det er færre enn 20deltakarar kan det bli munnleg eksamen. På eksamenen er kun godkjende 
kalkulatorar tillatne som hjelpemiddel. Endeleg karakter er ein kombinasjon av karakterane frå programmeringsoppgåvane og 
eksamenen. 
 
At the end of the semester there is a written exam (three hours).   If less than 20 students are taking the course, the exam can be oral. 
The exam is a closed-book exam, where only approved calculators are allowed. 
The overall evaluation of the course is then a combination of the grading of the programming assignments and the exam.   
 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart 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 Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
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Emnekode INF281 
Namn, nynorsk Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse 
 

Namn, bokmål Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse 

Namn, engelsk Basics of bioinformatics sequence analysis 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår 
 

Undervisningsspråk Engelsk (eller norsk viss det er mogleg og ønskjeleg) 
English (or Norwegian if possible and desired) 

Studienivå Bachelor, master 

Institutt Institutt for informatikk 
Department of informatics 

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. 
 

Innhald Kurset dekkjer grunnleggjande sekvensanalyse i bioinformatikk, då særleg analyse av proteinsekvensar, runda av med ei dekking av 
RNA sekundær struktur-prediksjon for samanlikning. Emne som blir dekka er globale og lokale parvise samanstillingar, 
samanstillingar, av fleire sekvensar, stamtre, skåringsmatriser, søk i proteindatabaser, p- og e-verdiar, målingar av klassifiserings-
ytelse, profilar, Skjulte/Gøymde Markov Modellar, sekvensmønster, og prediksjon av RNA sekundær struktur. Kurset inneheld óg ei 
gjennomgang av grunnleggjande emne innan molekylærbiologi.  

The course covers the basics of bioinformatics sequence analysis, in particular the analysis of protein sequences, rounded off with 
RNA secondary structure prediction for comparison. Topics covered are global and local pairwise alignment, multiple alignment, 
phylogenetic trees, score matrices, protein database search, p- and Evalues, measures of classification performance, profiles, Hidden 
Markov Models, sequence patterns, and prediction of RNA secondary structure. The course also briefly reviews the necessary basics 
of Molecular Biology. 

 

 



Læringsutbytte Ved slutten av kurset skal studenten vere i stand til å: 
- Gjenge grunnleggjande fakta og resultat innan Molekylærbiologi og evolusjon som er relevant til kurset, og å knytte dei saman med    
forskjellege algoritmar. 
- Samanlikne tekniske aspekt ved algortimar for parvise lokale og globale sekvenssamenstilling 
- Samanlikne samenstilling av to og fleire sekvensar med omsyn til utfordringar og anvendingar. 
- Gjennomgå mål for klassifiseringsytelse innanfor biologisk sekvensanalyse 
- Kunne implementere grunnleggjande bioinformatikk-algoritmar. 

At the end of the course a student should be able to: 
- paraphrase the molecular biology and evolution basics pertaining to the course and connect them with the various algorithms 
- compare technical aspects of pairwise local and global sequence alignment algorithms 
- compare pairwise and multiple sequence alignment in terms of challenges and application 
- review classification performance measures in the fields of biological sequence analysis 
- create working implementations of basic bioinformatics algorithms 

 
Tilrådde forkunnskapar Studentane må vere i stand til å implementere grunnleggjande algoritmar i eit programmeringsspråk som dei veljar sjølv. Ein basal 

forståing for algoritmar og deira effektivitet er eit krav.  

Students need to be able to implement basic algorithms in a programming language of their choice. A basic understanding of 
algorithms and efficiency is required. 
 

Krav til forkunnskapar  Ingen  

Fagleg overlapp  Ingen 

Undervisning og omfang Førelesingar/4 timar per veke 
Gruppearbeid/2 timer per veke 
 
Lectures/4 hours per week 
Group work/2 hours per week 

Obligatoriske arbeidskrav Godkjente obligatoriske oppgaver. 
Obligatoriske aktiviteter er gyldige to semester, det semesteret aktiviteten foregår samt det påfølgjande. 

Vurderingsform Munnleg eksamen. Dersom det er fleire enn 20 studentar kan det bli skriftleg eksamen.  
Obligatoriske arbeidskrav inngår i vurderingsgrunnlaget for eksamen. 
 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart 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 Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
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Emnekode INF283 
Namn, nynorsk Innføring i maskinlæring 
 

Namn, bokmål Innføring i maskinlæring 
Namn, engelsk Introduction to Machine Learning 
Studiepoeng 10 
Undervisningssemester Haust 
Undervisningsspråk Engelsk (eller norsk viss det er mogleg og ønskjeleg) 

English (or Norwegian if possible and desired)  
 
 

Studienivå Bachelor, master 
Institutt Institutt for informatikk 

Department of informatics 
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. 
 

Innhald Emnet dekkjer grunnleggjande maskinlæring med tanke på anvendingar innan bioinformatikk. Emne som blir 
dekka er læringsproblem, konseptlæring, læring av beslutningstre, bayesiansk læring, og støttevektor-maskinar 
(Support Vector Machines). 

