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Innkalling til møte i Studiestyret 

Onsdag 28. oktober 2015 kl. 1015-1200 

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                

II   PROTOKOLL FRA MØTE 27. MAI 2015  

 

Sak 15/14  

Vedtakssak (Saksnr. 2013/4763)  

OPPNEVNING AV PROGRAMSENSOR FOR BACHELORPROGRAMMET I 

MILJØ- OG RESSURSFAG OG FOR STUDIEPROGRAMMENE I KJEMI  

 

SAK 15/15  

Vedtakssak (Saksnr. 2015/9880)  

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2016/2017 OG VÅRSEMESTERET 

2016  

Vedlegg: 
- Brev fra fakultetet  

- Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner  

 

DEL A: Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:  
- Geofysisk institutt  

- Institutt for biologi  

- Institutt for fysikk og teknologi  

- Institutt for geovitenskap  

- Institutt for informatikk  

- Kjemisk institutt med Nanoteknologi/Nanovitenskap  

- Matematisk institutt  

- Molekylærbiologisk institutt  

- Lærerutdanningsutvalget  

 

DEL B: Oppretting av Integrert masterprogram i havbruk og sjømat – HAVSJØ 

(sivilingeniør)  

Søknad om oppretting av studieprogram - Integrert masterprogram i havbruk og sjømat – 

HAVSJØ (sivilingeniør)  

 

Vedlegg til søknad om oppretting av studieprogram  

- Studieprogrambeskrivelse  

- Avtale om praksis i fiskehelse  

- Letter of intent  

https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f8/Protokoll_27mai2015.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/74/Sak_1514_Oppnevning_programsensor_MIRE_og_kjemi.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/74/Sak_1514_Oppnevning_programsensor_MIRE_og_kjemi.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8b/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer_Part1.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8b/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer_Part1.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1e/Studieplanendringer%2C_brev_fra_fakultetet.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/59/Emner_som_legges_ned_og_opprettes_16-17.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d4/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer_Part2.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f0/Studieplanendringer2016-GFI.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1a/Studieplanendringer2016-BIO.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d5/Studieplanendringer2016-IFT.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f4/Studieplanendringer2016-GEO.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/56/Studieplanendringer2016-II.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/95/Studieplanendringer2016-KI.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/16/Studieplanendringer2016-MI.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/b/ba/Studieplanendringer2016-MBI.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/50/Studieplanendringer2016-LU.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/10/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer_Part3.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/1/10/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer_Part3.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8b/HAVSJ%C3%98_siving_versjon5.0.docx
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8b/HAVSJ%C3%98_siving_versjon5.0.docx
https://wiki.uib.no/matnat/images/9/97/VL3_Mal_Masterprogram_HAVSJ%C3%98.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4f/VL4_Avtale_om_praksis_i_fiskehelse.endelig.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f1/VL_5_Letter_of_intent_NCE_Seafood-UiB.pdf
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- Emner i programmet  

- Self-assessment Marine Research  

 

SAK 15/16  

Diskusjonssak (Saksnr. 2015/11148)  

ØNSKER TIL NYTT PLAGIERINGSKONTROLLVERKTØY  

Vedlegg: Brev fra Kjemisk institutt  

 

SAK 15/17  

EVENTUELT  

- Emneevalueringer og bruk av tillitsvalgte (meldt inn av studentene) 

 

ORIENTERINGSSAKER  

1. Masteropptak høst 2015 

2. "Etikk i utdanningen" i læringsutbyttebeskrivelsene i alle studieprogram - På 

studiestyremøte 27. mai ble det vedtatt at alle studieprogram ved fakultetet bør ha et 

punkt under «generell kompetanse» i læringsutbyttet som omhandler etisk bevissthet. 

Vedlagt en oversikt over punktet om etisk bevissthet i alle studieprogram.  

3. Varsel om utlysning av nye Sentre for fremragende utdanning  

4. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering  

5. Overgang til ny læringsplattform fra våren 2016. Muntlig orientering  

6. Utforming av nye programbeskrivelser etter NOKUT mal for alle studieprogram 

ved UiB. Muntlig orientering  

7. Nye nasjonale opptakskrav til realfag. Muntlig orientering  

8. Nye studieplasser til MN - innvilgede og pågående prosesser. Muntlig orientering  

 

 

Harald Walderhaug 

leder 

Eli N. Høie 

sekretær 

MN/INSO 

Bergen, 23.10.15 

https://wiki.uib.no/matnat/images/9/92/VL6_HAVSJ%C3%98_siving_emner.xlsx
https://wiki.uib.no/matnat/images/5/54/VL7_Self-assessment_Marine_-_BIO.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7d/Sak_1516_%C3%98nsker_til_nytt_plagieringsverkt%C3%B8y.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8d/Vedlegg_til_Sak_1516_%C3%98nsker_til_nytt_plagieringsverkt%C3%B8y.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/e/ed/Etikk_i_LU.pdf
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Varsel-om-utlysning-av-nye-Sentre-for-fremragende-utdanning/#.Vhtj0aM4WUl
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Protokoll fra møte i Studiestyret  

(Det tas forbehold om studiestyrets godkjenning) 

Onsdag 27. mai 2015 kl. 1015-1200 

Tilstede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Øyvind Fiksen (Institutt for biologi), Oddfrid Førland 
(Institutt for biologi), Haflidi Haflidason (Institutt for geovitenskap), Eli Neshavn Høie (studiesjef), 
Kristine Lysnes (Matematisk institutt), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Kjartan Olafsson 
(Institutt for fysikk og teknologi), Roymond Olsen (studentrepresentant), Jan Rückmann (Institutt for 
informatikk), Jon Georg Seland (Kjemisk institutt), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Harald Walderhaug 
(prodekan) 

I   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.  

II  PROTOKOLL FRA MØTE 20. MARS 2015 
VEDTAK: Protokollen ble godkjent. 

SAK 15/7 
OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE FOR DIGITAL EKSAMEN  
(Saksnr. 2015/5831) 

VEDTAK: 
Studiestyret vedtok å oppnevne de foreslåtte medlemmene i arbeidsgruppen for digital undervisning 
og eksamen ved MN-fakultetet. Prodekan får fullmakt til endelig oppnevning av de resterende 
medlemmene. 
 
Arbeidsgruppen skal selv vurdere om mandatet skal utvides eller konkretiseres. 
 
Frist for å levere rapporten er 1. november. 
 
 
SAK 15/8 
HØRINGSSAK: ETIKK I UTDANNINGEN 
Diskusjonssak (Saksnr. 2015/1534 og 2015/6740)  

Utdanningsutvalget har bedt fakultetene om å redegjøre for sin oppfølging av Handlingsplan for 
arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012 (UU-sak 
3/15) og fakultetet utformet svar til SA/UU etter høringsrunden på instituttene. Studiestyret 
diskuterte forskjellige problemstillinger knyttet til etikk i utdanningen, og hvordan fakultetet kan 
følge opp handlingsplanen for å øke bevissthet om akademiske normer og redelighet i utdanningen. 
Det ble også diskutert hvordan oppnå mest mulig lik praksis for bruk av reaktive tiltak og forbedret 
saksbehandlingen ved fusk og plagiat. 
 
Følgende forslag som ble diskutert på møtet, vil bli fulgt opp og implementert av administrasjonen: 
 

- Læringsutbytte 
Alle program ved fakultetet bør ha et punkt i læringsutbyttet på programnivå under 
«generell kompetanse» som omhandler etisk bevissthet.  Studieseksjonen utarbeider forslag 
til standardformulering som instituttene kan bruke i programbeskrivelsene. Dette kan 
gjennomføres innen fristen for studieplanendringer 1.10.15. 

https://wiki.uib.no/matnat/images/5/55/Sak_15_7_Oppnevning_av_arbeidsgruppe_for_digital_vurdering.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/8/80/Sak_15_8_H%C3%B8ringssak_Etikk_i_utdanningen.pdf
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- Bruk av Ephorus tekstgjenkjenningsprogram 
Administrasjonen utarbeider anbefalinger for bruk av Ephorus (omfang, oppfølging) for 
skriftlige innleveringer og særlig masteroppgaver. I løpet av høsten skal fakultetet tilby et 
kurs eller fagseminar om Ephorus ved fakultetet, som omhandler både bruk av systemet, og 
reaksjon og oppfølging ved funn av plagiat. Kurset/seminaret er for både administrative og 
vitenskapelig ansatte. 

- Oppretting av fuskekomité ved fakultetet 
Fakultetet oppretter en fuskekomité som instituttene kan rådføre seg med ved mistanke om 
fusk, eller i forberedelsen av saker som skal sendes til fakultetet. Komitéen vil ha prodekan, 
studiesjef og saksbehandler på fakultetet som medlemmer. Saksbehandlingen vil fortsatt 
foregå på instituttnivå. Formålet er å bidra til oversikt og lik praksis på fakultetet. 

 
 
SAK 15/9 
STYRKING AV TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM  
Diskusjonssak (Saksnr. 2009/12377) 

I forbindelse med det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet har arbeidsgruppen for 
studie- og forskerutdanning foreslått en rekke tiltak for å styrke de tverrfaglige studieprogrammene. 
Studiestyret har i fellesskap med studieadministrasjonene fått i oppdrag å følge opp noen av 
tiltakene.  

Følgende forslag ble diskutert på møtet og vil bli fulgt av administrasjonen: 
 

- Representasjon i studiestyre 
o Tverrfaglige program bør være representert i studiestyret, enten som observatører 

uten stemmerett eller med et stemmeberettiget medlem som representerer alle 
tverrfaglige program. 

o Alternativt kan det være et eller to studiestyremøter per år, hvor programstyreledere 
fra tverrfaglige program deltar. Tverrfaglige program bør som et minimum delta når 
studieplanendringer blir behandlet på høsten. 

o De tverrfaglige program vil bli spurt om hvordan de selv ønsker å være representert 
eller involvert i studiestyret. 

Programstyrelederne for de tverrfaglige studieprogrammene blir bedt om å diskutere i 
fellesskap hva som kan være den mest hensiktsmessige representasjonen i Studiestyret. 

 
De øvrige tiltakene fra arbeidsgruppen vil også følges opp av administrasjonen: 
 

- Styrking av programstyrets rolle og mandat 
o Mandatet for programstyret må bli tydeligere og det må kommuniseres klart til 

programstyremedlemmene 
o Programstyreleder må vise et tydelig lederskap, og være synlig overfor 

programstyremedlemmene og administrativ koordinator 
o Saker som behandles i Studiestyret bør alltid ha et punkt som heter «Konsekvens for 

de tverrfaglige studieprogrammene» 
 

- Styrking av programmets forankring på vertsinstituttet 
o Studieprogrammet må forankres og anerkjennes på vertinstituttet, og 

ansvarfordelingen mellom vertsinstitutt og Programstyret tydeliggjøres.  Alle 
tverrfaglige studieprogram bør ha en skriftlig avtale (jmf. Goksøyrutvalget) der alle 
institutt som er involvert/bidrar med emner forplikter seg. Eksisterende avtale må 
oppdateres. 

https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6f/Sak_15_9_Styrking_av_tverrfaglige_program.pdf
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o Vertsinstituttet har et særskilt ansvar. Programstyreleder og administrativ 
koordinator for tverrfaglige program må inkluderes på møter på vertsinstituttet. 

 
- Opprettelse av kommunikasjonskanaler og erfaringsdeling mellom de ulike tverrfaglige 

programmene. 
o Det er allerede satt i gang tverrfaglige lunsjmøter 

 
I tillegg diskuterte Studiestyret muligheten for opprettelse av nye tverrfaglige programmer innen 
prioriterte tematiske områder der Fakultetet satser tungt på forskningssiden; eksempelvis marin og 
klima.   

 

SAK 15/10 
TEKSTER TIL PROGRAMBESKRIVELSER I STUDIEPLANER, VITNEMÅL OG DIPLOMA SUPPLEMENT 

Vedtakssak (Saksnr. 2015/2755) 

VEDTAK: 

Studiestyret berømmer instituttene og studieseksjonen for det grundige og omfattende arbeidet som 
er lagt ned i utformingen av programtekstene. Studiestyret godkjenner innhold og form av tekstene 
for Mål og innhold og Læringsutbytte av bachelor- og masterprogrammene som skal trykkes i 
vitnemål og Diploma Supplement, slik de ble fremlagt. Instituttene og studieseksjonen kan foreta 
mindre språklige endringer etter korrekturlesing og språkvask. 
Programtekster som ikke var ferdig til studiestyremøtet, vil bli sendt til godkjenning på sirkulasjon. 
 
 

SAK 15/11 
MINSTEKRAV FOR OPPTAK TIL PPU I DE ENKELTE REALFAGENE 

(Saksnr. 2015/1367)  

VEDTAK: 

Studiestyret godkjenner de foreslåtte opptakskravene til praktisk pedagogisk utdanning (PPU) for 
fagene matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag og naturfag. Studiestyret orienteres om hva som 
blir endelige krav for informatikk/informasjonsvitenskap. Minstekravene gjøres gjeldende fra og med 
opptaket høsten 2016. 
 
Studiestyret godkjenner endringene i anbefalinger for emnekombinasjoner som foreslått fra 
instituttene. Anbefalte emnekombinasjoner tas i bruk fra og med opptaket høsten 2015. 
 
Ønske om endringer i opptakskrav og anbefalinger for opptak til PPU meldes inn sammen med 
forslag til studieplanendringer innen 1. oktober med virkning fra påfølgende studieår. 
 

SAK 15/12 

PROGRAMEVALUERING FOR BACHELOR- OG MASTERPROGRAM I KJEMI 
(Saksnr. 2014/1420) 

John Georg Seland orienterte om evalueringen av studieprogrammene i kjemi.  

VEDTAK: 

https://wiki.uib.no/matnat/images/3/30/Sak_15_10_programtekster_til_vitnem%C3%A5l.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/Sak_15_11_Minstekrav_PPU-opptak.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/30/Sak_15_12_Programevaluering_kjemi.pdf


STUDIESTYRET – MØTE 27. MAI 2015 

Universitetet i Bergen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  

 - 4 - 

Evalueringsrapporten fra bachelor- og masterprogram i kjemi tas til etterretning. Studiestyret 
berømmer instituttet for en fyldig og godt gjennomarbeidet rapport. Rapporten legges ut i 
studiekvalitetsbasen. 
 
 

SAK 15/13 
EVENTUELT 

Ingen saker 

 

III  ORIENTERINGER      

Prodekan og studiesjef orienterte. Oddfrid Førland orienterte om punkt 6. 

1. Masteropptak høst 2015: Søkertall  
2. Søkertall til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)  
3. Nye avtaler for samarbeid med skoler for en ny 3-årsperiode.  
4. Søkertall april 2015 - notat  
5. SO-opptak: Tall og trender. Planer fremover.  
6. Anbefalinger fra AU-prosjektet.  
7. Emneevaluering og kvalitetsbase.  
8. Litteraturlister til undervisningen. RU observerer.  

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 

 

Harald Walderhaug 
leder 

Eli N. Høie 
sekretær  

MN/INSO/ELIHØ 
Bergen, 01.06.15 

https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2c/S%C3%B8kertall_oversikt_H15.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/3/38/S%C3%B8kertall_PPU.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/7/72/O-sak_Realfagssamarbeid_med_skoler.pdf
https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4e/S%C3%B8kertall_april_15_.pdf


UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2015\28.10.15\Sak_1514_Oppnevning programsensor 
MIRE og kjemi.doc 
 

 

Studiestyresak:  15/14  Saksnr.: 2013/4763 

Møte: 28. oktober 2015   

 

 

OPPNEVNING AV PROGRAMSENSOR FOR BACHELORPROGRAMMET I MILJØ- OG 

RESSURSFAG OG FOR STUDIEPROGRAMMENE I KJEMI 

 

 
Fakultetet har mottatt to forslag for oppnevning av nye programsensorer. 
 
Bachelorporgram i miljø- og ressursfag 
Programstyret i Miljø- og Ressursfag og Programstyret ved Institutt for biologi foreslår at  
professor Jan Vermaat oppnevnes som ekstern programsensor på bachelorprogrammet i Miljø- og 
ressursfag for 2 år fra og med våren 2016. 
 

Instituttleder Jan Vermaat 
Institutt for Miljøvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  
Postboks 5003 NMBU 1432 Ås 
http://www.nmbu.no/ans/jan.vermaat 

 
Bachelor- og masterprogram i kjemi 
Programstyret i kjemi ved Kjemisk institutt foreslår at professor Bjørn Hafskjold oppnevnes som 
ekstern programsensor på bachelor- og masterprogrammene i kjemi for en 4-års periode fra og med 
våren 2016 til og med høsten 2019.  
 

Professor Bjørn Hafskjold 
Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
7491 TRONDHEIM 
http://www.ntnu.no/ansatte/bjorn.hafskjold  

  
Både Jan Vermaat og Bjørn Hafskjold er forespurt og har takket ja til oppdraget som programsensor. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
I samsvar med forslagene fra Institutt for biologi og Kjemisk institutt oppnevner Studiestyret to nye 
programsensorer: 

 

Professor Jan Vermaat, NMBU, som programsensor for bachelorprogrammet i Miljø- og ressursfag. 
Den 2-årige funksjonsperioden varer fra og med vårsemesteret 2016 til og med høstsemesteret 2017. 

 
Professor Bjørn Hafskjold, NTNU, som programsensor for bachelorprogrammet og masterprogrammet 
i kjemi. Den 4-årige funksjonsperioden varer fra og med vårsemesteret 2016 til og med 
høstsemesteret 2019. 
 
 
Bergen 20. oktober 2015 
MN/INSO 

http://www.nmbu.no/ans/jan.vermaat
http://www.ntnu.no/ansatte/bjorn.hafskjold
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Studiestyresak:  15/15  Saksnr.: 15/9880 

Møte: 28. oktober 2015   

 

 

Studieplanendringer for studieåret 2016/2017 og 
vårsemesteret 2016 
 

Fakultetsadministrasjonen sendte brev til alle institutter, datert 3. september 2015, der det 
ble opplyst om den årlige fristen for studieplanendringer. 
 
Fristen var 1. oktober for innlevering av forslag til små endringer i studieplanene for 
vårsemesteret 2016 og store endringer for studieåret 2016/2017. Inkludert i dette, ønsker om 
endring av fargekoder og sammensetning av emner for å kvalifisere for opptak til PPU.  
 
Vi har mottatt forslag til studieplanendringer fra alle institutt, samt lærerutdanningsutvalget og 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 
 
 Geofysisk institutt 
 Institutt for biologi 
 Institutt for fysikk og teknologi 
 Institutt for geovitenskap 
 Institutt for informatikk 
 Kjemisk institutt 
 Matematisk institutt 
 Molekylærbiologisk institutt 
 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 Lærerutdanningsutvalget 

  
 
I det etterfølgende notatet er forslagene til endringer oppsummert og kommentert. Notatet er 
basert på oversendingene og dialog med studieadministrasjonen og ledelse ved de enkelte 
instituttene. Alle oversendelsesbrevene fra instituttene er vedlagt. 
 
Notatet er todelt. Del A omhandler ordinære studieplanendringer. Del B omhandler forslag til 
nedlegging og opprettelse av studieprogram fra høst 2016.  
 
 
Punkter av interesse blant forslagene til studieplanendringer 
 
 Den største studieplanendringen er at Institutt for biologi foreslår å opprette et 

integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør).    
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 Bachelorprogram i bærekraftig havbruk blir lagt ned og blir ikke utlyst for opptak 
2016, forutsatt at Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) blir 
vedtatt 
 

Studieplassene på det 3-årige bachelorprogrammet overføres til det nye integrerte 
masterstudiet i havbruk og sjømat (sivilingeniør). De tre første årene vil dette ikke føre 
til endret studieplasstall ved fakultetet.  

