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SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016.  

PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM 

 
Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar 2016 til alle institutt og minnet om den 
faste fristen 1. mars for innsending av små studieplanendringer for emner som undervises kommende 
høstsemester. Fakultetet har mottatt studieplanendringer fra samtlige institutt og Skolelaboratoriet i 
realfag. 
 
For å sikre informasjonsflyt ble det til fristen 1. mars også bedt om en orientering om pågående 
revisjon av studieprogram og planer om større endringer i emneporteføljen. 
 
 
Små studieplanendringer 
 
De små studieplanendringene er justeringer av emnebeskrivelser og undervisningstilbudet 
høst 2016. I tillegg kan instituttene foreslå enkelte større studieplanendringer når de er en 
konsekvens av studieplanendringer som ble vedtatt i høst, ved fristen 1.oktober. Større 
endringer som kommer studentene til gode kan også vurderes i forbindelser med små 
studieplanendringer. 
 
Det er flere små endringer i læringsutbytte, mål og innhold, vurderingsform osv. I saksforelegget er det 
trukket frem enkelte av de innsendte forslagene. 
 
 

1. SMÅ ENDRINGER PÅ EMNER 

 
Institutt for informatikk 
 
Instituttet foreslår å legge til krav om egen datamaskin på emnet INF109, under overskriften 
Obligatorisk undervisningsaktivitet. Det er instituttledelsen sitt mål at flest mulig studenter ved 
fakultetet skal kunne ta emnet. INF109 har vokst ut av datalabene på Høyteknologisenteret. Fra og 
med høst 2016 ønsker instituttet derfor å legge opp til at studentene i INF109 bruker sin egen 
datamaskin på emnet, men vi vil også ha en datalab tilgjengelig for de som ikke har egen maskin. 
Ønsker derfor å legge til følgende setning i emnebeskrivelsen: «Vi gjør oppmerksom på at studentene 
må bruke egen datamaskin i undervisningen. Det vil være et begrenset antall datamaskiner tilgjengelig 
for de som ikke har egen maskin». 
 

Sekretærens kommentar 
Dette kravet kan legges til på emnet da det i studieforskriften til UiB nå er inkludert et eget 
punkt om krav til egen datamaskin. § 6.1.(6) Universitetet kan kreve at studenter skal ha 
tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. 
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Institutt for geovitenskap 

Instituttet foreslår å endre vurderingsform på to emner. 

GEOV112 
Vurderingssemester: 
Det er berre mogeleg å gjennomføre eksamen i semester med undervisning 
Obligatorisk undervisningsaktivitet: 
Studentane må være til stades på alle øvingane. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 
semester, inkludert det semesteret dei vart avlagd. 
Vurderingsform: 
Øvingar (30%), quiz (20%), 4 timar skriftleg eksamen (50%). Alle tre eksamensdelane må verte 
godkjend i same semester. 
 

Sekretærens kommentar 

Emnebeskrivelsen må oppdateres på følgende punkter:  

 Det må presiseres i emnebeskrivelsen dersom dette er en mappevurdering. 

 Obligatorisk aktivitet er godkjent i to semestre, samtidig som det kun er mulig å 

gjennomføre eksamen i semestre med undervisning. Den obligatoriske aktiviteten bør 

derfor være gyldig kun ett semester, eventuelt flere enn to dersom studentene som 

tar emnet på nytt ikke må gjennomføre øvelsene på nytt.  

 Emnebeskrivelsen må oppdateres med opplysninger om alle deler må være bestått for 

å bestå emnet, eller om det er mulig å bestå med stryk på enkelte deler.  

 

GEOV254 
Endring av vurderings/eksamensform fra skriftlig eksamen til mappeevaluering. 
Mappeevaluering vil innebære følgende: 
Skriftlig innlevering av 12 obligatoriske øvelser etter hver enkelt forelesning (20 % av endelig 
karakter). Muntlig presentasjon av én av de 12 obligatoriske øvelser (20 % av endelig karakter). 
Individuell skriftlig lekse/oppdrag til innlevering (40 % av endelig karakter). 
Muntlig samtale om skriftlig lekse/oppdrag og annet kursinnhold (20 % av endelig karakter). 

 

Sekretærens kommentar 

Emnebeskrivelsen må oppdateres med følgende opplysninger: 

 Om det kun vil være vurdering i undervisningssemestre. 

 Om alle deler må være bestått for å bestå emnet, eller om det er mulig å bestå med 

stryk på enkelte deler.  

Instituttet bør utarbeide klare retningslinjer for hvordan fravær fra obligatoriske aktiviteter og 

vurderingsdeler skal håndteres. Fakultet gjør oppmerksom på at det på nåværende tidspunkt 

er uavklart hvordan klage på karakterfastsetting på emner med flere deler og mappevurdering 

skal håndteres. Problemstillingen er meldt videre til UiB sentralt som vil følge det opp videre 

via Utdanningsutvalget.  
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Skolelab i Realfag 

Endre emnenavn på emnene NAT621, 622, 623, 624.  