The course covers the basics of Machine Learning, with a view towards bioinformatics applications. Topics 
covered are learning problems, concept learning, decision tree learning, Bayesian learning, and Support 
Vector Machines. 

 

 



Læringsutbytte Ved slutten av kurset skal studenten vere i stand til å 
- Gjenge dei grunnleggjande idéar innan maskinlæring 
- Samanlikne modellerings aspekt ved forskjellege tilnærmingar til maskinlæring 
- Evaluere tilnærmingar til maskinlæring med omsyn til “inductive bias”. 
- Implementere maskinlærings-algoritmar 

At the end of the course a student should be able to 
- paraphrase the basic ideas of machine learning 
- compare modeling aspects of various machine learning approaches 
- evaluate machine learning approaches in terms of inductive bias 
- create working implementations of machine learning algorithms 

 
 

Tilrådde forkunnskapar Studentane må vere istand til å implementere grunnleggjande algoritmar i eit programmeringsspråk som dei 
veljar sjølv. Ideelt sett så har studentane meistra INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse. 

Students need to be able to implement basic algorithms in a programming language of their choice. Ideally, 
students have mastered INF281 Basics of bioinformatics sequence analysis. 

 
Krav til forkunnskapar  Ingen  
Fagleg overlapp  Ingen 
Undervisning og omfang Førelesingar/4 timar per veke 

Gruppearbeid/2 timer per veke 
 
Lectures/4 hours per week 
Group work/2 hours per week 

Obligatoriske arbeidskrav Godkjente obligatoriske oppgåver 
Obligatoriske aktiviteter er gyldige to semester, det semesteret aktiviteten foregår samt det påfølgjande. 
 



 
 

 
 
 
 

 

Vurderingsform Munnleg eksamen. Dersom det er fleire enn 20 studentar kan det bli skriftleg eksamen.  
Obligatoriske arbeidskrav inngår i vurderingsgrunnlaget for eksamen. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart 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 Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode INF285 
Namn, nynorsk Genomikk og transkriptomikk 
 

Namn, bokmål Genomikk og transkriptomikk 

Namn, engelsk Genomics and transcriptomics 

Studiepoeng  

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Engelsk (eller norsk viss det er mogleg og ønskjeleg) 
English (or Norwegian if possible and desired)  

Studienivå Bachelor, master 

Institutt Institutt for informatikk 
Department of informatics 

Krav til studierett 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. opptakskrav 

Innhald Kurset dekkjer grunnleggjande genomikk og transkriptomikk analyse. Dette inkluderer genom-vide analyser (genprediksjon, 
regulatoriske element, prediksjon av ikkje-kodande RNAer, neste-generasjons sekvensering og analyse, ChIP-sekvensering og 
analyse og transkriptom-vide analyser, (analyse av genuttrykk, analyse av uttrykk for ikkje-kodande RNA, prediksjon av mål for 
microRNA. 

The course covers the basics of genomics and transcriptomics analysis. This includes genome-wide analyses (gene prediction, 
regulatory elements, prediction of noncoding RNAs, next-generation sequencing and analysis, ChIP-sequencing and analysis), and 
transcriptome-wide analyses (gene expression analysis, analysis of expression of non-coding RNA, microRNA target prediction). 

Læringsutbytte Ved slutten av kurset skal studenten vere i stand til å  
- forklare grunnleggjande statistikk som er relevant i genomikk og transkriptomikk studiar 
- gjennomgå anvendingar og metodar for sekvenserings tilnærmingsmåtar i genomikk, transkriptomikk og proteomikk 
- implementere genomikk og transkriptomikk analyse “pipeline” 

At the end of the course a student should be able to 
- explain the statistics basics pertaining to genomics and transcriptomics studies 
- review applications and methods of sequencing approaches in genomics, transcriptomics, and proteomics 
- create working implementations of genomics or transcriptomics analysis pipelines 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

Tilrådde forkunnskapar Studentane må vere istand til å implementere grunnleggjande algoritmar i eit programmeringsspråk som dei veljar sjølv, og dei må 
vere erfaren med eit kommando-line Unix-aktig miljø. Ein basal forståing for algoritmar og deiras effektivitet er eit krav.  

Students need to be able to implement basic algorithms in a programming language of their choice and to be well-versed in a 
command-line Unix environment. A basic understanding of algorithms and efficiency is required.  

Krav til forkunnskapar  INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse 

Fagleg overlapp  Ingen 

Undervisning og omfang Førelesingar/4 timar per veke 
Gruppearbeid/2 timer per veke 
 
Lectures/4 hours per week 
Group work/2 hours per week 

Obligatoriske arbeidskrav Godkjente obligatoriske oppgaver. 
Obligatoriske aktiviteter er gyldige to semester, det semesteret aktiviteten foregår samt det påfølgjande. 

Vurderingsform Munnleg eksamen. Dersom det er fleire enn 20 studentar kan det bli skriftleg eksamen.  
Obligatoriske arbeidskrav inngår i vurderingsgrunnlaget for eksamen. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart 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 Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
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