 
 Geofysisk institutt endrer anbefalt studieløp på Bachelorprogrammet i meteorologi og 

oseanografi. Dette innebærer blant annet at ex.phil ønskes flyttet til 4. semester vår.  
 
Studieplanendringer og studentrekruttering 
 
Fristen for innmelding av studieplanendringer er satt til 1. oktober og det er viktig at den 
overholdes, slik at vi når andre prosesser og frister på UiB. Enkelte endringer, som 
oppretting av nye studieprogram, skal behandles i Utdanningsutvalget og i Universitetsstyret. 
 
1. oktober   Frist for innmelding av studieplanendringer 
Medio oktober  Frist for første korrektur på rekrutteringsmateriell for høsten 2014 
28. oktober   Studiestyret behandler studieplanendringene 
5. november   Fakultetsstyret vedtar studieplanendringene 
13. november   Utdanningsutvalget behandler oppretting/nedlegging av programmer 
Medio november  Frist for tilbakemelding på andre korrektur, rekrutteringsmateriell (kun 

mindre endringer) 
26. november  Universitetsstyret vedtar oppretting/nedlegging av programmer 
Primo desember  Rekrutteringsmateriellet trykkes 
Primo desember  Frist for oppdatering av studieinformasjon på web 
Primo januar   Første utdanningsmesse hvor UiB deltar 
Primo januar   Første skolebesøk i regi av UiB 
 
Generelle kommentarer 
Parallelt med studieplanendringene pågår det en prosess med utredning av muligheten for å 
tilby 5-årige integrerte sivilingeniørløp ved fakultetet. Dette kan innebære nødvendige 
endringer i studieprogrammene, men vil ikke bli aktuelt før store studieplanendringer neste 
år. I første omgang gjelder dette mulig oppretting av sivilingeniørgrader/integrerte 5-årige 
studieløp i energi, medisinsk teknologi og undervannsteknologi, i tillegg til Havbruk og sjømat 
som foreslås opprettet nå. 
 
 
Generelle tilbakemeldinger på instituttenes studieplanendringer 
 
Bruk av emner «Utvalgte emner i ….» 
Emner som ikke har et fast innhold og opprettes som et emne med «Utvalgte emner i …»  
må i emnebeskrivelsen ta med forventet læringsutbytte. Det vil på slike emner trolig være 
mest aktuelt å liste opp ferdigheter og generell kompetanse. Ikke i like stor grad kunnskaper, 
da dette vil variere med emnets innhold. 
 
Innhold og pensum på slike emner må publiseres for de aktuelle studentene senest 2. 
september for emner som undervises i høstsemesteret og 2. februar for emner som 
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undervises i vårsemesteret. Dersom det blir bestemt at emnet skal undervises etter disse 
datoene publiseres undervisningsinformasjonen så snart den er klar. 
 
Forslag til formuleringer som kan brukes i læringsutbyttet for «Utvalgte emner i…» 
 
Eksempel fra GEOF351 Seminar in Atmospheric Sciences 
Etter gjennomført kurs skal studenten kunne: 
- rapportere ideane, teoriane, metodane og resultata innan eit valt område i 
meteorologien 
- etterlyse, evaluere, og kritisk vurdere relevante forskingsartiklar 
- handtere både skriftleg og munnleg formidling og fagfellevurdering av 
essensen og drøften i det valde meteorologiske tema 
- skrive i tilsvar med vitskapleg skriving og forskningsetiske prinsipper 
 
Eksempel fra BIO201 Økologi 
Etter fullført emne skal studenten kunne/ha: 
…..  
- vurdere samfunnsrelevante, dagsaktuelle og anvendte økologiske problemstillinger i 
lys av økologisk forskning 
- oversikt over og bruke vitenskapelige økologiske tidsskrift og søkemotorer 
- skrive gode og selvstendige tekster om økologiske tema med et vitenskapelig språk 
og format 
- lage informative og presise illustrasjoner og grafer av data, analyser og simuleringer 
 
Emner med fleksible emnebeskrivelser 
Det finnes mange emner der vurderingsformen og obligatoriske arbeidskrav kan variere, som 
for eksempel: 
- Flere obligatoriske oppgaver 
- Midtsemestereksamen kan telle opptil 30 %  
- Eksamen kan bli skriftlig avhengig av antall oppmeldte  
 
For disse emner må vurderingsformen og obligatoriske arbeidskrav være avklart innen 2. 
september for emner som undervises i høstsemesteret og 2. februar for emner som 
undervises i vårsemesteret. Studentene må bli informert både skriftlig og på første 
forelesning. 
 
Andre punkter som alle instituttene bør kvalitetssikre 
 
- Ved endring av undervisningssemester og fargekode forutsetter fakultetet at det er 
sjekket at endringen vil være mulig med tanke på timeplan, tilgang på undervisningsrom osv. 
 
Alle institutt bør gå gjennom sine emnebeskrivelser og studieplaner med tanke på å rette opp 
følgende punkter: 
 
- Begrepet emne skal brukes, ikke kurs. Tilsvarende skal det brukes emneansvarlig i stedet 
for kursansvarlig. 
 
- Bruk standardsetning om kalkulator dersom dette er tillatt hjelpemiddel. Enkel kalkulator 
tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.  
 
- Benytt standardsetninger ved angivelse av språk på emne: 
 

3. Norsk. Emnet undervisast på engelsk dersom engelskspråklege studentar meldar seg til 
emnet. [English]* 
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4. Engelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til 
emnet. [English]* 
I punkt 3 og 4 skal det i den engelske versjonen av emnebeskrivelsen kun stå "English", evt. 
"English. Norwegian if only Norwegian-speaking students participate". 

 
 
Forslag til vedtak 
Studiestyret vedtok forslagene til endringer i studieplanene som instituttene har 
fremmet, med enkelte tillegg slik det fremgår av notatet og eventuelle merknader i 
møtet. Det forutsettes at alle forslag til nye emner og studieprogrammer vil kunne 
gjennomføres innen dagens budsjettramme. 
 
 
 
 
Bergen 22. oktober 2015 
MN/BIG 
 
 
 
Vedlegg 
1. Brev fra fakultetet til instituttene 
2. Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner 
3. Oversendelser fra instituttene: Forslag til studieplanendringer 
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Institutt for informatikk

Institutt for fysikk og teknologi

Matematisk institutt

Institutt for geovitenskap

Geofysisk institutt

Kjemisk institutt

Molekylærbiologisk institutt

Institutt for biologi

Studieplanendringer for 2016/17 ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet

Den 1. oktober er den faste fristen for å melde inn store studieplanendringer som skal tre i 
kraft i kommende studieår 2016/17, og små studieplanendringer for emner som undervises i 
neste semester (vår 2016). Studieplanendringene behandles på Studiestyrets møte i 
november. 

Mal for oversendelsesbrev
Fakultetet har utarbeidet en mal for oversendelsesbrevet til fakultetet som kan benyttes. Se 
vedlegg.

Store studieplanendringer som må meldes inn er bl.a.:
 oppretting av studieprogram
 endringer i studieprogram
 oppretting og nedleggelse av emner

Vedlagt er også oversikt over hva som er små og store studieplanendringer for emner.

Ny mal ved oppretting av studieprogram 
UiB har utarbeidet nye krav og ny mal for oppretting av nye studieprogram. Denne må 
brukes ved oppretting ved nytt program. Den er ikke endelig vedtatt, men er på vei. Kontakt 
fakultetet dersom dere planlegger å opprette nytt studieprogram.

Referanse Dato

2015/9880-BIG 03.09.2015
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Tverrfaglighet i studieprogrammene
Studieprogrammene ved fakultetet kjennetegnes av stor tverrfaglighet og det er mange 
hensyn som skal tas i studieplanarbeid. Vi minner derfor om rapporten Tverrfaglige 
utfordringer fra 20101, og anbefalingene som arbeidsgruppen kom frem til. 

- Det må alltid følge med en godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem 
forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Det er svært uheldig 
om Studiestyret godkjenner studieplanendringer, som instituttledelsen på et berørt institutt 
ikke har tatt stilling til. 

Når nye studentgrupper skal delta på et emne, må det som oftest planlegges med økt 
kapasitet på emnet.

Endring av fargekoder
Ønske om endring av fargekode for emner meldes inn sammen med studieplanendringene. 
Fargekodesystemet skal være med på å forhindre kollisjoner i undervisning og eksamen for 
emner som inngår i flere program, og slik legge til rette for at studentene kan gjennomføre 
studieprogrammene i tråd med studieplanen slik den er vedtatt. Dette innebærer at emnenes 
fargekode må holdes så stabil som mulig. Konsekvenser for studieplanen i alle berørte 
program (både der det er obligatorisk emne og anbefalt valgemne) skal beskrives sammen 
med endringsforslaget.

Viktige punkter 
I årets studieplanarbeid ber fakultetet instituttene om å se spesielt på følgende punkter i 
emnebeskrivelsene:

 Forskjellen på obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform på emnene. Enkelte 
aktiviteter på et emne kan inngå både som et arbeidskrav og som en delvurdering, 
men det er da viktig å være presis.  F.eks. på et emne med laboratoriearbeid kan det 
formuleres slik «Obligatorisk arbeidskrav: Deltagelse på lab» og «Vurdering: 
Laboratorierapport». Alt som teller ved endelig karakter skal føres opp under 
Vurderingsformer. Obligatoriske aktiviteter er definert som noe en student må få 
godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen/vurdering.

 Emner med mappevurdering: Det må presiseres i emnebeskrivelsen om det er 
mulig å avlegge eksamen i semestre uten undervisning eller ikke. Dersom det er 
mulig å avlegge eksamen semestre uten undervisning skal det angis om tidligere 
gjennomførte deleksamener eller delarbeider skal gå inn i grunnlaget for 
karaktersettingen. 

 Læringsutbytte: Husk at det er nødvendig å justere læringsutbytte i tråd med andre 
studieplanendringer på emnet/studieprogrammet. 

 Vi minner også om at alle emner skal undervises minimum hvert 2.år. Et ønske om å 
tilby irregulær undervisning i ulike tema kan ofte dekkes inn ved å tilby emner uten 
fast pensum, som BIO316 Utvalgte emner i miljøtoksikologi og INF329 Utvalgte 
emner i programutviklingsteknologi. Fakultetet vil ettersende et vedlegg med oversikt 
over emner som ikke har registreringer i protokoll de siste 2 år. Fakultetet ber 
instituttene eksplisitt vurdere om disse emnene skal legges ned.

                                               
1 https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner
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Endringer i undervisningstilbudet vårsemesteret 2016
Studiestyret ønsker å bli informert om endringer i undervisningstilbudet vår 2016 der tilbudet 
avviker fra den vedtatte planen. Dette gjelder emner som ikke undervises regelmessig, ved 
for eksempel endring i syklusen fra partall til oddetalls år, eller hvis emnet avlyses pga. 
mangel på lærekrefter. Det er likevel begrensninger i muligheten til slike endringer. Dersom 
det er studenter som i henhold til studieplanen skal følge undervisning i emnet, er instituttene 
forpliktet til å tilby studentene undervisning og eksamen i emnet. 

Skolefag
For studenter som tenker å utdanne seg som lærer, har fakultetet en oversikt over anbefalte 
emnesammensetninger innenfor de enkelte skolefagene. Man opererer med en slik oversikt 
for at studenter skal kunne velge relevante emner i forhold til undervisning i skoleverket og 
kvalifisere seg for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB. 

Siden instituttenes emneportefølje endres fra tid til annen, er det viktig at denne oversikten 
holdes oppdatert. Fakultetet ber derfor om at instituttene gir tilbakemelding om endringer i 
anbefalingene for sitt fag samtidig med frist for studieplanendringer 1. oktober. For skolefag 
som eies av flere institutt (eks. naturfag), ber vi om at de involverte instituttene samarbeider 
om en felles anbefaling. Endringene i anbefalinger som er meldt inn innen 1. oktober gjøres 
gjeldende fra påfølgende studieår.

Det er også laget en oversikt over konkrete opptakskrav for PPU i det enkelte fag. Ønsker 
om endringer i opptakskravene for eget fag meldes også inn til fristen 1. oktober. For 
skolefag som eies av flere institutt (eks. naturfag), ber vi om at de involverte instituttene 
samarbeider om et felles forslag til endring. Når endringene kan gjøres gjeldende, avhenger 
av hvor store endringene er.

Ressurser
Gjeldende maler for studieplaner og emnebeskrivelser er tilgjengelig her:          
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner
Malene brukes ved opprettelse av nye emner og omfattende omformuleringer.

Reglement: https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer

Det er en forutsetning at studieplanendringene skjer innenfor instituttenes budsjettrammer.

Vennlig hilsen

Eli Neshavn Høie

studiesjef Birthe Gjerdevik

seniorkonsulent

Frist for:

          studieplanendringer for studieåret 2016/17 og vår 2016, 

          evt. endring i sammensetningen i skolefag, 

          samt søknad om endring av emnenes fargekode  

er 1.oktober 2015



Emner som legges ned Antall studiepoeng Merknad
BIO240 10

BIO309B 5
BIO310 5
BIO333 5
BIO334 5
BIO337 10 Endrer emnekode til BIO32X og 

vekting til 5 sp
GEOF231 10 Deler av innholdet vil inngå i det 

nye emnet GEOF232
GEOV106 10
GEOV108 10

KJEM122 10
KJEM306 10
KJEM321 10
KJEM322 10
MAT265 10
MNF400 3
PHYS102-F 10 Gammelt EVU-emne som ved en 

feil ikke er blitt lagt ned på et 
tidligere tidspunkt.

PHYS325 10 Fra vår 17
RDID100 10
SUM 153

Emner som opprettes Antall studiepoeng Merknad
BIF100 10
BIF101 10 Fra vår 16
BIO296 10 Fra vår 17
BIO320 20
BIO32X 5
BIO366 5 Fra vår 16
BXXxxx Epizootiologi 5 Oppstart vår 2018. Instituttet vil 

ettersende emnebeskrivelse, og 
endelig oppretting av emne vil bli 
vedtatt ved små 
studieplanendringer vår 2016. 

BXXxxx Teknologi i oppdrett 10 Oppstart vår 2018. Instituttet vil 
ettersende emnebeskrivelse, og 
endelig oppretting av emne vil bli 
vedtatt ved små 
studieplanendringer vår 2016. 

GEOF232 10 Fra vår 16
GEOV110 10
GEOV217 10
GEOV230 10
GEOV244 10
KJEM123 10



KJEM323 5
KJEM324 5
KJEM352 10
MAT291 10 MAT291 ønskes gjenopprettet. Nå 

tilbys matematikkens historie som 
to 5 studiepoengsemner som 
inngår i erfaringsbasert master, 
MAUMAT643 og MAUMAT644. 
For å øke synligheten og antallet 
ordinære studenter som tar 
emnet,gjenopprettes emnekoden 
MAT291. 

MATDID210 5
NATDID211 5
PHYS210 10 Emnet er tidligere vedtatt nedlagt 

med siste undervisningssemester 
vår 16, men instituttet ønsker å 
opprettholde emnet. Det vil 
undervises uregelmessig.

SUM 185
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DEL A - Oppsummering av forslag til studieplanendringer fra 
instituttene 
 
Geofysisk institutt 
 
Små studieplanendringer 
Endre anbefalte forkunnskaper og krav til forkunnskaper på flere emner, vurderingsform og 
læringsutbytte på flere emner. 
 
Masterprogram i meteorologi og oseanografi, studieretning meteorologi 
Programstyret ønsker å trekke fram at GEOF213 er sentralt også for opptak til studieretning 
meteorologi og vil derfor at dette emnet blir listet opp før GEOF220 i opptakskrav til 
studieretningen. 
 
Læringsutbytte 
Masterprogrammet i energi, studieretningene Energiteknologi og Fornybar energi. Endre 
punktet i Læringsutbytte som omhandler etisk bevissthet. Erstatte tidligere setning med: 
«demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og 
pålitelegheit» 
 
 
Store studieplanendringer 
 
Forslag til endringer for Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi 
Endringer i rekkefølgen på emner i programmet ønskes av faglige hensyn og med bakgrunn i 
tilbakemeldinger fra studenter (rekkefølge på matematikkemnene). 
 
Instituttet mener dette vil være en bedring for studentene og ber derfor at dette trer i kraft fra 
kommende semester, og at kull 2015 også følger den nye planen. 
 
 

Sekretærens kommentar 
Studentene som har begynt på en studieplan kan ikke få endret denne uten 
godkjenning fra hver enkelt student at de ønsker å følge den nye 
studieplanen. Dersom enkelte studenter ikke ønsker det har de rett til å følge 
sin opprinnelige studieplan. 

 
MAT121 og MAT131 bytter plass i studieplanen slik at MAT121 kommer i 2. semester (og før 
MAT212 som er i 3. semester) mens MAT131 kommer i 4. semester parallelt med GEOF110 
og ex.phil.  
 
INF109 blir anbefalt valgemne første semester for å gi studentene kjennskap til 
programmering til bruk i senere emner. Emnet er ikke del av spesialiseringen, men er sterkt 
anbefalt. Som følge av dette blir ex.phil flyttet til 4. semester for å holde 5. og 6. semester 
åpne for utreise til UNIS eller utveksling. For å gi plass til ex.phil i fjerde semester flytter 
instituttet GEOF210 til høst og femte semester. Dette er et emne det er stor sjans for at 
studentene kan dekke helt eller delvis på UNIS eller ved utveksling til utlandet. 
 
Instituttet har lagt ved bekreftelse på at Institutt for informatikk stiller seg positiv til bruk av 
INF109. En eventuell godkjenning av at exphil flyttes til vårsemester vil komme etter at 
"Utvalet for examen philosophicum” har hatt møte 15. november.  
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Sekretærens kommentar 
Flytting av ex.phil til 4. semester vår kan endelig godkjennes etter en eventuell 
godkjenning fra  "Utvalet for examen philosophicum” etter deres møte 15. 
november.  

 
Dersom ex.phil blir flyttet må programmet sørge for at undervisning i etikk og 
sitering blir ivaretatt allerede første år. Studiestyret vedtok i sak 15/8 27. mai 
2015 at etikk skal inngå i studieprogrammene ved fakultetet «Innføring i etikk 
og riktig kildebruk skal inngå i bachelorgraden i løpet av det første året og i 
mastergraden i løpet av det første semesteret. Dersom et bachelorprogram 
ikke har Exphil i første året, må etikk og kildebruk enten være del av et 
innføringsemne eller studentene må delta på et eget kurs i regi av biblioteket.» 

 
 
Opprette nye emner 
GEOF232 Praktisk meteorologi og oseanografi (10sp, oppstart vår 2016) 
 
Emnet er en videreutvikling av emnet GEOF231 Operasjonell oseanografi som blir lagt ned. 
Programstyret ser at bachelorstudentene får lite feltarbeid og praktisk erfaring i løpet av 
bachelorgraden og ønsker derfor å gi et bedre tilbud gjennom dette nye emnet. Instituttet 
ønsker å starte undervisning i emnet allerede vår 2016, da det vil være en fordel for 
studentene. Studenter på emnet kan velge mellom oppgave og feltarbeid i meteorologi eller 
oseanografi, og dette kan være til god hjelp når de skal velge retning i mastergraden. 
 