 

2. STORE STUDIEPLANENDRINGER 

 
Institutt for biologi 
Nedlegging av emne BIO204A Etikk og velferd hos akvatiske organismar. Nedleggingen innebærer også 
endring i studieplaner for Profesjonsstudium i fiskehelse, Bachelorprogram i bærekraftig havbruk, 
Integrert masterprogram i sjømat og havbruk og Masterprogram i biologi – havbruksbiologi. Emnet 
BIO204A ble opprettet som et supplement til Forsøksdyrelærekursa (LAS 201 6 sp og LAS 203 2sp.) på 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, blant annet for å tilpasse forsøksdyrlærekursene til en 10 
studiepoengs pakke som skulle inngå i aktuelle studieprogram ved BIO. Etter revisjon ved MOF høsten 
2015 ble LAS-emnene endret til en 10 studiepoengs pakke av LAS 301(6 sp) og LAS303 (4 sp.), og det er 
ikke lenger studieplanmessige behov for BIO 204A.  
 

Sekretærens kommentar: 

Nedlegging av emner er en stor studieplanendring. Instituttet må melde dette inn til store 

studieplanendringer høst 17. Fakultetet forstår at emnet i praksis allerede er lagt ned ettersom 

det allerede er erstattet av andre emner, men nedleggingen kan likevel ikke formelt vedtas før 

høst 17.  

 

Matematisk institutt 

Instituttet ønsker å endre krav til obligatoriske emner på bachelorprogrammet i statistikk. I dag er 
både STAT210 og STAT220 strengt obligatoriske i bachelorgraden, men instituttet ønsker å myke dette 
opp med flere valg.  Bakgrunnen for endringen er at kravene da harmonerer bedre med 
opptakskravene til master i statistikk, og at det gir studentene økt fleksibilitet til å for eksempel reise 
på utveksling.  
 

Sekretærens kommentar: 

Endring av studieplan og studieløp er en stor studieplanendring. Instituttet må melde dette inn 

til store studieplanendringer høst 17. Dersom instituttet ønsker å gjøre unntak og tilpasninger 

ved opptak til master, som er i studentens favør, er det mulig selv om selve endringen i 

bachelorprogrammet ikke er vedtatt.  

 
Geofysisk institutt 
På masterprogrammet i meteorologi og oseanografi, studieretning Kjemisk oseanografi ønskes 
følgende endring: GEOF236 er nå opptakskrav og programstyret ønsker å fjernes følgende setning: 
Emnet GEOF236 må takast i løpet av bachelor eller mastergraden og erstatte den med I tillegg må 
emnet GEOF236 eller tilsvarande vere gjennomført og bestått for å kvalifisere til opptak til 
studieretninga kjemisk oseanografi. 
 
For studieretning Meteorologi ønsker instituttet å tydeliggjøre hva som er opptakskrav og foreslår 
derfor å endre formuleringene under overskriften opptakskrav. 
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Sekretærens kommentar: 

Endring av opptakskrav til master der dette er en skjerping av opptakskravene er en stor 

studieplanendring. Instituttet må melde dette inn til store studieplanendringer høst 17.  

 

 
3. ENDRINGER I UNDERVISNINGSTILBUDET HØST 2016 

Ingen endringer meldt inn. 
 

4. ENDRING I FARGEKODE PÅ EMNER 

Ingen endringer meldt inn. 
 

5. STUDIELØP VED UNIS 

Institutt for biologi og Geofysisk institutt har meldt inn endringer i anbefalt studieløp for studenter 
som ønsker et studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Studiestyret tar til etterretning forslagene til små endringer i emnebeskrivelser som 
programstyrene har fremmet. 

2. Studiestyret ber instituttene som har meldt inn store studieplanendringer om å melde dette 
inn til fristen for store studieplanendringer 1. oktober. 

 
 

ORIENTERING TIL STUDIESTYRET:  
PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM 
For å sikre informasjonsflyten mellom instituttene og Studiestyret er det til fristen 1. mars bedt om at 
studiestyret orienteres om pågående revisjon av studieprogram og planer om større endringer i 
emneporteføljen. Behov for nye emner i fagmiljø utenfor eget institutt kan også fremmes. 
 
Institutt for biologi 
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag ble eksternevaluert i desember 2015. Institutt og 
programstyrer behandler nå evalueringsrapporten, og instituttet regner med at dette vil føre til større 
studieplanendringer på programmet. 
 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Fakultetet planlegger å opprette av tre nye 5-årige integrerte sivilingeniørprogram med oppstart høst 
2017. Det har vært gjort et grunnlagsarbeid det siste året med tanke på etablering av nye 
sivilingeniørprogram i energi, havromsteknologi og medisinsk teknologi. Programmene skal etableres 
ved en intern flytting av studieplasser ved fakultetet, der studieplassene flyttes fra programmer med 
stor nedgang i søkertall det siste året, til de nye programmene.  
 
 
Matematisk institutt 

Grunnet nye nasjonale retningslinjer blir det fra høsten 2017 krav om mastergrad for å komme inn på 

PPU. Dette vil påvirke masterprogrammet i Skolerettet matematikk (under både ren og anvendt 
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matematikk), da det ikke lenger vil være mulig å ta opp til disse retningene uten at de allerede har en 

mastergrad, eventuelt at de allerede har PPU. Høst 2016 blir siste gang instituttet kan ta noen opp til 

skolerettet matematikk. Det kan heller ikke lyses ut vår 2017 da de som tradisjonelt blir tatt opp til 

skolerettet matematikk om våren tar PPU-delen om høsten, og de får ikke ta PPU høst 2017.  

 

 

Bergen 14.03.16, MN/BIG 

 
 
VEDLEGG:  
- Brev fra fakultetet 
- Forslag til studieplanendringer fra instituttene og Skolelaboratoriet 
 
 