Legge ned emner 
GEOF231 Operasjonell oseanografi (10 sp) 
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Deler av innholdet vil inngå i det nye emnet GEOF232 
 
Programstyret informerer om at emnet GEOF230 Fysisk-biologiske koplingar ikke blir 
undervist høst 2015 grunnet manglende fagkompetanse ved instituttet. Instituttet 
prøver å finne alternative løsninger, f.eks. samarbeid med Institutt for biologi eller med 
Havforskningsinstituttet. Dersom de ikke finner en løsning på dette kan det ende med at 
emnet blir lagt ned. 
 
 

Sekretærens kommentar 
Dersom instituttet ikke finner alternative løsninger kan nedlegging av emnet 
meldes inn til store studieplanendringer i oktober 2016. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Geofysisk 
institutt. Med følgende tillegg: 
 
Endringer på bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi godkjennes 
under forutsetning at "Utvalet for examen philosophicum” 15. november 
godkjenner at programmet kan ha ex.phil 4. semester vår. 

 
Programstyret må sørge for at undervisning i etikk og sitering blir ivaretatt 
allerede første år på studieprogrammet.  
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Institutt for biologi 
 
Små studieplanendringer 
Endre obligatoriske arbeidskrav, vurderingsform, faglig overlapp, revidering av beskrivende 
tekster (Mål og innhold og Læringsutbytte) på flere emner. 
 

Sekretærens kommentar 
I emnebeskrivelsen på BIO100 må det presiseres hvor mange semestre 
resultatene fra deleksamen kan brukes. Fakultetet anbefaler to semestre 
(undervisningssemester + påfølgende). 

 
BIO103: Labjournal som teller 30% av totalkarakter må (også) føres opp 
under Vurderingsformer. Alt som teller med på karakteren må tas med under 
Vurderingsformer. Under obligatorisk undervisningsaktivitet kan det føres opp 
Deltaking på laboratoriekurs og godkjent kursjournal.  

 
 
Endre emnenavn 
BIO336 endrer navn fra Ansvarlig fangst til Fangst og fangstbasert bestandsovervåking 
BIO339 endrer navn fra Fiskerimodeller til Økosystem- og fiskerimodeller. 
BIO340 endrer navn fra Utvalde emne i fiskeribiologi til Utvalde emne i fiskeri- og 
marinbiologi. 
 
Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester 
BIO260 Kulturlandskapa i Norden blir ikke undervist våren 2016 da emneansvarlig har 
forskningstermin. Emnet er ikke obligatorisk for noen studenter. 
 
 
Store studieplanendringer 
 
Foreslår å opprette nytt studieprogram. Se del B. 
 
Endre studieplan 
 
Profesjonsstudiet i fiskehelse har fått ny studieplan. Endringene er gjort for å styrke fokus 
på fiskehelsetema gjennom studiet, og er en tilpasning til økt antall studieplasser på 
programmet. Planene er utviklet i tett samarbeid med planene for et nytt integrert 
masterprogram i havbruk og sjømat. Det er laget planer for tilpasning av studieplanen til de 
som allerede er i utdanningsløpet, slik at de skal få ta del i de relevante endringene i 
programmet.  
 

Sekretærens kommentar: 
Det er positivt at studentene som allerede har begynt på studieløpet får tilbud 
om nye emner, men studentene som har begynt på en studieplan kan ikke få 
endret denne uten godkjenning fra hver enkelt student. Dersom enkelte 
studenter ikke ønsker det har de rett til å følge sin opprinnelige studieplan. 

 
 
Studiet styrker innslaget av fiskehelse/havbrukstema tidlig i studiet, og tilpasser innholdet i 
grunnemner i biologi slik at det gir fiskehelsestudentene et mer skreddersydd tilbud, blant 
annet med et nytt introduksjonsemne for fiskehelse og havbruk, og en egen versjon av 
grunnemnet BIO101. Studieplanen blir videre styrket med nye emner i Teknologi og oppdrett 
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(undervises første gang i 2018), Epizootiologi (undervises første gang i 2018) og Tropiske 
fiskesykdommer (undervises første gang i 2020). Praksistilbudet blir styrket med en utviding 
av emne BXX Praktisk fiskehelsearbeid. 
 
Totalt faglig innhold i programmet er styrt av kravene til godkjenning som fiskehelsebiolog, 
og instituttet skriver at endringen således ikke er en omfattende endring av det totale 
faginnholdet i graden. Endringene er primært bedre oppbygging og faglig progresjon. 
Læringsutbytte vil være det samme som i den tidligere studieplanen. 
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På bachelorprogrammet i bærekraftig havbruk blir det mulig for studenter å bytte ut 
BIO101 Organismebiologi I med det nye emnet BIF101 Organismebiologi for fiskehelse og 
havbruk, og BIO102 Organismebiologi II med BIO213 Marin økologi. 
Bachelorprogrammet blir lagt ned og blir ikke utlyst for opptak 2016, forutsatt at integrert 
masterprogram i havbruk og sjømat (Sivilingeniør) blir vedtatt. 
 
Masterprogram i biologi 
Alle studieretninger: Studieplanene endres med bakgrunn i deling av obligatorisk emne 
BIO300.BIO300A er obligatorisk 1. semester høst og BIO300B 2. semester vår. 
   
 

Sekretærens kommentar: 
Instituttet vil tilpasse studieplanene til studenter som får opptak i 
vårsemesteret dersom de ikke kan begynne med BIO300B før BIO300A. 

 
 
Studieretningene marinbiologi og fiskeribiologi og forvaltning - Nytt emne BIO320 
Havforsking legges til som obligatorisk emne. 
 
Oppdatering av anbefalte valgemner på flere studieretninger. 
 
Studieretning Marinbiologi - BIO201 Økologi blir lagt til i listen Velg minst ett av disse 
emnene, BIO213 utgår. 
 
Studieretning havbruksbiologi: BIO308 legges til i listen Velg emner blant. 
 
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag 
Programstyret for MIRE ønsker å endre navn på kvalifikasjon på bachelorprogrammet i miljø- 
og ressursfag fra Bachelorgrad i naturvitenskap til Bachelorgrad i Miljø- og Ressursfag. 
 
Programstyret argumenterer med at en student med gjennomført grad med 
samfunnsvitenskapelig retning får tittelen «Bachelorgrad i naturvitenskap» med veldig lite 
realfaglige emner. Den samfunnsvitenskapelige retningen er unntatt kravet til matematikk 
(MAT101/MAT111) i en grad fra MN-fakultetet, og studenter med denne kvalifikasjonen har 
kun krav om ett realfagsemneemne (KJEM100) og to MN-organiserte tverrfag (MNF110, 
MNF115). For å gi et riktigere bilde av hvilken kvalifikasjon studentene faktisk oppnår ønsker 
programstyret i MIRE å endre tittelen til Bachelorgrad i Miljø og Ressursfag – Spesialisering 
Biologi/Kjemi/Samfunnsøkonomi/Geografi. Dette vil gjenspeile tverrfagligheten i graden, 
samt gi et konkret og godt bilde av hvilke kvalifikasjoner kandidaten har oppnådd etter endt 
grad. 
 
Saken er behandlet i programstyret for MIRE (15.05.2015), BIO sitt programstyre 
(24.09.2015) og Instituttråd (29.09.2015). Studieplanendringene ønskes innført fra høst 
2016. 
 
 

Sekretærens kommentar 
Fakultetet er enig i at kvalifikasjonen på denne graden bør endres. Fakultetet 
vil melde inn i forbindelse med revisjon av studieforskriften ved UiB at vi 
ønsker å kunne tildele bachelorgrad i Miljø- og ressursfag. Den forventede 
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skjerpingen av opptakskrav til realfag fra høsten 2018, aktualiserer denne 
problemstillingen ytterligere. 
 

 
Endre undervisningssemester 
BIO212 fra høst til vår. 
BIO308 fra høst til vår. Uregelmessig emne. Undervises neste gang vår 2017. 
BIO318 fra høst til vår. Uregelmessig emne. Undervises neste gang vår 2016. 
BIO300 (10 sp) 
Emnet deles i to deler – del A høst (5 sp) og del B vår (5 sp). Dette vil passe bedre faglig og i 
studieplanen til studentene. Begge delene vil være obligatorisk i en mastergrad i biologi. 
 
Endre emnekode 
BIO309A endres til BIO309 
 
BIO337 endrer kode til BIO32Xog semester fra vår til høst (fra uregelmessig/3. kvart 
semester). Endrer vekting til 5 sp (fra 10 sp). Emnene står også oppført under oppretting og 
nedlegging av emner. 
 
Opprette nye emner 
 
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk (10 studiepoeng, oppstart høst 2016) 
BIF101 Organismebiologi (10 studiepoeng, oppstart vår 2016) 
BIO296 Formidlingsprosjekt i biologi (10 studiepoeng, oppstart vår 2017) 
BIO320 Havforsking (20 studiepoeng, oppstart høst 2016) 
BIO32X Fiskeatferd (5 sp, oppstart høst 2016) 
BIO366 Praktisk trening i vitenskapsformidling (5 studiepoeng, oppstart vår 2016) 
 
BXXxxx Teknologi i oppdrett (10 sp, oppstart vår 2018)  
Instituttet vil ettersende emnebeskrivelse, og endelig oppretting av emne vil bli vedtatt ved 
små studieplanendringer vår 2016. 
 
BXXxxx Epizootiologi (5 sp, oppstart høst 2018) 
Instituttet vil ettersende emnebeskrivelse, og endelig oppretting av emne vil bli vedtatt ved 
små studieplanendringer vår 2016. 
 
Legge ned emner 
BIO309B Marin fauna (5 sp) 
BIO310 Marine metodar (5 sp) 
BIO240 Fiskeriøkologi (10 sp) 
BIO333 Akustiske metodar i fiskeri- og marinbiologi (5 sp) 
BIO334 Bestandsovervåking (5 sp) 
BIO337 Fiskeatferd (10 sp) 
 
Overføre emneansvar 
Institutt for biologi foreslår å overføre emneansvaret for MNF201 Vitenskap i vår tid 
(obligatorisk i lektorprogrammet) til Matematisk institutt eller Det matematisk- 
naturvitenskaplige fakultet. Instituttet er i dialog med Matematisk institutt angående dette.   
 
Institutt for biologi har gjennom avtale med Institutt for filosofi og 
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førstesemesterstudier kjøpt inn undervisning til emnet i 2016, noe som har fungert bra både 
faglig og praktisk. Institutt for biologi har ingen spesiell faglig tilknytning til emnet, og har kun 
stått for administrasjon av emnet i samarbeid med studiekonsulent på lektorprogrammet. 
  

Sekretærens kommentar: 
Fakultetet vil ta initiativ til den videre oppfølging av instituttets ønske om 
overføring av emneansvar. Dette er en prosess som må skje i tett dialog med 
fakultet og Matematisk institutt. Det er ikke ønskelig emner står registrert på 
fakultetet som er en ren administrativ enhet. 

 
 
Forslag til vedtak: 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for 
biologi med følgende tillegg: 
 
Emnebeskrivelser på BIO100 og BIO103 må oppdateres. 

 
Studentene som har begynt på en studieplan på Profesjonsstudiet i fiskehelse kan 
ikke få endret studieplanen uten at de godkjenner dette.  
 
 
Oppretting av nytt studieprogram vedtas i del B.  
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Institutt for fysikk og teknologi 
 
Små studieplanendringer 
Endre gyldighet av obligatoriske aktiviteter på ett emne, endre obligatoriske arbeidskrav på 
ett emne. Endre vurderingsform på ett emne, endre tillatte hjelpemidler på ett emne. Endre 
formuleringen under "vurderingsformer" i emnene PTEK202, PTEK203, PTEK211, PTEK212, 
PTEK231, PTEK232, PTEK241 og PTEK251 fra "Hjelpemiddel: Godkjent kalkulator" til 
"Enkel lommekalkulator i tråd med retningslinjene til fakultetet". 
 

Sekretærens kommentar 
Der enkel kalkulator er tillatt må standardfrasen fra reglementet brukes:  
«Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler» 

 
Justering av tekst Mål og innhold på studieretning Medisinsk fysikk og teknologi på 
masterprogrammet i fysikk. 
 
Store studieplanendringer 
 
Endre obligatoriske emner på studieretning 
Obligatoriske emner til masterretningen «Medisinsk fysikk og teknologi» utgår og erstattes 
med anbefalte emner som bør tas i bachelor- eller mastergrad. PHYS 212 og/ eller PHYS231 
kan inngå i 6.semester i bachelorgraden i fysikk. 
«Emnene PHYS212 - Fysikk i medisinsk diagnostikk, PHYS231 – Strålingsfysikk og/eller 
PHYS213 - Medisinsk fysikk i stråleterapi bør inngå i en bachelor- eller masterretning».  
 
  Sekretærens kommentar: 

Instituttet må klargjøre om dette innebærer at emnene må være avlagt i enten 
mastergrad eller bachelorgrad, eller om emnene er anbefalte emner i graden. 

 
 
Legge ned studieretning 
Studieretningen Reservoargeofysikk på masterprogrammet i petroleumsteknologi foreslås 
nedlagt. Studieretningen har over flere år hatt få søkere og studenter. Studenter som ønsker 
masteroppgaver innen reservoargeofysikk kan få dette gjennom studieretningen i 
reservoargeologi.             
 
Endre navn på studieretning 
Studieretningen Teoretisk fysikk og energifysikk på masterprogrammet i fysikk endrer navn til 
Teoretisk fysikk. 
 
Legge ned emner 
 
PHYS325 Signal- og kommunikasjonsteori (10 sp) – legges ned fra og med vår 2017 
 
Opprette nye emner 
PHYS210 - Grunnlagsproblem i fysikk (10 sp) – Emnet er tidligere vedtatt nedlagt med 
siste undervisningssemester vår 2016, men instituttet ønsker å opprettholde emnet. Det vil 
undervises uregelmessig. 
 
Endre emnekode 
PHYS327 – «Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering» endrer 
emnekode til PHYS226 – «Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering». 
Navn, studiepoeng, innhold og semester (vår) endres ikke. Det skal registres full 
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overlapp mellom PHYS327 og PHYS226. 
 
PHYS303 – «Relativistisk kvantemekanikk og feltteori» får kode PHYS203 og går 
høstsemesteret. Det skal registreres full overlapp mellom PHYS303 og PHYS203. 
 
Instituttet opplyser at emnenes innhold er på 200-nivå og ønsker derfor å bytte kode fra 300- 
til 200-nivå. 
 
Endre undervisningssemester 
PHYS328 Utvalgte emner innen måleteknologi - endrer undervisningsfrekvens fra Høst til 
Annen hver høst. Neste undervisning blir høst 2017. Emnet er kun aktuelt for 
masterstudenter i måleteknologi og instrumentering, og for denne studentgruppen er det 
tilstrekkelig at emnet undervises annethvert år.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for 
fysikk og teknologi.  
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Institutt for geovitenskap 
 
Små studieplanendringer 
Fjerne fargekode på ett emne (GEOV222), endre forkunnskapskrav på to emner, endre 
anbefalte forkunnskaper på ett emne. Endre obligatoriske aktiviteter på flere emner, endre og 
presisere vurderingsform på flere emner. 
 
GEOV226 endrer navn fra Kvartærgeologisk felt- og laboratoriekurs til Lab- og metodekurs i 
kvartergeologi, grunnet stor likhet med emnenavn på GEOV225.  
 
Læringsutbytte 
Bachelorprogram i geovitenskap, begge studieretninger. Endre punktet i Læringsutbytte som 
omhandler etisk bevissthet. Erstatte tidligere setning med: Demonstrerer forståing og respekt 
for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit. 

Masterprogrammet i geovitenskap, alle studieretninger. Endre punktet i Læringsutbytte som 
omhandler etisk bevissthet. Erstatte tidligere setning med:  
Kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men 
med stor grad av sjølvstende og eige initiativ og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere 
og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer forståing 
og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd. 
 
 
Store studieplanendringer 
 
Endringer i studieprogram 
 
Bachelorprogrammet i geovitenskap, retning geologi 
GEOV106 og GEOV108 legges ned og fjernes fra spesialiseringen (Velg 2 av 3 emner).  
Nytt emne GEOV110 blir del av spesialiseringen i 5.semester. GEOV109 (tidligere del av 
Velg 2 av 3 emner i spesialiseringen) flyttes fra 6. til 4. semester i studieplanen. GEOV105 
flyttes fra vår til høst og legges i 3. semester. Spesialiseringen på studieretningen vil fortsatt 
være 100 sp. 
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Instituttet ønsker at disse endringene skal være gjeldende for kull 2014 og kull 2015, i tillegg 
til kull 2016. 
 

Sekretærens kommentar 
Studentene som har begynt på en studieplan kan ikke få endret denne når 
endringen gir færre valg for studenten. Instituttet må derfor få godkjenning fra 
hver enkelt student at de ønsker å følge den nye studieplanen. Dersom 
enkelte studenter ikke ønsker det har de rett til å følge sin opprinnelige 
studieplan. 

 
Bachelorprogram i geovitenskap, retning geofysikk. Fordypning i geologi 

 
Velg 1 av 3 emner i spesialiseringen endres til Velg 1 av 2 emner, (GEOV103 eller 
GEOV254), ettersom GEOV108 legges ned. Endringer i anbefalte valgfag. 

 
 
Bachelorprogram i geovitenskap, retning geofysikk. Fordypning i matematikk 
 
Endringer i anbefalte valgfag (se tabell og programbeskrivelse) 
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Sekretærens kommentar: 
Instituttet må ettersende programbeskrivelser basert på ny mal. Instituttet har 
brukt den tidligere malen ved UiB. 

 
 
Legge ned emner 
GEOV106 (10 sp, siste gang høst 15) 
GEOV108 (10 sp, siste gang høst 15) 
Erstattes av nytt emne GEOV110 
 

Sekretærens kommentar: 
Instituttet må ettersende oversikt over emner der GEOV110 skal føres som 
forkunnskapskrav sammen med GEOV106 og GEOV108.  

 
 
Opprette nye emner 
GEOV110 Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi (10 sp, oppstart høst 2016) 
GEOV217 Geofarar (10 sp, oppstart høst 2016) 
GEOV230 Glasialgeologi (10 sp, oppstart høst 2016) 
GEOV244 Geobiologi (10 sp, oppstart vår 2017) 
 
 
  Sekretærens kommentar: 
  Ferdig utarbeidet emnebeskrivelse på GEOV217 må ettersendes. 
 
 
Endre emnekode 
GEOV344 endres til GEOV245, da emnet endrer nivå og semester. Emnet beholder samme 
emnenavn og emnebeskrivelse. Undervisningssemester flyttes fra vår til høst. GEOV344 
undervises siste gang vår 2016. GEOV245 undervises første gang høst 2016. 
 
Endrer undervisningssemester 
GEOV105 – flyttes fra vår til høst. Emnet Det undervises både vår 2016 og høst 2016. 
Emnet beholder grønn fargekode. 
GEOV244 - Flyttes fra høst til vår. Neste gang: Vår 2017. 
GEOV343 - Undervisningssemester endres fra Vår partallsår til Høst partallsår.  
Undervises ikke Vår 2016, men Høst 2016. Studenter som har emnet i planen vil kunne ta 
GEOV345 som erstatning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for 
geovitenskap med følgende tillegg: 
 
Studentene som har begynt på en studieplan kan ikke få endret denne når endringen 
gir færre valg for studenten. Instituttet må derfor få godkjenning fra hver enkelt 
student at de ønsker å følge den nye studieplanen i bachelorprogrammet. Dersom 
enkelte studenter ikke ønsker det har de rett til å følge sin opprinnelige studieplan. 
 
Ferdig utarbeidet emnebeskrivelse på GEOV217 må ettersendes. 
 
Instituttet må ettersende programbeskrivelser basert på ny mal.  
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Instituttet må ettersende oversikt over emner der GEOV110 skal føres som 
forkunnskapskrav sammen med GEOV106 og GEOV108. 



UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

19 
 

Institutt for informatikk 
 
Små studieplanendringer 
 
INF115 får blå fargekode.  
 
Endre mål og innhold og anbefalte forkunnskaper på ett emne, overlapp mellom 
bioinformatikkemner. Legge til tekst om tillatte hjelpemidler på eksamen på emner som 
mangler dette.  
 

Sekretærens kommentar 
Der enkel kalkulator er tillatt, må standardfrasen fra reglementet brukes:  
«Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler» 

 
 
INF109, endring av emnebeskrivelse 
Undervisningsspråk: «Emnet undervises på norsk så langt det lar seg gjøre». 
 

Sekretærens kommentar 
Grunnemner skal undervises på norsk, og denne endringen av 
undervisningsspråk kan dermed ikke vedtas. Studieforskriften ved UIB: § 5.7 
Undervisningsspråk (1) Som hovedregel skal undervisningen på 
begynneremner (emner med 100-nummer) være på norsk. Fakultetet kan 
vedta en språkplan for undervisningen, og kan herunder fastsette kriterier for 
når hovedregelen her kan fravikes. 

 
 
Læringsutbytte 
Endre tekst under generell kompetanse på læringsutbyttet på bachelorprogrammene i 
informatikk og IMØ til: «Kan reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege 
problemstillingar». 
 
Endre tekst under generell kompetanse på læringsutbyttet på masterprogrammene i 
informatikk med alle studieretninger, samt masterprogrammet i programutvikling til «Kan 
demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, 
pålitelegheit og betyding av å skilje mellom kunnskap og meiningar.» 
 
 
Emner uten protokollforekomst siste to år 
INF348 Videregåande emne/seminar i datatryggleik 
INF379 Utvalde emne i optimering 
 
Instituttet ønsker ikke å legge ned emnene. 
 

Sekretærens kommentar 
Emnene må oppdateres med mer utfyllende læringsutbytte. 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Institutt for 
informatikk med følgende tillegg: 
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INF109 Undervisningsspråk må være norsk. 
 
Instituttet må ettersende emnebeskrivelse med oppdatert læringsutbytte på emnene 
INF348 og INF379. 
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Kjemisk institutt 
 
Små studieplanendringer   
Endre gyldighet av obligatoriske aktiviteter på tre emner, endre mål og innhold og 
læringsutbytte på ett emne. Endre mål og innhold, overlapp, undervisningsformer, 
obligatorisk undervisningsaktivitet og vurderingsform på KJEM333.   
 
KJEM351 endrer emnenavn fra NMR-spektroskopi I til NMR-spektroskopi. 
 
Presisering av vurderingsform i semestre uten undervisning på NANO160. Endre 
vurderingsform på NANO100. 

 
Sekretærens kommentar:  
NANO100: Teksten om vurderingsform i semestre uten undervisning bør endres for å 
klargjøre innholdet.   

 
 
Læringsutbytte 

Bachelorprogrammet i nanoteknologi ønsker å endre punktet i Læringsutbytte som 
omhandler etisk bevissthet. Erstatte tidligere setning med: Har innsikt og reflekterte 
haldningar om etiske og samfunnsmessige aspekt ved nanovitenskap og nanoteknologi. 

Masterprogram i nanovitenskap ønsker å endre punktet i Læringsutbytte som omhandler 
etisk bevissthet. Erstatte tidligere setning med: Kan identifisere og analysere sentrale 
vitskapelege, etiske og samfunnsmessige problemstillingar i eige og andre sitt arbeid. Kan 
demonstrere forståing og respekt for at vitskapelege arbeid og prosessar skal vere opne, 
presise og pålitelege. Kan skilje mellom kunnskap og meiningar, men òg setje vitskapleg 
kunnskap inn i ein breiare samfunnsmessig kontekst. 

 
Store studieplanendringer 
 
Endring i studieprogram 
 
KJEM123 
Nedlegging av KJEM122 og oppretting av KJEM123 krever at emnet erstatter 
KJEM122 i studieprogram som har KJEM122 i sine planer. KJEM122 er obligatorisk i BAMN-
KJEM, et valg til spesialiseringsemne for BAMN-NANO og MAMN-LÆRE, og anbefalt 
valgemne i BAMN-MOL. 
 

Sekretærens kommentar: 
Instituttet må få bekreftet fra de berørte studieprogrammene at de vil ta det 
nye emnet KJEM123 inn i programmet. Endringene i studieprogrammene må 
sendes skriftlig til fakultetet. 

 
 
EMQAL Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical Laboratories 
 
Ny avtale ble signert av de 5 universitetene i konsortiet (Algarve, Barcelona, Gdansk, Bergen 
og Cádiz) høst 2013. Masteren ble i denne avtalen utvidet fra 1,5 til 2-årig, med den 
konsekvens at masteroppgaven økte fra 30 sp til 60 sp. De første studentene som er 
omfattet av denne endringen fullførte sin mastergrad i september 2015.  
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Sekretærens kommentar  
Det er viktig at også endringer i fellesgrader meldes inn til 
studieplanendringene ved fakultetet, slik at de nødvendige endringene kan bli 
gjort ved UiB. Ettersom de første studentene på det nye programmet har 
fullført i september 2015 har fakultetet allerede opprettet det nye 
studieprogrammet på 120 studiepoeng i FS. Det ble også opprettet tidsnok til 
at studentene var registrert på rett program ved rapporteringsfristen i 15. 
oktober 2015.  
 
Instituttet må sende oppdaterte tekster for vitnemål og Diploma supplement for 
programmet til fakultetet. 

 
 
Endringer for bachelorprogrammet i nanoteknologi 
 
KJEM221 blir obligatorisk spesialiseringsemne i 3. semester. Basisgruppe 2 (velg INF109 eller 
STAT110) utgår. Spesialiseringen i programmet blir derfor 130 studiepoeng, i tillegg til ex.phil. og 
40 studiepoeng valgfrie emner. 
 
 

 
 
 
Endringer for masterprogrammet i nanovitenskap 
KJEM220 utgår som et obligatorisk emne i studieplanen fra og med høst 2016.  
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Legge ned emner 
 
KJEM321 Kvantekjemiske metodar (10 sp)  

KJEM322 Theoretical Spectroscopy (10 sp) 

KJEM306 NMR-spektroskopi II (10 sp)  

KJEM122 Syntetisk uorganisk kjemi 

   
Sekretærens kommentar: 
Selv om emnet KJEM122 erstattes med emnet KJEM123 må det arrangeres 
eksamen i emnet minst to semestre etter at emnet legges ned. 
 

 
Opprette nye emner 
 
KJEM123 Eksperimentell uorganisk kjemi (10 studiepoeng, oppstart vår 2017) 

KJEM323 Utvalde emne i mangeelektronteori (5 studiepoeng, oppstart høst 2016) 

KJEM324 Utvalde emne i teoretisk kjemi (5 studiepoeng, oppstart høst 2016) 
KJEM352 Utvalde emne i NMR-spektroskopi (10 studiepoeng, oppstart høst 2016) 
NATDID211 Kvalitet i naturfagsundervisninga (5 studiepoeng, oppstart høst 2016) 
 

 
Sekretærens kommentar: 
Didaktikkemner som inngår i lektorutdanningen kan opprettes med 
studiepoeng som avviker fra normen om 10 studiepoeng på 100- talls og 200-
talls nivå.  

 
 
Endre undervisningssemester 
 
KJEM220 Molekylmodellering - fra høst til vår 
 
KJEM221 Grunnleggjande kvantemekanikk - fra annenhver vår til høst 
Begrunnelse: Programstyret for Nanovitenskap ønsker å innføre KJEM221 som obligatorisk 
emne i Bachelorprogram i nanoteknologi og at emnet får fargekode. I den forbindelse må 
KJEM221 og KJEM220 bytte undervisningssemester. 
 
KJEMDID200-P Kjemididaktikk - endrer undervisningssemester fra både høst og vår til kun 
vår 
 
NATDID203-P Naturfagsdidaktikk 3 - endrer undervisningsesmester fra både høst og vår til 
kun vår.  
Begrunnelse: det har tidligere vært opptak til PPU hvert semester, mens det nå er opptak 
kun høst.  
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Forslag til vedtak: 
 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Kjemisk 
institutt med følgende tillegg: 
 
Må ettersende vitnemåls- og DS-tekster til EMQAL 
 
Instituttet må få bekreftet fra de berørte studieprogrammene at de vil ta det nye emnet 
KJEM123 inn i programmet. Endringene i studieprogrammene må ettersendes til 
fakultetet. 
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Matematisk institutt 
 
Små studieplanendringer 
Endring av vurderingsform på flere emner, krav til forkunnskaper, anbefalt forkunnskapskrav, 
obligatoriske arbeidskrav, hjelpemidler til eksamen. 
 
Læringsutbytte 
Legge til setning om etisk bevissthet i læringsutbytte under generell kompetanse på alle 
bachelor- og masterprogram i matematikk og statistikk:  
Demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og 
pålitelegheit. 
 
MAT111 Grunnkurs i matematikk I 
Instituttet ønsker å fjerne fargekoden for undervisningen i vårsemesteret. MAT111 er 
registrert med fargekode rød, men har i vårsemesteret blitt undervist 16:15 - 18:00, altså 
utenom fargekodesystemet.  
 
I tillegg ønsker instituttet å legge til informasjon om omfanget av undervisning i 
vårsemesteret. Bakgrunnen er at MAT111 undervises både vår og høst, men meget 
begrenset i vårsemesteret. På uib.no er MAT111 oppført med undervisningssemester høst, 
men en del studenter tar emnet i vårsemesteret. Det har vært klager på at det ikke har vært 
nok opplyst at selv om man går på forelesninger og gruppe vil det kreve en god del 
selvstudium for å bestå emnet. Instituttet ønsker derfor å legge til setningen «Undervisning 
om våren er begrenset og beregnet på mer selvstudium.» I tillegg ønsker de at det står at 
MAT111 i vårsemesteret ikke har fargekode.  
 
  Sekretærens kommentar: 

Instituttet bør presisere enda klarere at hovedundervisning er i 
høstsemesteret, og at undervisning i vårsemesteret er tenkt som et 
supplement. 

 
 
Store studieplanendringer 
 
Opprette ny studieretning på masterprogrammet i matematikk 
Studieretningen Algebra/algebraisk geometri på masterprogrammet i matematikk legges ned, 
og to nye studieretninger opprettes:  
 
Algebra  
 
Algebraisk geometri 
 
Instituttet ønsker å ha to studieretninger da det er forskjellige obligatoriske og anbefalte 
emner i masterstudiet, samt ulike opptakskrav og anbefalte forkunnskaper: Endringen vil 
også medføre at det blir samsvar med forskergrupper og veiledning ved instituttet. 
 
 

Sekretærens kommentar 
Programbeskrivelse for begge studieretningene: Punktene under Generell 
kompetanse i læringsutbytte på begge studieretningene må inneholde flere 
punkter med generell kompetanse. Under den norske teksten om opptakskrav 
må det også stå «Bachelorgrad i x eller tilsvarande utdanning» i tillegg til 
spesifikke emnene som listes opp. Utfylt mal for Diploma supplement mangler. 
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Opprette nytt emne 
 
MATDID210 Matematikkdidaktikk I (5 sp, oppstart høst 2016) 
 
Emnet skal inngå i lektorprogrammet. Opprettes grunnet endringer i lektorprogrammet som 
følge av ny nasjonal rammeplan.  
 

Sekretærens kommentar: 
Didaktikkemner som inngår i lektorutdanningen kan opprettes med 
studiepoeng som avviker fra normen om 10 studiepoeng på 100- talls og 200-
talls nivå.  

 
MAT291 Matematikkens historie (10 sp, oppstart vår 2017) 
MAT291 ble lagt ned for noen år siden. Nå tilbys i stedet matematikkens historie som to 5 
studiepoengsemner som inngår i erfaringsbasert master, MAUMAT643 og MAUMAT644. 
Ordinære studenter i matematikk- og på lektorprogrammet kan ta dette emnet hvis de ønsker 
det. Det er imidlertid lite synlig for ordinære studenter at de kan velge disse emnene, 
ettersom emnekodene signaliserer at det er videreutdanningsemner. For å øke synligheten 
og antallet ordinære studenter som tar emnet, foreslås at emnekode MAT291 gjenopplives. 
Matematikkens historie er et emne som er gunstig å ha for studenter som skal bli lærere. Det 
vil derfor være en fordel om det på denne måten kan bli mer synlig for de ordinære 
studentene. 
 

Sekretærens kommentar: 
I dette tilfellet er fakultetet positiv til dobbel emnekode, da MAUMAT/MAT6xx-
koder er en del av EVU-tilbudet, og ikke synlig som et ordinært emne for 
studenter.  

 
 
Legge ned emne 
 
RDID100 Realfagsdidaktikk legges ned. Undervist siste gang høst 2014. 
 
MAT256 legges ned. Undervist siste gang 2008. 
 
Endre emne 
Innholdet i STAT200 endres. Overlapp med STAT111 (5 sp) fjernes. Endring Mål og innhold, 
vurderingsform og obligatoriske arbeidskrav. 
 

Sekretærens kommentar: 
Dersom endringene er omfattende må koden på emnet endres. Det må også 
vurderes om det er behov for å endre læringsutbytte på emnet. 

  
 
Endre undervisningssemester 
MAT236 fra annenhver høst til annenhver vår, oddetallsår. 
 
MAT251 fra hver høst til annenhver vår, partallsår. Siste undervisning høst er høst 16.  
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Forslag til vedtak: 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra Matematisk institutt 
med følgende tillegg: 
 
Instituttet må oppdatere læringsutbytte og ettersende tekster til Diploma supplement 
for de nye studieretningene på masterprogrammet i matematikk. 
 
Instituttet må vurdere om endring av STAT200 er så omfattende at koden på emnet må 
endres. Det må også vurderes om det er behov for å endre læringsutbytte på emnet.  
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Molekylærbiologisk institutt 
 
Små studieplanendringer 
MOL217: Revidering av vurderingsform, samt mål og innhold, obligatorisk 
undervisningsaktivitet og at emnet går fra å ikke undervises ved lavt studenttall til å inngå i 
undervisningsopptaket med begrenset antall plasser. Revidering av vurderingsform på 
MOL222. 
 
Emne som ikke skal undervises høst 2016 
MOL210 vil ikke undervises høst 2016 da emneansvarlig skal ha forskningstermin. Emnet 
går som normalt igjen høst 2017.  
 
MOL210 er mest aktuelt som masteremne for studenter som begynner på 
masterprogrammet i molekylærbiologi januar eller august 2016. Ingen nåværende 
masterstudenter har MOL210 i planen sin for høsten 2016. Imidlertid kan det bli en utfordring 
for masterstudenter som begynner i 2016 og har MOL213 Utviklingsgenetikk som en del av 
bachelorgraden. Instituttet har ikke flere valgemner for masterstudenter som undervises på 
høsten, da studentene høst 2016 tar MOL300 (20 sp) som det kan være vanskelig å 
kombinere med emner utenfor Molekylærbiologisk institutt. Instituttet vil derfor tilby 
spesialpensum for studenter som får problemer med studieplanen.  
 
Instituttet vil tilby eksamen i MOL210 høst 2016 og vår 2017.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene fra 
Molekylærbiologisk institutt.  
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
Legge ned emne 
MNF400 Kunnskapsformidling (3 sp).  
 
MNF400 Kunnskapsformidling har vært et tilbud til ph.d.-kandidater ved fakultetet i flere år. 
Emnet har kunnet inngå i opplæringsdelens Del II Formidling, og kandidater kunne fylle 
kravet til formidlingsdelen med kun dette emnet.  
 
Ph.d.-kandiatene har etterhvert fått flere andre tilbud i forskerskoler, både nasjonale og 
lokale, internasjonale sommerskoler, tilbud fra Kommunikasjonsavdelingen, kursing av 
kandidater som deltar i Forsker-grand-prix mm. Noen av kandidatene som har tatt dette 
emnet har valgt bort bidrag på internasjonal konferanse, som vurderes som en svært viktig 
erfaring i et ph.d.-løp. 
 
Emnet har vært undervist av fakultetets formidlingsrådgiver i flere år. Denne stillingen (som 
var midlertidig) er nå faset ut. Emnet ble ikke undervist høst 2015, og ønskes nå permanent 
nedlagt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet.  
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Lærerutdanningsutvalget 
 
Store studieplanendringer 
 
Endringer i studieprogram 
Endring i obligatoriske emner i fagkombinasjonen Geofag med kjemi på Lektorprogrammet. I 
anbefalt studieløp legges GEOV104 til som obligatorisk emne i 6. semester, mens 
GEOV225/252 flyttes til 8. semester. 
 
Nye emner  
To nye didaktikkemner skal gå for første gang høsten 2016, MATDID210 og NATDID211. 
Matematisk institutt og Kjemisk institutt har sendt inn forslag til emnebeskrivelse til emnene.  
Dette er en del av utrullingen av ny modell for lektorprogrammet som begynte høsten 2014. 
Samtidig legges gammel modell gradvis ned. Det innebærer bl.a. at RDID100 ble undervist 
siste gang høsten 2014 og kan legges ned. NATDID201 blir undervist siste gang høsten 
2015 og skal legges ned etter det. 
 
PPU 
I de senere årene har det vært felles emner/undervisning i fagdidaktikk i lektorprogrammet 
og på PPU. En viktig årsak til dette er at det er ressursbesparende. En annen årsak er at det 
på enkelte fag er få studenter og at en ved felles undervisning unngår svært små grupper, 
noe som kan gå ut over kvaliteten på undervisningen. I tillegg kan det være positivt for 
læringsutbyttet å blande ulike studentgrupper. 
 
En utskifting av emneporteføljen i didaktikk i lektorprogrammet er i gang. Dersom 
samkjøringen skal fortsette må emnene i PPU byttes ut tilsvarende. 
Lærerutdanningsutvalget ønsker fortsatt samkjøring og foreslår i sitt brev nye emner og 
struktur for fagdidaktikken i PPU. 
 
Lærerutdanningsutvalget vil i løpet av inneværende studieår sende forslaget på høring til 
involverte institutt og fakultet. Endelig forslag til endringer vil sendes inn til store 
studieplanendringer innen 1. oktober 2016. 
 
Forslag til vedtak: 
Studiestyret tar til etterretning de foreslåtte endringene fra Lærerutdanningsutvalget.  
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EVU-emner (Etter- og videreutdanning) 
 
Institutt for fysikk og teknologi 
 
PHYS102-F (10 sp) - gammelt EVU-emne som ved en feil ikke er blitt lagt ned på et tidligere 
tidspunkt. 
 
Endre emnekode 
Alle emner med kode MAUMAT ønskes endret til MAT6xx. Dette i samsvar med UiB sitt 
kodesystem på EVU-emner. 
 
Orientering om endret emnekode 

Emnene SK103, SK104, SK105 og SK106 som tilbys av Skolelabben har måttet endre kode 
for å tilpasse seg kodesettet som brukes på etter- og videreutdanning. 

SK103 -> NAT621 Naturfag i skolen 1 
SK104 -> NAT622 Naturfag i skolen 2 
SK105 -> NAT623 Naturfag i skolen 3 
SK106 -> NAT624 Naturfag i skolen 4 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Studiestyret vedtok de foreslåtte endringene i studieplanene for EVU-emner fra 
Institutt for fysikk og teknologi og endring av emnekoder fra Matematisk institutt.  
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DEL B 
 
Forslag til oppretting og nedleggelse av studieprogram 
 
Legge ned program 
 
Bachelorprogram i bærekraftig havbruk  
Programmet blir lagt ned og blir ikke utlyst for opptak 2016, forutsatt at Integrert 
masterstudium i havbruk og sjømat (sivilingeniør) blir vedtatt. De 15 studieplassene blir 
overført til det nye programmet. Studentene som har opptak på programmet får fullføre dette. 
 
Opprette studieprogram 
 
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) 
 
Institutt for biologi foreslår å opprette et nytt program Integrert masterprogram i havbruk og 
sjømat (sivilingeniør) med oppstart høst 2016. 
 
Begrunnelse for opprettingen 
Bakgrunnen for oppretting av programmet er at sjømatnæringen har uttrykt ønske om en ny 
type kandidat – sjømatkandidaten, som har bredere utdanningsbakgrunn enn den 
tradisjonelle biologen med fag som teknologi, ledelse, økonomi og innovasjon i tillegg til en 
solid bakgrunn i biologi og naturvitenskaplige fag. 

MN-fakultetet ønsker samtidig å styrke den teknologiske profilen i enkelte utdanningsløp, og 
har signert avtale med HIB og NHH for å sikre studentene et bredere tilbud innen 
sivilingeniørutdanning. 

Innhold i studieprogrammet 

Studieprogrammet skal gi studentene bred kompetanse innen sentrale tema for havbruks- og 
sjømatnæringen. Programmet er bygd opp slik at kandidatene skal utvikle evnen til å tenke 
hele verdikjeden i sammenheng og kunne ta fornuftige beslutninger ut fra en 
helhetsvurdering. Innovasjon, nytenkning og entrepernørskap vil vektlegges. 

Sentralt i studieprogrammet står biologien til artene i havbruk, herunder kunnskap om 
ernæring, reproduksjon, tidlig utvikling, vekst og kjønnsmodning. Videre skal kandidaten få 
innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi og produksjon, optimalisering av 
produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. I forhold til 
utøvelsen av virksomhet i havbruks/sjømatnæringen skal kandidaten ha kunnskaper om 
økonomi, ledelse, salg, marked, markedsføring, ulike kulturer og kommunikasjon.  

Gjennom masteroppgaven (fortrinnsvis 60 stp, men også 30 stp + 30 stp kurs er mulig) skal 
kandidaten bl.a. utvikle spesialisert innsikt i et tema av vesentlig betydning for havbruks- og 
sjømatnæringen. 

http://www.uib.no/aktuelt/85087/samarbeider-om-sivilingeni%C3%B8rar
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Oppbygning - Integrert masterprogram i havbruk og sjømat – HAVSJØ (sivilingeniør) 

V 10. 

sem. 
Masteroppgave (60 stp.) 

Evt. 
Masteroppgave (30 stp.) og utplassering (6 mnd., tilsv. 30 stp.) 

 
H 9. 

sem. 

V 8. 

sem. 
BFH300/301 Forsknings- og 

profesjonsutøvelse 10 sp, nytt emne) 
NHH/HiB: Økonomi, verdikjede havbruk, marked 

(foretak, produksjon, prosess, 

markedskunnskap/analyse) (10 sp, nytt emne) 

 

HiB/UiO/Gründerskolen: Innovasjon og 

entreprenørskap (10 sp)/GRU401 Grunderskolen (10 

sp) 

H 7. 

sem. BIO 382 Akvatisk matproduksjon  Valg: BIO206 Ernæring hos fisk/BIO207 

Næringsmiddelmikrobiologi 
NHH/HiB: Ledelse, beslutningsteori og – prosesser, 

styring, strategi, kommunikasjon (nytt emne) 

V 6. 

sem. BIO 208 Miljøvirkninger av oppdrett (10 sp) 

BIO 204a Etikk og velferd hos akvatiske 

organismer i oppdrett (2 sp)+LAS201/203 

Forsøksdyrkurs, fisk (2+6sp)   
BIO205 (tilpasset): Rammebetingelser (lovverk, 

forvaltning), krav, kvalitets- og styringssystemer (10 

sp) 

H 5. 

sem. 
BIO280 Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi 

(10 sp) BIO291 Fiskebiologi II – fysiologi (10 sp) Stat110 Grunnkurs statistikk (10 sp) 

V 4. 

sem. BIOxxx Havbruksteknologi (10 sp, nytt emne) BIO103 Cellebiologi og genetikk (10 sp) Ex.phil. (10 sp)  

H 3. 

sem. BIO213 Marin økologi (10 sp) PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære 

(10 sp) INF100 Grunnkurs i programmering (10 sp) 

V 2. 

sem. BIF101 Organismebiologi (10 sp, nytt emne) Kjem110 Kjemi og energi (10 sp) Mat102 Brukerkurs II (10 sp) 

H 1. 

sem. 
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk (10sp, 

nytt emne) BIO100 Økologi og evolusjon (10 sp) MAT101 Brukerkurs I/MAT111 Grunnkurs i 

matematikk (10 sp) 

 

Opptak 
Opptaksrammen for studiet er satt til 15 plasser, overført fra Bachelorprogram i bærekraftig 
havbruk (BA HAV), som blir lagt ned som følge av opprettelse av havbruk og sjømat. De tre 
første årene vil dette ikke føre til endret studieplasstall ved fakultetet.  
 
I dagens situasjon med lav oljepris i overskuelig framtid og oppbremsing av aktiviteten i 
oljenæringen tror instituttet det er mange dyktige og ambisiøse studenter som ser etter 
alternativ innen en næringsrettet utdanning der utsiktene for et sterkt arbeidsmarked er gode. 

http://www.nhh.no/no/studentsider/faginformasjon/studier-ved-nhh-(studieh%C3%A5ndboken)/studieh%C3%A5ndboken.aspx?Kurs=GRU401
http://www.uib.no/emne/BIO382
http://www.uib.no/emne/BIO206
http://www.uib.no/emne/BIO207
http://www.uib.no/emne/BIO207
http://www.uib.no/emne/BIO208
http://www.uib.no/emne/BIO204A
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs-20152016
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs-20152016
http://www.uib.no/emne/BIO280
http://www.uib.no/emne/BIO291
http://www.uib.no/emne/STAT110
http://www.uib.no/emne/BIO103
http://www.uib.no/emne/EXPHIL-MNSEM#emnebeskrivelse
http://www.uib.no/emne/BIO213
http://www.uib.no/emne/PHYS101
http://www.uib.no/emne/INF100
http://www.uib.no/emne/KJEM110
http://www.uib.no/emne/MAT102
http://www.uib.no/emne/BIO100
http://www.uib.no/emne/MAT101
http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/MAT111


UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

34 
 

Havbruks- og sjømatnæringen representerer nettopp et slikt alternativ og tidspunktet for å 
starte opp et slikt studium er derfor gunstig. 

Læringsmiljø 
Institutt for biologi skriver at 15 studieplasser i utgangspunktet er et lavt tall, men at 
læringsmiljøet vil favne om betydelig flere studenter. Studieplanen følger langt på vei planen 
til Profesjonsstudium i fiskehelse, og disse programmene danner til sammen et større faglig 
læringsmiljø. Studiet vil også bli en del av Institutt for biologi sitt studietilbud og læringsmiljø, 
som omfatter Bachelorprogram i biologi, Bachelorprogram i miljø-og ressursfag og 
Masterprogram i biologi. Instituttet har gjennom flere år jobbet målrettet med kvalitetsutvikling 
og læringsmiljø, og er vert for et Senter for fremragende utdanning i biologi – bioCEED.  
Dette vil samlet ivareta programmets robusthet til tross for under 20 studieplasser. 
 
Instituttet har fylt ut Søknad om oppretting av studieprogram (vedlagt saken). 
 
Videre saksgang 
Det skal være mulig å nå de fristene som gjelder for utlysning av studietilbud gjennom 
Samordna opptak for opptak til høsten 2016. Oppretting av nye programmer skal godkjennes 
av Universitetsstyret, etter godkjenning i fakultetsstyret og behandling i Utdanningsutvalget. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studiestyret vedtok å anbefale forslaget om å opprette Integrert masterprogram i 
havbruk og sjømat (sivilingeniør) ved Institutt for biologi. 
 

https://scholar.uib.no/bioceed/


DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET 

Søknad om oppretting av 
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat – 

HAVSJØ (sivilingeniør) 
 

 

[Dato] 

 

 

 



1. Generelt om studiet 
 

Hver boks kan ha flere kryss: 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 

 Bachelorgradsstudium 

 Kortere studium på lavere grad som ikke fører til 

en grad (grunnutdanning), årsstudium 

 Studieretning innenfor en bachelorgrad 

 Fellesgrad 

 Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 

 Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 

 Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 

studiepoeng – § 5 

 Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 

studiepoeng - § 5 

X Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

 Fellesgrad 

 Videreutdanning 

 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

X Heltidsstudium 

 Deltidsstudium 

 Campus-/stedbasert studium 

 Samlingsbasert studium 

  

 Nettstudium 

 Nettstudium med samlinger 

 



 

Oppbygning - Integrert masterprogram i havbruk og sjømat – HAVSJØ (sivilingeniør) 

V 10. 

sem. 
Masteroppgave (60 stp.) 

Evt. 

Masteroppgave (30 stp.) og utplassering (6 mnd., tilsv. 30 stp.) 

 

H 9. 

sem. 

V 8. 

sem. 
BFH300/301 Forsknings- og 

profesjonsutøvelse 10 sp, nytt emne) 
NHH/HiB: Økonomi, verdikjede havbruk, marked 

(foretak, produksjon, prosess, 

markedskunnskap/analyse) (10 sp, nytt emne) 

 

HiB/UiO/Gründerskolen: Innovasjon og 

entreprenørskap (10 sp)/GRU401 Grunderskolen (10 

sp) 

H 7. 

sem. BIO 382 Akvatisk matproduksjon  Valg: BIO206 Ernæring hos fisk/BIO207 

Næringsmiddelmikrobiologi 
NHH/HiB: Ledelse, beslutningsteori og – prosesser, 

styring, strategi, kommunikasjon (nytt emne) 

V 6. 

sem. BIO 208 Miljøvirkninger av oppdrett (10 sp) 

BIO 204a Etikk og velferd hos akvatiske 

organismer i oppdrett (2 sp)+LAS201/203 

Forsøksdyrkurs, fisk (2+6sp)   

BIO205 (tilpasset): Rammebetingelser (lovverk, 

forvaltning), krav, kvalitets- og styringssystemer (10 

sp) 

H 5. 

sem. 
BIO280 Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi 

(10 sp) BIO291 Fiskebiologi II – fysiologi (10 sp) Stat110 Grunnkurs statistikk (10 sp) 

V 4. 

sem. BIOxxx Havbruksteknologi (10 sp, nytt emne) BIO103 Cellebiologi og genetikk (10 sp) Ex.phil. (10 sp)  

H 3. 

sem. BIO213 Marin økologi (10 sp) PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære 

(10 sp) INF100 Grunnkurs i programmering (10 sp) 

V 2. 

sem. BIF101 Organismebiologi (10 sp, nytt emne) Kjem110 Kjemi og energi (10 sp) Mat102 Brukerkurs II (10 sp) 

H 1. 

sem. 
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk (10sp, 

nytt emne) BIO100 Økologi og evolusjon (10 sp) MAT101 Brukerkurs I/MAT111 Grunnkurs i 

matematikk (10 sp) 

 

 

 

 

http://www.nhh.no/no/studentsider/faginformasjon/studier-ved-nhh-(studieh%C3%A5ndboken)/studieh%C3%A5ndboken.aspx?Kurs=GRU401
http://www.uib.no/emne/BIO382
http://www.uib.no/emne/BIO206
http://www.uib.no/emne/BIO207
http://www.uib.no/emne/BIO207
http://www.uib.no/emne/BIO208
http://www.uib.no/emne/BIO204A
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs-20152016
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs-20152016
http://www.uib.no/emne/BIO280
http://www.uib.no/emne/BIO291
http://www.uib.no/emne/STAT110
http://www.uib.no/emne/BIO103
http://www.uib.no/emne/EXPHIL-MNSEM#emnebeskrivelse
http://www.uib.no/emne/BIO213
http://www.uib.no/emne/PHYS101
http://www.uib.no/emne/INF100
http://www.uib.no/emne/KJEM110
http://www.uib.no/emne/MAT102
http://www.uib.no/emne/BIO100
http://www.uib.no/emne/MAT101
http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/MAT111


Overordnet beskrivelse av studiet  
Forankring 

Studiet tilhører Institutt for biologi, Det matematisk-naturvitenskaplige fakuletet, UiB, og er utviklet i 

samarbeid med nærings- og kompetanseaktørene i Sjømatklyngen (Seafood Innovation Cluster). 

Innledning 

Institutt for biologi (BIO) er Norges 

største akademiske fagmiljø innen 

marinbiologi og har lang tradisjon for å 

utdanne kandidater innen havbruk, 

fiskeri, sjømat og marinbiologi.  

Sjømatnæringen har uttrykt ønske om 

en ny type kandidat – 

sjømatkandidaten, som har en breiere 

utdanningsbakgrunn enn den 

tradisjonelle biologen med fag som 

teknologi, ledelse, økonomi og 

innovasjon i tillegg til en solid bakgrunn i 

biologi og naturvitenskaplige fag. 

MN-fakultetet ønsker å styrke den 

teknologiske profilen i enkelte 

utdanningsløp, og har signert avtale 

med HIB og NHH som skal sikre 

studentene et bredere tilbud innen 

sivilingeniørutdanning. 

Marin forskning er ett av UiBs 

satsningsområder. 

BIO er partner og vertskap for UiBs 

eneste Senter for fremragende 

utdanning – bioCEED. bioCEEDs visjon er å utvikle fremragende utdanning som kobler teori, praktiske 

ferdigheter og samfunnsrelevans og utdanne kandiater som møter samfunnets behov og framtidas 

utfordringer. Det integrerte masterprogrammet i havbruk og sjømat er designet med bioCEEDs visjon 

som grunnleggende forutsetning.  

Det nye studieprogrammet er en 5-årig integrert masterutdanning i havbruk og sjømat (HAVSJØ) 

med oppbygning som en sivilingeniørutdanning, og vil erstatte dagens Bachelorprogram i bærekraftig 

havbruk som har vært tilbudt ved BIO i litt ulike versjoner siden 1985. Kjerneemner innen biologi, 

havbruk og naturvitenskap fra dette programmet videreføres i HAVSJØ, men bli supplert med emner 

innen teknologi, ledelse, økonomi og innovasjon. HAVSJØ har i tillegg sterkere innslag av 

matematiske og tekniske basisfag.  

http://www.seafoodinnovation.no/
http://www.uib.no/aktuelt/85087/samarbeider-om-sivilingeni%C3%B8rar


Faglig profil og fagområde 

Studieprogrammet skal gi studentene bred 

kompetanse innen sentrale tema for havbruks- og 

sjømatnæringen. Programmet er bygd opp slik at 

kandidatene skal utvikle evnen til å tenke hele 

verdikjeden i sammenheng og kunne ta fornuftige 

beslutninger ut fra en helhetsvurdering. Innovasjon, 

nytenkning og entrepernørskap vil vektlegges. 

Sentralt i studieprogrammet står biologien til 

artene i havbruk, herunder kunnskap om ernæring, 

reproduksjon, tidlig utvikling, vekst og 

kjønnsmodning. Videre skal kandidaten få innsikt i 

avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi og 

produksjon, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og 

mikrobiologi. I forhold til utøvelsen av virksomhet i havbruks/sjømatnæringen skal kandidaten ha 

kunnskaper om økonomi, ledelse, salg, marked, markedsføring, ulike kulturer og kommunikasjon.  

Gjennom masteroppgaven (fortrinnsvis 60 stp, men også 30 stp + 30 stp kurs er mulig) skal 

kandidaten bl.a. utvikle spesialisert innsikt i et tema av vesentlig betydning for havbruks- og 

sjømatnæringen. Masteroppgaver kan gis f.eks. i samspillet mellom biologi og teknologi, innenfor 

optimalisering av prosesser, kvalitet på produktet, og marked. Gjennom arbeidet med 

masteroppgaven, samt kurs og praksis i masterstudiet, vil kandidaten få dyp innsikt i fagområdets 

vitenskapelige teori og metode, denne erfaringen og kunnskapen vil gjøre kandidaten i stand til i 

neste omgang å anvende kunnskapen og analysere problemstillinger på nye områder innenfor 

havbruks- og sjømatnæringen.  

Programmet skal utvikle studentenes evne til å tenke hele havbruks- og sjømatverdikjeden i 

sammenheng, og med bakgrunn i vitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger utvikle evnen til å 

løse relevante utfordringer for næringen. I en kunnskapsbasert og innovativ næring som havbruks- 

og sjømatnæringen vil studiet vektlegge evne til innovasjon, nytenkning og entreprenørskap. Studiet 

vil videre gi kandidaten ferdigheter i selvstendig arbeid. Dette sikres bl.a. gjennom arbeidet med 

masteroppgaven og gjennom utplassering og praksis i havbruks- og sjømatbedrifter. Integrert i 

masterutdanningen ligger også utvikling av en kritisk holdning til informasjon, og evnen til å trenge 

dypere ned i forskningen bak informasjonen. Selvstendighet og evne til kritisk tenkning er to av 

hovedpilarene i en mastergradsutdanning, og studiet vil utvikle kandidatens ferdigheter på disse 

områdene som en basis for å forholde seg til og strukturere informasjonen i et faglig resonnement. 

Mastergradsutdanningen har som hovedsiktemål å gi kandidaten den nødvendige kunnskap og 

ferdigheter til å arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt under veiledning, og etter hvert ut fra 

egne kunnskaper og erfaringer.  

Et siving.-studium innen havbruk og sjømat gir kandidaten viktige generelle ferdigheter og 

kompetanse. Det vektlegges i egne kurs i studieløpet både fag-, yrkes- og forskningsetiske 

problemstillinger som gjør kandidaten rustet til å møte denne type problemstillinger i arbeidslivet. 

Studiet vektlegger innovasjon og entreprenørskap, bl.a. gjennom egne kurs på disse områdene, med 



siktemål å gi kandidaten bakgrunn og verktøy for nytenkning og utvikling på området. Et integrert 

masterstudium representerer også en trening i formidling, både skriftlig (oppgaven) og muntlig (bl.a. 

presentasjon av arbeidet), som gjør kandidaten trygg på egne ferdigheter og som sikrer at 

kandidaten behersker fagområdets uttrykksformer, som regel både på engelsk og norsk. Evnen til 

kommunikasjon, både innenfor det fagspesifikke, det allmennyttige, og i forhold til publikum med 

ulik kulturell bakgrunn er viktige  ferdigheter for en sjømatkandidat. 

Sentrale tema: 

 Verdikjede havbruk 

 Innovasjon og entreprenørskap 

 Økonomi/marked: bl.a. anvendt foretaksøkonomi, produksjonsøkonomi, prosessøkonomi, 

markedskunnskap, markedsanalyse 

 Ledelse, beslutningsteori/prosesser, personalansvar, styring, strategi, kommunikasjon, 

arbeidsmiljø 

 Teknologi: bl.a. anleggsutforming, fabrikkutforming, effektive prosesseringslinjer, tekniske 

løsninger, vannforsyning, produksjonsenheter, transport, maskinlære, IT systemer 

 Akvakultur: Biologi, bl.a. fysiologi, ernæring, produksjonssyklus, produksjonsplanlegging, helse, 

velferd, råvareforsyning og fôr, produksjonsteknikk, distribusjonssystemer, ressurstilgang 

(regulering av villfiskarter og bruk av vegetabilske råvarer) 

 Kvalitets– og styringssystemer, standarder relevante for bransjen  

 Ytre miljø – forurensing til sjø og land, økosystem, livet i havet, kjemikalie og medikamentbruk 

 Myndighetspålagte krav og rammebetingelser, forvaltning, reguleringer  

 

Læringsutbytte 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 har oversikt over sentrale utfordringer og muligheter innenfor havbruks- og sjømatnæringen 

 har inngående kunnskap om biologisk teori og metode, inkludert biologi, fysiologi, anatomi 

og økologi til artene i havbruk  

 skal kunne oppsummere og forklare hvordan oppdrettsaktivitet er knyttet til marin- og 

kystøkologi og bærekraftig utvikling 

 skal kunne forklare relevansen av generell teori om økonomi, marked og ledelse for 

aktiviteter i næringen 



 kan beskrive teknologi av vesentlig betydning for havbruks- og sjømatnæringen 

 kan bedømme hvordan næringen opererer og blir oppfattet i samfunnet og av forbrukere 

Ferdigheter 

Kandidaten kan 

 bidra til å løse problemer og finne løsninger for havbruks- og sjømatnæringen 

 bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte 

 gjøre kvantitative beregninger og analyser av økonomiske, biologiske og tekniske forhold 
med relevans for sjømatnæringen 

 kommunisere med næringsaktører og har hatt en praksisperiode i næringen 
 

Generell kompetanse  

Kandidaten kan 

 analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger  

 anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte 

arbeidsoppgaver og prosjekter  

 gjennomføre vitenskapelige forsøk og analyser og behersker vitenskapelig metode  

 kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og til 

allmennheten  

 bidra til nytenkning og innovasjon i produksjon av sjømat 

 

2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 
2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt. For studier som ikke er omfattet 

av opptaksforskriften, skal det også redegjøres for opptak. 

Opptakskrav til studiet 

Opptakskravet til utdanningen er høyeste nivå i matematikk fra videregående opplæring og nest 

høyeste nivå i fysikk samt kravet til generell studiekompetanse jmf. Forskrift om opptak til Høyere 

utdanning (eventuelt tilsvarende kvalifikasjoner eller andre opptaksgrunnlag som fremgår av 

opptaksforskriften fastsatt av departementet § 3-4 i Opptaksforskriften1).  

Begrunnelse for opptakskrav 

Dette er det nasjonale kravet for opptak til studier som skal føre til en sivilingeniørgrad2 

Tidspunkt for opptak og tidspunkt for studiestart. 

                                                           
1 Det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse for følgende studier:   
Integrert masterstudium i teknologiske fag, 3-årig ingeniørutdanning og maritime fag : Unntak fra kravet om generell studiekompetanse 
gjelder for søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning, nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i 
tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet 1998/99. 
2 http://www.uhr.no/documents/Hva_karakteriserer_en_sivilingeni_rutdanning___vedtatt.pdf  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Rundskriv/2010/Rundskriv_F_15_10_Vedlegg_forskrift_opptak_hoeyere_utdanning_oppdatert_301110.pdfhttps:/www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Rundskriv/2010/Rundskriv_F_15_10_Vedlegg_forskrift_opptak_hoeyere_utdanning_oppdatert_301110.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Rundskriv/2010/Rundskriv_F_15_10_Vedlegg_forskrift_opptak_hoeyere_utdanning_oppdatert_301110.pdfhttps:/www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Rundskriv/2010/Rundskriv_F_15_10_Vedlegg_forskrift_opptak_hoeyere_utdanning_oppdatert_301110.pdf
http://www.uhr.no/documents/Hva_karakteriserer_en_sivilingeni_rutdanning___vedtatt.pdf


Tidspunkt for opptak og studiestart vil være høst. Søknad gjennom Samordna opptak til ordinære 

frister. Første utlysning V-16 med opptak H-16. 

Rammeplaner  & redegjørelse 

Studiet er en 5-årig integrert masterutdanning med oppbygning som en sivilingeniørutdanning3.  

Utdanningen er forskningsbasert og følger kravet om gode basiskunnskaper i matematikk, statistikk, 

fysikk, kjemi, informatikk og teknologi, samt spissede kvalifikasjoner i spesialområdet havbruk og 

sjømat (biologisk spesialsiering) og trening i tverrfaglige emner som økonomi, ledelse, innovasjon 

med mer. Læringsutbyttet er beskrevet på nivå 7 i henhold til NKR. 

Oversikt over faglig fordeling i en sivilingeniørutdanning, og hvordan dette er oppfylt i graden det 
søkes om: 

Utdanningen har en faglig fordeling som er slik:  

 MINIMUMSOMFANG Siving. havbruk og sjømat 

Realfaglig basis 45 stp. 50 stp. 

Matematiske basisfag (matematikk og statistikk) minst30 stp.  
minst 25 stp. i 

matematikk  
minst 5 stp. i statistikk 

MAT101/MAT111 (10 stp) 
MAT102 (10 stp) 
STAT110 (10 sp) 

Naturfaglige basisfag (fysikk, kjemi)  minst 10 stp. i fysikk 
kjemi bør inngå 

KJEM110 (10 sp) 
PHYS101 (10 sp) 

Ikke-MNT-fag (språk, økonomi, etikk etc.)  
 

15 stp Ledelse m.m. (10 sp) 
Økonomi m.m. (10 sp) 
Ex.phil (10 sp) 

Tekniske fag  
 

150 stp* 
Veiledende fordeling 

 

Basisfag (IT, mekanikk etc) 20-30 stp INF100 (10 stp) 
Havbruksteknologi (10 sp) 

Ingeniørfag (studieretning) 60-90 stp 110 stp. BIO/BIF-emner innen 
biologi/havbruk/sjømat 
Praksis (min. 10 sp) 
Forskning- og profesjonsutøvelse (10 sp) 

Ingeniørfag (hovedprofil) 30-130 stp 

Fag på tvers av retning 5-15 stp Innovasjon/GRU401 (10 sp) 

Masteroppgave 30 stp 60 stp masteroppgave 
alt. 30 stp praksis+30 sp masteroppgåve 

Totalt omfang på utdanningen 300 stp 300 stp 

 

Beskrivelse og begrunnelse for omfang av selvstendig arbeid: 

Utdanningen avsluttes med en 60 stp masteroppgave (alt. 30 stp oppgave og 30 stp 

emner/utplasseing i bedrifter/institusjoner), som utføres som et selvstendig forskningsprosjekt under 

veiledning. Fagmiljøet ønsker å beholde en ettårig (60 stp) masteroppgave for å gi kandidatene 

                                                           
3 http://www.uhr.no/documents/Hva_karakteriserer_en_sivilingeni_rutdanning___vedtatt.pdf 

http://www.uhr.no/documents/Hva_karakteriserer_en_sivilingeni_rutdanning___vedtatt.pdf


omfattende og konkret erfaring med forskning og anvendelse av kunnskap og ferdigheter de har 

opparbeidet seg gjennom studiet. 

Enkeltemner gjennom studiet legger også opp til selvstendig arbeid gjennom oppgaver, lab-rapporter 

og feltrapporter som totalt overstiger 10 stp. 

 

2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 

opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. 

Rekruttering 

Opptaksrammen for studiet er satt til 15 plasser, overført fra Bachelorprogram i bærekraftig havbruk  

(BA HAV) (som blir lagt ned som følge av opprettelse av havbruk/sjømat). Bachelorprogrammet har 

hatt rimelig stabil rekruttering siden oppstarten4. Et nyopprettet studium i havbruk/sjømat vil ha 

overlappende målgruppe med BA-HAV, men vil ha en bredere målgruppe siden studiet ikke bare er 

et integrert masterstudium innen havbruk, men også sjømat. Studiet favner hele 

næringen/produksjonsprosessen. Potensialet for økt verdiskaping i norsk biomarin industri er stort. I 

en analyse sier en arbeidsgruppe oppnevnt av de to vitenskapsakademiene NTVA5 og DKNVS6 at det 

er mulig med en omsetning på 550 milliarder i 2050, en seksdobling fra i dag. Evnen til å tiltrekke seg 

talenter og et behovsrettet utdanningssystem er spesielt nevnt i rapporten, bl.a. oppsummeres 

følgende :  

For å kunne realisere det store verdiskapingspotensialet, som er pekt på i rapporten, må næringen i 

større grad fremstå som attraktiv for talenter. En utvikling mot større forretningsenheter vil bidra i 

riktig retning da større bedrifter oftere etterspør mer personell med høyere utdanning og skaper 

reelle karrierestiger for de ansatte. 

Utdanningssystemet rettet mot marin sektor må gjennomgås kontinuerlig og tilpasses behovene i 

sektoren. Utdanningsstrukturen må bli evaluert med tanke på å utvikle verdens beste marine 

utdanningssystem.  

I dagens situasjonen med lav oljepris i overskuelig framtid og oppbremsing av aktiviteten i 

oljenæringen tror vi det er mange dyktige og ambisiøse studenter som ser etter alternativ innen en 

næringsretta utdanning der utsiktene for et sterkt arbeidsmarked er gode. Havbruks- og 

sjømatnæringen representerer nettopp et slikt alternativ og tidspunktet for å starte opp et slikt 

studium er derfor gunstig. 

Læringsmiljø 

                                                           
4
 

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&columns=arstall&index=5&formel=422!8!423!8!424&hier=i

nsttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-

naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20biologi&param=arstall%3D2015!8!2014!8!2013!8!2012!8!2011!9!dep_id%3D1!9!inst

type%3D11!9!instkode%3D1120!9!fakkode%3D260!9!ufakkode%3D600  

5
 Norges Tekniske Vitenskapsakademi 

6 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 

 

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&columns=arstall&index=5&formel=422!8!423!8!424&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20biologi&param=arstall%3D2015!8!2014!8!2013!8!2012!8!2011!9!dep_id%3D1!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1120!9!fakkode%3D260!9!ufakkode%3D600
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&columns=arstall&index=5&formel=422!8!423!8!424&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20biologi&param=arstall%3D2015!8!2014!8!2013!8!2012!8!2011!9!dep_id%3D1!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1120!9!fakkode%3D260!9!ufakkode%3D600
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&columns=arstall&index=5&formel=422!8!423!8!424&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20biologi&param=arstall%3D2015!8!2014!8!2013!8!2012!8!2011!9!dep_id%3D1!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1120!9!fakkode%3D260!9!ufakkode%3D600
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&columns=arstall&index=5&formel=422!8!423!8!424&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet!9!Institutt%20for%20biologi&param=arstall%3D2015!8!2014!8!2013!8!2012!8!2011!9!dep_id%3D1!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1120!9!fakkode%3D260!9!ufakkode%3D600
http://www.ntva.no/
http://www.dknvs.no/


15 studieplasser er i utgangspunktet et lavt tall, men læringsmiljøet vil favne om betydelig flere 

studenter. HAVSJØ vil inngå i et stort og godt etablert læringsmiljø ved Institutt for biologi. 

Studieplanen følger langt på vei den reviderte planen til Profesjonsstudium i fiskehelse (25 

studieplasser), og disse programmene danner til sammen et større faglig læringsmiljø. Studentene 

innen disse fagområdene har en felles studentorganiasjon (Linjeforeningen for fiskehelse og 

havbruk). 

Studiet vil bli en del av BIOs studietilbud og læringsmiljø, som i tillegg til Profesjonsstudium i 

fiskehelse (25 studieplasser) omfatter Bachelorprogram i biologi (85 studieplasser per år), 

Bachelorprogram i miljø-og ressursfag (24 studieplasser per år) og Masterprogram i biologi (55 

studieplasser per år). Instituttet har gjennom flere år jobbet målrettet med kvalitetsutvikling og 

læringsmiljø, og er vert for et Senter for fremragende utdanning i biologi – bioCEED.  

Frafallet fra bachelorutdanningene (HAV, BIO og MIRE) er betydelig større enn frafallet fra 

Profesjonsstudium i fiskehelse (5-årig integrert studium). Det er vår vurdering at HAVSJØ som et 5-

årig integrert studium med tette koblinger til Sjømatklyngen og en ingeniør-faglig profil vil gi lavere 

frafall og høyere kandidatproduksjon enn det vi i dag kan vise til for BA HAV.  

Stabilt studium 

BIO har tradisjon tilbake til oppstarten av norsk havbruksnæring tidlig på 80-tallet for å tilby 

utdanninger innen havbruk og sjømat i tett dialog med aktuelle nærings- og forvaltningsaktører. Vi 

ser på oppretting av HAVSJØ som en naturlig utvikling av dette studietilbudet, der samarbeid med 

samfunn og næring får et enda sterkere fokus samtidig som utdanningen utvikles for å gi studentene 

den solide faglige dybde og bredde som arbeidsmarkedet krever. 

2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 

forhold av betydning for studentene. 

Innsikt i, og erfaring fra, ulike deler av havbruks- og sjømatnæringen er helt sentralt for å gi 

studentene den nødvendige kunnskap og kompetanse som en kandidat med denne utdanningen skal 

ha. 

BIO har godt etablerte samarbeid og avtaler for praksis i BA HAV og Profesjonsstudium i fiskehelse. 

HAVSJØ vil videreføre eksisterende samarbeid med Sjømatklyngen for å tilby studentene variert og 

relevant praksis gjennom studiet7.  

Beskrivelse av hvordan det legges til rette for og gjennomføres praksis*: 

 Kortere praksiserfaring/møter med næringen i grunnemner (BIF100)  

 BIO205 Praksisperiode, lovverk og forvaltning (3 uker praksis inngår i emnet). 

 Praksis er inkludert i det nye emnet Forsknings-og profesjonsutvøvelse  

 Masteroppgave: forskningspraksis internt eller eksternt avhengig av masterprosjekt 

 Ved 30 sp masteroppgave skal studentene ha 30 sp (1 sem) praksis innen økonomi, biologi og 

produksjon, produktutvikling, forvaltning og økologi og/eller velferd og etikk) 

                                                           
7
 Jf. Letter of commitment fra Seafood Innovation cluster 

http://lffh.no/
http://lffh.no/
https://scholar.uib.no/bioceed/


*med begrepet praksis menes her deler av studiet som foregår utenfor institusjonen 

Dersom en bruker begrepet praksis i en bredere betydning til å inkludere undervisning og læring av 

praktiske ferdigheter med relevans for yrkesutøvelsen kan omfattande laboratorie- og 

feltundervisning inkluderes i studentens  praktiske opplæring gjennom studiet.  

 

 

 

2.4 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for oppretting 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Oversikt over behandlingsorganer,  

samt tidspunkt for og innhold i vedtak 

Programstyret ved Institutt for biologi 24.09.2015, 

Instituttrådet ved Institutt for biologi 29.09.20158  

Studiestyret ved Det matematisk- naturvitenskaplige 

fakultet 28.10.2015, Fakultetsstyret ved Det 

matematisk-naturvitenskaplige fakultet XXX  

(vedlegg 1) 

Organisasjonskart over fakultetets styringsstruktur   Vedlegg 2 

Mandat for relevante styrer, råd og utvalg  Vedlegg 1 

  

Mal for utdanningsplan 

Vedlagt (vedlegg 3) 

Tekst til vitnemål og Diploma Supplement Ettersendes 

Forslag til praksisavtaler  Eksempel på praksisavtale (BIO376) som i dag er i bruk 

på Profesjonsstudium i fiskehelse er vedlagt. 

 

  

                                                           
8
 Også behandlet på sirkulasjon i etterkant av møtene.  

http://biologi.uib.no/Sakslister/Programstyret/20150924sak.pdf
http://biologi.uib.no/Sakslister/Instituttraadet/20150929sak.pdf


3. Plan for studiet 
(studietilsynsforskriften § 7-2) 

3.1 Studiet skal ha et dekkende navn. 

Norsk navn (bokmål og nynorsk): Integrert masterstudium i havbruk og sjømat (sivilingeniør) 

Engelsk navn: Integrated master in Aqauculture and Sea Food  

Begrepet Sjømatkandidat ble lansert tidlig i diskusjonen om 

opprettelsen av en sivilingeniørutdanning ved BIO. Etter 

grundige diskusjoner med samarbeidspartnere og internt på 

instituttet ble det besluttet å også inkludere havbruk i tittelen, sammen med sjømat. Begrepet 

sjømat omfatter større deler av næring- og fagområdet enn havbruk, men kan også lett forbindes 

med sluttproduktet sjømat og næringsmiddel/matlaging. Ved å inkludere havbruk vil tittelen omfatte 

hele verdikjeden og produksjonsprosessen.  

3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium. 

Læringsutbyttebeskrivelsen for studiet har tatt utgangspunkt i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring (nivå 7).  
 
Kandidaten skal ved avslutta program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 har oversikt over sentrale utfordringer og muligheter innenfor havbruks- og sjømatnæringen 

 har inngående kunnskap om biologisk teori og metode, inkludert biologi, fysiologi, anatomi 

og økologi til artene i havbruk  

 skal kunne oppsummere og forklare hvordan oppdrettsaktivitet er knyttet til marin- og 

kystøkologi og bærekraftig utvikling 

 skal kunne forklare relevansen av generell teori om økonomi, marked og ledelse for 

aktiviteter i næringen 

 kan beskrive teknologi av vesentlig betydning for havbruks- og sjømatnæringen 

 kan bedømme hvordan næringen opererer og blir oppfattet i samfunnet og av forbrukere 

Ferdigheter 

Kandidaten kan 

 bidra til å løse problemer og finne løsninger for havbruks- og sjømatnæringen 

 bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte 

 gjøre kvantitative beregninger og analyser av økonomiske, biologiske og tekniske forhold 
med relevans for sjømatnæringen 

 kommunisere med næringsaktører og har hatt en praksisperiode i næringen 
 



Generell kompetanse  

Kandidaten kan 

 analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger  

 anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte 

arbeidsoppgaver og prosjekter  

 gjennomføre vitenskapelige forsøk og analyser og behersker vitenskapelig metode  

 kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og til 

allmennheten  

 bidra til nytenkning og innovasjon i produksjon av sjømat 

 
 

3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. 

Se studieplan for oppbygning av studiet. Studieplanen lenker til emnebeskrivelser for emner som 

eksisterer per i dag. For nye emner som er ferdig beskrevet er emnebeskrivelser vedlagt.  

Alle emner i studieplanen er obligatoriske (med unntak av et valg mellom to emner). 

Studieplanen er lagt opp med 10 sp moduler (3 emner per semester fram til oppstart på 

masteroppgaven. Studentene skal møte sitt spesialiseringsområde i første semester gjennom emnet 

BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk, og vil i videre semester ha en stamme av 

biologiske/havbruksemner som bygger på generell biologisk kunnskap i første og andre semester 

mot mer spesifikk kunnskap innen spesifikke emner knyttet til havbruk og sjømat. Parallellt med 

spesialiseringsemner i faget skal studentene få de nødvendige basiskunnskaper i matematikk, 

statistikk, fysikk, kjemi og informatikk. Et eget emne ‘Havbruksteknologi’ gir det teknologiske 

perspektivet som er nødvendig for å bidra til utvikling og omstilling av næringene. 

Praksis inngår som et eget emne i 6. semester og vil også være en del av emnet Forsknings-og 

profesjonsutøvelse i 8. semester. 4. året vil studentene få kunnskap,ferdigheter og kompetanse 

innen bl.a. ledelse, økonomi og innovasjon, samt forsknings- og profesjonsutøvelse. Sjømatklyngen 

har forpliktet (se vedlegg 5) seg til å samarbeide med BIO om å gi studentene et relevant og 

kvalitetssikret praksistilbud. 

Studiet avsluttes med en masteroppgave (60 sp) som er et selvstendig vitenskaplig forskningsprojekt 

under veiledning. Masteroppgaven skal gjennomføres i en av de aktuelle forskningsgruppene ved 

Institutt for biologi, eller en av instituttets samarbeidspartenere. Instituttet har ansvar for 

kvalitetssikring av både interne og eksterne prosjekt. 

Studieplanen følger i store trekk planen til Profesjonsstudium i fiskehelse de første 4 semesterne, 

noe som sikrer en god ressursutnyttelse, effektiv undervisning, og et spennende og utviklende 

læringsmiljø for studentene. 



Det tverrfaglige innholdet (ikke MNT-fag) dekkes av emner i ledelse, økonomi og innovasjon. Her vil 

vi samarbeide med andre aktulle utdanningsinstitusjoner (NHH, HIB) og koordinere tilbudet med 

MNs andre sivilingeniørgrader (planlagt søknader for disse neste år). UiBs arbeid med 

utdanningstilbud innen innovasjon vil også inluderes der det er relevant.   

 

3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 

Det overordna læringsutbyttet for sjømatkandidater er at de skal bli problemløsere og 

innovasjonsdrivere i sjømatnæringen. De skal også ha gode biologi-kunnskaper, med mye fysiologi og 

havbruksrelatert biologi og økologi, og de skal være i stand til å gjøre kvantitative og statistiske 

analyser av data med tanke på å forbedre prosesser og produksjon av sjømat. Store deler av disse 

læringsutbyttene blir oppnådd ved å ta utgangspunkt i eksisterende biologiemner og emner som 

inngår i dagens havbruksstudie. Men for å utvikle et blikk for innovasjon, teknikk og økonomi har vi 

etablert et samarbeid med aktører i næringen (Klyngen) og andre utdanningsinstitusjoner (NHH, HiB) 

som har mer erfaring med disse sidene av læringsutbyttet i HAVSJØ. Studiet starter med en pillar av 

biologi/havbrukfag og av kvantitative fag som matematikk/statistikk/programmering, og bygger slik 

opp en basis av kjernefag som ivaretar kunnskap om sjømat og analytiske og kvantitative ferdigheter. 

Senere i studiet utvikles forståelsen for økonomi/ledelse/teknologi og de kommer ut i praksis. Samlet 

sett danner dette et studium meg godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelse, den undervisning 

som blir gitt og det vil også bli lagt vekt på at vurderingen retter seg mot å sikre at læringsutbyttet til 

studenten blir oppnådd (‘constructive alignment’, se Biggs & Tang 2013).  

 

Ulike arbeids- og undervisningsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene til hver enkelt emne. Se 

også oversiktstabell over emner i graden med undervisingsformer og vurderingsformer (vedlegg 6). 

 

3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 

Ulike vurderingsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene til hver enkelt emne. 

Se også oversiktstabell over emner i graden med undervisingsformer og vurderingsformer  

(vedlegg 6). 

Vurderingsformene i eksisterende emner som inngår i graden er varierte og tilpassa det 

læringsutbyttet hvert emne skal gi. Programmet som helhet er satt sammen av emner som gir det 

beskrevne læringsutbyttet.  

-Det er et rikt innhold av laboratoriebasert undervisning med blant annet rapportskriving som 

vurderingsgrunnlag i biologi- og kjemiemnene. For å oppnå de ønskede kommunikasjonevnene blir 

det lagt opp til betydelige innslag av muntlige presentasjoner og skriftlige øvelser i mange emner, for 

eksempel kan bloggskriving bli et naturlig element i forbindelse med praksisperioden slik det er i 

eksisterende praksisemner på BIO.  



-Emnene med innslag av økonomi, ledelse, utplassering  og teknologi har et mål om å utvikle 

gründerånd og innovative evner hos studentene. Dette kan oppnås med varierte vurderingsformer 

og et stort innslag av vurdering av evne til å løse praktiske problemer. Vurdering vil derfor innbefatte 

praktisk retta oppgaver der studentene skal løse tenkte eller reelle utfordringer for bedrifter og 

forvaltning i næringen.   

-Praksis og førstehånds kjennskap til næringsaktører er i seg selv et viktig læringsmål, og her vil 

vurderingen basere seg på deltakelse, refleksjon og formidling av erfaringene til andre.  

-Et kjerneelement i universitetsutdanning er å gi kandidatene forståelse for og ferdighet til å lese og 

bruke vitenskaplige arbeid og metoder. Det inngår i læringsmålet i dette programmet, og er et 

innslag som inngår i de fleste emner gjennom studiet. Det viktigste her er likevel masteroppgaven, 

som er et selvstendig forskningsarbeid utført i nært samarbeid med en av våre mange 

forskergrupper. 

 

3.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.  

Planene for studiet har på mange måter sitt utspring i Seafood Innovation Cluster i Bergen, der 

sentrale næringsaktører i klyngen kom med følgende bestilling (se nedenfor) våren 2015. UiB ved 

rektor dag Rune Olsen tok invitasjonen, og fakultetet spilte ballen videre til BIO.  

 

Vestlandet/Vestlandskysten har stor og bred aktivitet innen havbruk som vil ha behov for ulik 
kompetanse på mange nivå. En utdanning innen havbruk og sjømat er etterspurt fra næringen, og 
kandidater fra studiet vil kunne gå inn i en rekke ulike jobber som for eksempel innenfor 
oppdrettsselskap, forselskaper, forskning, finansiering, forsikring, utstyrsleverandører, mm. 
 
Sjømatklyngen (NCE Seafood Innovation Cluster) har vært en sentral samarbeidspartner for insituttet 
i utviklingen av studieprogrammet HAVSJØ. Klyngen er en av verdens største sjømatklynger og 
representerer 70 industriaktører i hele sjømatverdikjeden. Klyngens mål er å videre fremme 
bærekraftig vekst i norsk sjømat ved å styrke samarbeidet mellom bedrifter, FoU og utdanning 
gjennom strategiske samarbeidsprosjekt mellom klyngen og eksterne partnere. 
 
Se også rapporten  Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 som trekker opp perspektiver og 

muligheter Norge,som en av verdens største havnasjoner, har innen høsting og dyrking av havets 

biologiske ressurser. 

 

http://biotechnorth.no/sites/biotechnorth.no/files/publications/verdiskaping-rapport-010812.pdf


3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 

som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 

Institutt for biologi har forskningsbasert undervisning, og undervisere på emnene er aktive forskere 

innen instituttets fagområder.  Studentene vil gjennom ulike emner gjennom studiet få innsikt i, og 

kunnskap om, forskningsfronten innen fagområdet. Gjennom masterstudiet vil studentene 

gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Se vedlegg X for oversikt over instituttets faglige 

aktivitet innen det marine området. 

3.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset 

studiets nivå, omfang og egenart. 

Det er ikke direkte tilrettelagt for delstudium i utlandet med et anbefalt semester, men det vil vere 

mulig gjennom BIOs utvekslingsavtaler å tilbringe 3. eller 5. semester i utlandet med 

forhåndsgodkjente emner som erstatter obligatoriske emner i studiet.  

Praksis og masteroppgave kan gjennomføres i utlandet gjennom etablert forskningssamarbeid eller 

gjennom avtaler med samarbeidspartnere av Sjømatklyngen. 

3.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og 

arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. 

Studentene/studiet vil benytte UiBs lokaler, tjenester og ressurser. 

Infrastruktur: 

 undervisningslokaler MN-fakultetet 

 undervisningslaboratorier BIO 

 Studentarealer MN-fak (nye studentarealer på Marineholmen f.o.m. 1.1.2016)) 

Støttefunksjoner: 

 Studieadministrasjon ved BIOs studieseksjon og MN-fak Infosenter 

 Teknisk (undervisningstekniker og forskningstekniker) ved BIO 

 

 

3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for 
studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan Vedlegg 3 

Oversikt over muligheter for studentutveksling og 
internasjonalisering 

http://www.uib.no/utvekslingsavtale 

Oversikt over fakultetets eventuelle eksterne 
leieavtaler  

 

  
 

http://www.uib.no/utvekslingsavtale


4. Fagmiljø tilknyttet studiet 
(studietilsynsforskriften § 7-3) 

Her legger vi ved en omfattende egenevaluering av marin FoU gjennomført i 2015 (vedlegg 7). 

Evalueringen dekker perioden 2004-2013 og beskriver mange av punktene under. 

Andre samarbeidspartnere:  

NCE Seafood Innvation Cluster(inkl. Havforskningsinstituttet, NIFES, NHH, HIB m.fl.) 

 

4.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik 

det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige 

og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 

studiet. 

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 

institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 

delene av studiet.  

4.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forsking, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. 

4.5 For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring 

fra praksisfeltet. 

 

4.6 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Fagmiljø tilknyttet studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (Se mal i Appendix)  

Publikasjonslister for de siste fem årene (før gjeldende søknadsfrist) Vedlegg 7 

Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som 
fagmiljøet deltar aktivt i 

Vedlegg 7 

 

  

http://www.seafoodinnovation.no/


Emnebeskrivelser og skisser for nye emner 

Emnekode BIF100 

Namn, nynorsk Innføring i fiskehelse og havbruk 

 
 Namn, bokmål Innføring i fiskehelse og havbruk 

Namn, engelsk   

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for biologi 

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i 

fiskehelse, bachelorprogram i havbruk/siving havbruk og sjømat. 

Innhald Emnet er et innføringsemne til profesjonsstudiet i fiskehelse og til sivilingeniørstudiet i 

havbruk og sjømat. Emnet tar opp utviklingen av norsk akvakultur og havbruk med fokus 

på artenes biologi, helse i oppdrett og teknologi. Videre introduseres studentene til 

dagens situasjon og fremtidige perspektiver nasjonalt og internasjonalt. Miljøproblem 

knyttet til oppdrett blir presentert og diskutert. Emnet har et laboratoriekurs der 

studentene skal bli kjent med utvalgte oppdrettsorganismer og bli introdusert til et utvalg 

av metoder og til arbeid og sikkerhet i laboratoriet. Emnet introduserer forskerne og 

forskningen som blir gitt innenfor området ved UiB, hva den har betydd og betyr for 

næringen, pågående forskingsprosjekter og fremtidige perspektiv. Deler av 

undervisningen blir gitt av studentassistenter. Studentene blir også introdusert til 

aktørene i næringen på seminarer og deltar i ekskursjoner til utvalgte bedrifter.  Et viktig 

formål med emnet er å gi en ganske variert studentgruppe et felles utgangspunkt før 

videre studier. 

Læringsutbytte 

  

  

  

  

  

  

Etter å ha tatt emnet skal studentene kunne/ha 

1) en oversikt over helseaspektet innenfor oppdrettsnæringen både i historisk, samtidig 

og framtidig perspektiv.  

2) enhetlig faggrunnlag for de fagområdene som undervises senere i profesjonsstudiet og 

siv. ing. studiet 

3) forståelse av at dagens oppdrettsnæring er forskningsbasert og høyteknologisk 

4) beskrive utvalgte oppdrettsteknologier og metoder 

5) gjøre rede for dynamikken helse, sykdom, oppdrettsteknologi og biologisk produksjon 

6) erfaring i å møte og kommunisere med aktørene i næringen 

7) erfaringer med skriftlig rapportering av egne aktiviteter og samarbeid 

Krav til forkunnskapar  Ingen  

Fagleg overlapp  Ingen 

Undervisning og omfang   

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. All undervisning er obligatorisk. 

Studentene skal føre personlig studiejournal som blir lagt fram for og godkjent av 

faglærer. Undervisningen blir gitt som forelesninger, seminarer, laboratorie- og 

feltkurs/ekskursjoner. 

  Obligatoriske aktiviteter gyldig i 3 semester. 

Vurderingsform Muntlig eksamen. Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for å melde seg 

til eksamen. 

Vurderingssemester Det er eksamen hvert semester. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å avlegge 

eksamen. 



Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta 

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. 

 

  



Emnekode BIF101 

Namn, nynorsk Organismebiologi for fiskehelse og havbruk 

 
 Namn, bokmål Organismebiologi for fiskehelse og havbruk 

Namn, engelsk   

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår. Emne har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket 

Undervisningsspråk Norsk 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for biologi 

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i 

fiskehelse, bachelorprogram i havbruk/siving havbruk og sjømat, samt at du oppfyller 

ev. opptakskrav. 

Innhald Mål for emne er å gi en oversikt over livets opprinnelse, systematikk og evolusjon. 

Studenten vil bli presenteret for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper 

via forelesninger og laboratorium øvelser. Klassiske dissekerings- og 

mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturer og 

biosystematiske detaljer hos utvalgte dyr. Mikrobielle detekteringsmetoder vil bli brukt 

til å karakterisere og identifisere utvalgte prokaryote organismer. Emnet inkluderer et 

omfattende laboratoriekurs og et feltkurs. 

Læringsutbytte 

  

  

  

  

  

  

  

  

Etter fullført emne skal studenten: 

1. ha en grunnleggende forståelse av hvordan organismene har utviklet seg over tid 

gjennom jordens historie. 

2. kunne rekonstruere hvordan enklere livsformer har utviklet seg til mer komplekse og 

flercellede livsformer 

3. ha en oversikt på inndelingen av hovedgrupper i livets tre (somener, rekker og fyla). 

4. ha kjennskap til diversitet i de ulike hovedgruppers morfologi og kjennetegn 

5. emnet skal gi kunnskap om hovedgruppers unike kjennetegn 

6. anvende denne kunnskapen til å forstå de enkelte gruppers biosystematiske 

plassering, evolusjonsforløp og slektskap 

7. ha kjennskap til enkelte basale metoder som brukes for å identifisere og klassifisere 

sentrale organismegrupper. 

8. Gjennom feltkurset ha kjenneskap til viktige oppdrettsarter, deres biologi, 

oppdrettsmetoder og helse 

Tilrådde forkunnskapar BIF100, BIO100 

Krav til forkunnskapar  Ingen  

Fagleg overlapp  BIO101 6 sp. 

Undervisning og omfang  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Deltakelse på laboratoriekurs, feltkurs og godkjent lab- og feltjournal. Obligatorisk 

aktivitet er gyldig i seks semester. 

Vurderingsform Skriftlig avsluttende eksamen 4 timer, lab- og feltjournal må være godkjent for å få gå 

opp til avsluttende eksamen 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen hvert semester. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for 

å avlegge eksamen. 

Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  

Undervisningsstad** Bergen 



Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 

kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon Emneansvarleg og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev 

studiekonsulenten på instituttet. 

 

 

 

Emnekode BIFXXX 

Namn, nynorsk Havbruksteknologi 

  

Namn, bokmål Havbruksteknologi 

Namn, engelsk   

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk 

Studienivå Bacehlor/Master 

Institutt Institutt for biologi 

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i 

fiskehelse, bachelorprogram i havbruk/siving havbruk og sjømat, samt at du oppfyller 

ev. opptakskrav. 

Innhald Emnet vil dekke ulike tema innan havbruksteknologi knytt opp mot fisken sin biologi, 

velferd og helse. Fokus er på samspelet mellom fisken sine krav til miljø for normal 

vekst og utvikling og korleis ein legg til rette for eit optimalt oppdrettsmiljø gjennom 

teknologiske løysingar. Aktuelle tema er m.a. tettheit og straum i oppdrettseininga, 

det fysisk-kjemiske grunnlaget for vasskvalitet (gassar, metall, pH), betring av 

råvasskvalitet, transport av fisk, stress, opne og lukka system i sjø, fôr og fôring. 

Emnet vil innehalde ein gjennomgang av praktiske aspekt og teknologiske løysingar 

som kan gi betre oppdrettsmiljø og vasskvalitet, og korleis dette påverkar fisken si 

velferd og helse.  

Læringsutbytte 

  

  

  

  

  

  

  

  

Etter å ha fullført emnet BIO xxx ´Havbruksteknologi´ skal studentane  

1. ha ei grundig forståing av kritiske faktorar i høve til teknologiske løysingar i 

oppdrett, og korleis desse verkar inn på utvikling, vekst, helse og velferd hos 

oppdrettsfisk.  

2. kjenne til kva faktorar som avgrensar produksjonen av fisk i eit system, og skal ha 

innsikt i praktiske og teknologiske løysingar for å sikre vasskvaliteten (både ferskvatn 

og sjøvatn), kva avgrensingar som ligg i tettheit og vasstilførsel, risiko og tekniske 

løysingar ved transport, og teknologi for produksjon av settefisk og matfisk.  

3. Integrert i forståinga av miljøfaktorane skal studentane ha innsikt i dei fysiologiske 

reaksjonane i fisken på sub-optimale miljøtilhøve (patofysiologi).  

4. Gjennom å skrive og presentere ei semesteroppgåve skal studentane skaffe seg 

djupare innsikt i utvalde tema, og skaffe seg erfaring i ferdigheiter i å presentere eit 

vitskapeleg spørsmål til medstudentane. 

Tilrådde forkunnskapar BIF 100, 101, BIO 213, Phys101 



Krav til forkunnskapar  Ingen 

Fagleg overlapp  Ingen 

Undervisning og omfang   

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Semesteroppgåve 

Vurderingsform Munnleg eksamen (50%) og semesteroppgåve (50%) 

Vurderingssemester Vår 

Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta 

Undervisningsstad** Bergen 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 

kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon Emneansvarleg og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev 

studiekonsulenten på instituttet. 

 

 

BIO/HiB/NHH xxx Økonomi i havbruks- og sjømatnæringen (nytt emne) 

Mål, innhald og læringsutbytte (kort) 

Emnet vil dekke ulike tema innan økonomi i havbruks- og sjømatnæringen. Sentralt i emnet vil vere 

verdikjede havbruk, der studentane skal forstå samspelet mellom dei ulike ledda i kjeda, korleis ein 

set verdi på dei ulike innsatsfaktorane i produksjonen, m.a. i høve til dei ramane styresmaktane set, 

og som samla skal munne ut i ei forståing av korleis ein etablerar og driv ei lønsam 

havbruksverksemd. Vidare skal emnet skape ei forståing for marknaden for sjømat, og gjere 

studentane i stand til å analysere viktige sider ved denne marknaden, for slik å foreslå og setje i verk 

tiltak i verksemder innan m.a. produksjon og prosess. 

 

BIO/NHH/HiB xxx Leiing i havbruks- og sjømatnæringen (nytt emne)  

Mål, innhald og læringsutbytte (kort) 

Emnet vil dekke ulike tema innan leiing og teorien bak avgjerder i havbruks- og sjømatnæringen. Eit 

sentralt tema i emnet vil vere å forstå korleis havbruks- og sjømatverksemder vert leia, kva prosessar 

som er kritiske for å ta dei rette avgjerdene, og korleis ramane som styresmaktane set og forholdet til 

samfunnet ikring påverkar kva avgjerd som er rett. Vidare skal emnet gjere studentane rusta til å 

setje seg inn i viktige forhold knytt til styring og strategi for ei havbruksverksemd, der dei biologiske, 

økologiske, økonomiske og marknadsmessige føresetnadene for vekst i verksemda vert vurderte og 

balansert i høve til ei rett avgjerd. Eit sentralt element i alt leiarskap er kommunikasjon med 

medarbeidarar og i høve til styresmaktar, og kurset vil førebu studentane til å sikre at alle viktige 

synspunkt kjem fram i høve til å treffe den rette avgjerda, både i verksemda, og vis a vis 

styresmaktane.  



BFH 300/301 (Forskings- og) profesjonsutøving 

Mål, innhald og læringsutbytte (kort) 

Målet med emnet er å gje studentane praktisk innsyn i korleis ei havbruksverksemd vert drive, kva 

prosessar som til ein kvar tid krev tid, innsats og avgjerder. Emnetvert organisert som ein 

utplassering i ei havbruks- eller sjømatverksemd, der studenten skal ta del i viktige sider ved arbeidet 

i verksemda, og skaffe seg praktisk erfaring frå slikt arbeid. Ein vil leggje vekt på at studentane tek del 

i både det praktiske arbeidet knytt til sjølve produksjonen, på eit havbruksanlegg eller i ei 

sjømatverksemd på land, og likeeins at studentane får ta del i oppgåver i verksemda i høve til 

strategi, leiing, avgjerder, økonomi, marknad og kommunikasjon. Utplasseringa skal godkjennast på 

førehand, og studenten skal skrive ei rapport frå opphaldet, og leggje denne fram for medstudentane 

som ein obligatorisk del av emnet. 
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Studieplan for  Integrert masterprogram i havbruk og sjømat – HAVSJØ 
(sivilingeniør) 

  
    
 
Godkjenning: 
Studieplanen er godkjend av:  

Universitetsstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)    
Programstyret:            ……………24.09.2015……………………….(dd.mm.år)  

   Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:     .…………………………………….(dd.mm.år) 
 
Studieplanen vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) 
 
 
 
Evaluering: 
Studieprogrammet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 
Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing 

   
Norsk 

 
English 

 Namn på studieprogrammet 
- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  study 
 

Integrert masterprogram i havbruk og sjømat 
(sivilingeniør) 
 

Integrated master’s programme in aquaculture and seafood 

 Namn på studieretningar 
- bokmål 
- nynorsk 

Name of the specializations 
 

  

SP_GRADEN Namn på grad 
Name of qualification 

Master  i havbruk og sjømat (sivilingeniør) 
 
 

Master of Science in aquaculture and seafood 
 

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng 
ECTS credits 

Masterprogrammet i havbruk og sjømat 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 

Studieprogrammet skal gi studentene bred kompetanse innen sentrale tema for havbruks- og sjømatnæringen. 
Programmet er bygd opp slik at kandidatene skal utvikle evnen til å tenke hele verdikjeden i sammenheng og kunne ta 
fornuftige beslutninger ut fra en helhetsvurdering. Innovasjon, nytenkning og entrepernørskap vil vektlegges. 
Sentralt i studieprogrammet står biologien til artene i havbruk, herunder kunnskap om ernæring, reproduksjon, tidlig 
utvikling, vekst og kjønnsmodning. Videre skal kandidaten få innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi og 
produksjon, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. I forhold til 
utøvelsen av virksomhet i havbruks/sjømatnæringen skal kandidaten ha kunnskaper om økonomi, ledelse, salg, marked, 
markedsføring, ulike kulturer og kommunikasjon.  
Gjennom masteroppgaven (fortrinnsvis 60 stp, men også 30 stp + 30 stp kurs er mulig) skal kandidaten bl.a. utvikle 
spesialisert innsikt i et tema av vesentlig betydning for havbruks- og sjømatnæringen. Masteroppgaver kan gis f.eks. i 
samspillet mellom biologi og teknologi, innenfor optimalisering av prosesser, kvalitet på produktet, og marked. Gjennom 
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arbeidet med masteroppgaven, samt kurs og praksis i masterstudiet, vil kandidaten få dyp innsikt i fagområdets 
vitenskapelige teori og metode, denne erfaringen og kunnskapen vil gjøre kandidaten i stand til i neste omgang å anvende 
kunnskapen og analysere problemstillinger på nye områder innenfor havbruks- og sjømatnæringen.  
Programmet skal utvikle studentenes evne til å tenke hele havbruks- og sjømatverdikjeden i sammenheng, og med 
bakgrunn i vitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger utvikle evnen til å løse relevante utfordringer for næringen. I 
en kunnskapsbasert og innovativ næring som havbruks- og sjømatnæringen vil studiet vektlegge evne til innovasjon, 
nytenkning og entreprenørskap. Studiet vil videre gi kandidaten ferdigheter i selvstendig arbeid. Dette sikres bl.a. 
gjennom arbeidet med masteroppgaven og gjennom utplassering og praksis i havbruks- og sjømatbedrifter. Integrert i 
masterutdanningen ligger også utvikling av en kritisk holdning til informasjon, og evnen til å trenge dypere ned i 
forskningen bak informasjonen. Selvstendighet og evne til kritisk tenkning er to av hovedpilarene i en 
mastergradsutdanning, og studiet vil utvikle kandidatens ferdigheter på disse områdene som en basis for å forholde seg til 
og strukturere informasjonen i et faglig resonnement. Mastergradsutdanningen har som hovedsiktemål å gi kandidaten 
den nødvendige kunnskap og ferdigheter til å arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt under veiledning, og etter 
hvert ut fra egne kunnskaper og erfaringer.  
Et siving.-studium innen havbruk og sjømat gir kandidaten viktige generelle ferdigheter og kompetanse. Det vektlegges i 
egne kurs i studieløpet både fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger som gjør kandidaten rustet til å møte 
denne type problemstillinger i arbeidslivet. Studiet vektlegger innovasjon og entreprenørskap, bl.a. gjennom egne kurs på 
disse områdene, med siktemål å gi kandidaten bakgrunn og verktøy for nytenkning og utvikling på området. Et integrert 
masterstudium representerer også en trening i formidling, både skriftlig (oppgaven) og muntlig (bl.a. presentasjon av 
arbeidet), som gjør kandidaten trygg på egne ferdigheter og som sikrer at kandidaten behersker fagområdets 
uttrykksformer, som regel både på engelsk og norsk. Evnen til kommunikasjon, både innenfor det fagspesifikke, det 
allmennyttige, og i forhold til publikum med ulik kulturell bakgrunn er viktige  ferdigheter for en sjømatkandidat. 
 

SP_UTBYTTE Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 

• har oversikt over sentrale utfordringer og muligheter innenfor havbruks- og sjømatnæringen 

• har inngående kunnskap om biologisk teori og metode, inkludert biologi, fysiologi, anatomi og økologi til artene 
i havbruk  

• skal kunne oppsummere og forklare hvordan oppdrettsaktivitet er knyttet til marin- og kystøkologi og 
bærekraftig utvikling 
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• skal kunne forklare relevansen av generell teori om økonomi, marked og ledelse for aktiviteter i næringen 

• kan beskrive teknologi av vesentlig betydning for havbruks- og sjømatnæringen 

• kan bedømme hvordan næringen opererer og blir oppfattet i samfunnet og av forbrukere 

Ferdigheter 

Kandidaten kan 

• bidra til å løse problemer og finne løsninger for havbruks- og sjømatnæringen 

• bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte 

• gjøre kvantitative beregninger og analyser av økonomiske, biologiske og tekniske forhold med relevans for 
sjømatnæringen 

• kommunisere med næringsaktører og har hatt en praksisperiode i næringen 

Generell kompetanse  

Kandidaten kan 

• analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger  

• anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og 
prosjekter  

• gjennomføre vitenskapelige forsøk og analyser og behersker vitenskapelig metode  

• kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og til allmennheten  

• bidra til nytenkning og innovasjon i produksjon av sjømat 

SP_OPPTAK Opptakskrav  
Admission requirements 
 

Opptakskravet til utdanningen er høyeste nivå i matematikk fra videregående opplæring og nest høyeste nivå i fysikk 
samt kravet til generell studiekompetanse jmf. Forskrift om opptak til Høyere utdanning (eventuelt tilsvarende 
kvalifikasjoner eller andre opptaksgrunnlag som fremgår av opptaksforskriften fastsatt av departementet § 3-4 i 
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Opptaksforskriften ). 
SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar  

Recommended previous knowledgei 
  

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne 
Compulsory units 
 

 
 

V 10. 

sem. 
Masteroppgave (60 stp.) 

Evt. 
Masteroppgave (30 stp.) og utplassering (6 mnd., tilsv. 30 stp.) 

 H 9. 

sem. 

V 8. 

sem. 
BFH300/301 Forsknings- og 

profesjonsutøvelse 10 sp, nytt emne) 
NHH/HiB: Økonomi, verdikjede havbruk, 

marked (foretak, produksjon, prosess, 

markedskunnskap/analyse) (10 sp, nytt emne) 

 

HiB/UiO/Gründerskolen: Innovasjon og 

entreprenørskap (10 sp)/GRU401 Grunderskolen (10 

sp) 

H 7. 

sem. BIO 382 Akvatisk matproduksjon  Valg: BIO206 Ernæring hos fisk/BIO207 

Næringsmiddelmikrobiologi 
NHH/HiB: Ledelse, beslutningsteori og – prosesser, 

styring, strategi, kommunikasjon (nytt emne) 

V 6. 

sem. BIO 208 Miljøvirkninger av oppdrett (10 sp) 

BIO 204a Etikk og velferd hos akvatiske 

organismer i oppdrett (2 sp)+LAS201/203 

Forsøksdyrkurs, fisk (2+6sp)   
BIO205 (tilpasset): Rammebetingelser (lovverk, 

forvaltning), krav, kvalitets- og styringssystemer (10 

sp) 

H 5. 

sem. 
BIO280 Fiskebiologi I - Systematikk og 

anatomi (10 sp) BIO291 Fiskebiologi II – fysiologi (10 sp) Stat110 Grunnkurs statistikk (10 sp) 

V 4. 

sem. BIOxxx Havbruksteknologi (10 sp, nytt emne) BIO103 Cellebiologi og genetikk (10 sp) Ex.phil. (10 sp)  

H 3. 

sem. BIO213 Marin økologi (10 sp) PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære 

(10 sp) INF100 Grunnkurs i programmering (10 sp) 

http://www.nhh.no/no/studentsider/faginformasjon/studier-ved-nhh-(studieh%C3%A5ndboken)/studieh%C3%A5ndboken.aspx?Kurs=GRU401
http://www.uib.no/emne/BIO382
http://www.uib.no/emne/BIO206
http://www.uib.no/emne/BIO207
http://www.uib.no/emne/BIO207
http://www.uib.no/emne/BIO208
http://www.uib.no/emne/BIO204A
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs-20152016
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs-20152016
http://www.uib.no/emne/BIO280
http://www.uib.no/emne/BIO280
http://www.uib.no/emne/BIO291
http://www.uib.no/emne/STAT110
http://www.uib.no/emne/BIO103
http://www.uib.no/emne/EXPHIL-MNSEM#emnebeskrivelse
http://www.uib.no/emne/BIO213
http://www.uib.no/emne/PHYS101
http://www.uib.no/emne/INF100
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V 2. 

sem. BIF101 Organismebiologi (10 sp, nytt emne) Kjem110 Kjemi og energi (10 sp) Mat102 Brukerkurs II (10 sp) 

H 1. 

sem. 
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk 

(10sp, nytt emne) BIO100 Økologi og evolusjon (10 sp) MAT101 Brukerkurs I/MAT111 Grunnkurs i 

matematikk (10 sp) 
 
 
 
Tilrådd formulering:  
Masteroppgåva: XXX399 Masteroppgåve i havbruk og sjømat er på 60 studiepoeng. Studenten kan i samråd med 
instituttet velje å skrive ei oppgåva på 30 studiepoeng og ha ein praksisperiode på eit semester (30 sp).  
Masteroppgåva skal leverast  innan en fast frist i slutten av 10.semester, 20. november eller 1. juni. 
 
 

SP_VALGFRI Tilrådde valgemne  
Recommended electives 

  

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 

Opphald ved lærestadar i utlandetgo slaø  avtalast med 
rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen. 

You can plan study periods abroad in consultation with your 
supervisor as a part of the master agreement. 
 

SP_UNDMETO Undervisningsmetodar  
Teaching methods 

 
Sjå søknad 

 
 

SP_VURDRI Vurderingsformer  
Assessment methods 

Sjå søknd  

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. 
 

http://www.uib.no/emne/KJEM110
http://www.uib.no/emne/MAT102
http://www.uib.no/emne/BIO100
http://www.uib.no/emne/MAT101
http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/MAT111
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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_ARBLREL Relevans for arbeidsliv 
Employability 
 

 
sjå søknd 

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_AUTORIS Skikkavurdering og autorisasjon  
Suitability and authorization 
 

Fylles ut ved behov To be filled in if necessary 

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 for 
studieprogrammet. 
 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences by the 
Department of [..], holds the administrative responsibility for 
the programme. 
 

SP_KONTAKT Kontaktinformasjon 
Contact information 

 Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet 
dersom du har spørsmål: Studie@bio.uib.no 
 

Please contact the academic adviser for the program if you 
have any questions:  
Studie@bio.uib.no 

 

mailto:Studie@bio.uib.no
mailto:Studie@bio.uib.no
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Avtale om praksis i fiskehelse knyttet til emnet 

BIO376 Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid 
 

1. Parter 

Avtale om praksisopplæring i fiskehelse mellom: 

i) Bedrift…………   (heretter kalt bedriften) 

Kontaktperson:…… 

 

ii) Institutt for biologi (BIO), Universitetet i Bergen 

Kontaktpersoner: Ivar Hordvik, (ivar.hordvik@bio.uib.no) tlf. 55 58 45 38 

  Tommy Strand (tommy.strand@bio.uib.no) tlf. 55 58 44 09 

 

iii) Kandidat: 

 

2. Formål. 

Kandidaten/studenten skal av bedriften gis praksis og veiledning innen et utvalg av følgende 
temaer:  

Anleggsbesøk: 
- Rutinebesøk evt. akuttbesøk på settefiskanlegg og matfiskanlegg med obduksjoner og 

andre relevante undersøkelser. 
- Mikroskopi av ferske preparater fra hud og gjeller med tanke på parasitter. 
- Lusetelling på matfiskanlegg. 
- Vurdering av vaksinebivirkninger i forhold til Speilbergs skala. 
- Vurdering av produksjonslidelser som katarakt, gjellelokksforkortning, korthaler etc. 
- Skriving av besøksrapporter fra anleggsbesøk. 
- Orientering om aktuelle smittsomme sykdommer og andre lidelser i det aktuelle 

området. Og gjennomgang av klinikk, obduksjonsfunn, diagnostisering og evt. 
profylakse/behandling av disse. 

- Utstedelse av helseattest. 
- Gjennomgang av praktiske smitteforebyggende tiltak, med eksempler fra en eller flere 

konkrete problemstillinger. 
Legemidler: 

- Gjennomgang av reseptskriving, bestilling av vaksiner og utfylling av skjema for 
spesielt godkjenningsfritak. 

- Orientering om erfaringer ved bruk av ulike legemidler og vaksiner. 
Prøvetaking: 

- Uttak, dyrking og vurdering av bakteriologiske prøver. 
- Uttak av histologiske prøver. 
- Blodprøvetaking. 
- Forsendelse av prøver. 
- Vurdering av prøvesvar fra laboratorium. 
Lovverk: 

mailto:ivar.hordvik@bio.uib.no
mailto:tommy.strand@bio.uib.no


- Orientering om viktige lover og forskrifter som har betydning for den daglige driften. 
 

Felter som kan behandles om mulig: 
- Analyse av ferskvannsprøver i forhold til vannkjemi. 
- Analyse av sjøvannsprøver i forhold til mikromaneter evt. alger. 
- IPN-hurtigtest. 
- Preparering og vurdering av histologiske snitt. 
- Uttak av andre prøver for eksempel for virusdyrking, PCR-analyse etc. 
- Uttak av hygieniske prøver på fiskeribedrift/slakteri, samt vurdering av forebyggende 

og forbedrende hygieniske tiltak i slike bedrifter. 
- Miljøundersøkelser 

 
 
3. Omfang og periode 

 
Kandidatene skal gjennomføre praksis i totalt 10 dager i bedriften i følgende periode(r)/dager 

 
 Fra dato:   Til dato: 
  

  
  
  
  

 
 
 
4. Plikter 
 
 Kandidaten plikter: 

- Overholde arbeidstid og inngåtte avtaler vedr. denne, samt utføre avtalte oppgaver etter 
beste evne 

- På forhånd gjøre seg kjent med bedriften og arbeidsoppgaver knyttet til praksisen 
- Følge og overholde instruksjoner vedrørende sikkerhetsregler på bedriften 
- Overholde eventuell taushetsplikt knyttet til praksisen 
- Kandidaten skal skrive en arbeidslogg som skal leveres til bedriften og til Institutt for 

biologi etter endt praksis 
- Kandidaten skal gi en muntlig presentasjon av sin praksisopplæring i et felles seminar ved 

Institutt for biologi i midten av juni/desember(stryk det som ikke passer) 20……(sett inn 
årstall)  

 
Bedriften plikter 
- Å ta ansvar for kandidaten ved legge til rette for og involvere kandidaten i aktuelle 

arbeidsoppgaver knyttet til punkt 2 i avtalen. 
- Opplyse om aktuelle sikkerhets- og arbeidsregler, samt avtale arbeidstidsbestemmelser 

for praksisen 
- Gi nødvendig veiledning og tilbakemelding i forhold til de arbeidsoppgaver som skal 

gjennomføres. 
- Signere og godkjenne arbeidsloggen som kandidaten utarbeider under praksisperioden. 

 
 
 
5.  Kompensasjon for praksisveiledning 

Institutt for biologi vil kompensere bedriften med kr. 5000,- pr kandidat for praksisveiledning i 
10 arbeidsdager. 
 
Faktura må angi bestillerkode 126000 og merkes BIO 376 Fiskehelse - Praksisperiode. 
Faktura sendes til: 
  Felles fakturamottak 

Universitetet i Bergen 
Postboks 7803 



5020 Bergen  
 
 
 
6. Reiseutgifter 

BIO vil dekke kandidatens merutgifter til reise til og fra praksissted og gi støtte til opphold på 
kr. 150,- pr døgn for kandidater som må overnatte (i henhold til gjeldende regler for feltarbeid.) 
Eventuelle reiseutgifter i praksis vil også bli dekket. 

 

7. Forsikring 

Studenter har ingen forsikring gjennom studiestedet. Videre er studenter i praksis å anse som 
arbeidstakere i forhold til yrkesskadeforsikringsloven (LOV-1989-06-16-65). Praksisvirksomheten har 
derfor ansvar for at kandidaten har yrkesskadedekning mens praksisoppholdet varer. Nærmere 
informasjon om forsikring finnes her: http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

 

Signatur: 

 

 

For BIO For Bedriften Kandidat 

 

 

 

 

 

http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf


 
 
 

 

 
 

 

 

 
Letter of commitment 

 
 
I hereby confirm that the Norwegian Center of Expertise, The Seafood Innovation Cluster supports 

the proposal of the new educational program, submitted by Professor Sigurd Steffansson, from the 

Institute of Biology.  

NCE Seafood Innovation Cluster represents 70 industry players and world leading producers of 

Atlantic Salmon and Seafood, supplying healthy and sustainable seafood to the global community. In 

June 2015, due to its unique global position and its important contribution to Norwegian value 

creation, the cluster was granted the status of a Norwegian Centre of Expertise (NCE), by the 

Norwegian Government.  The Seafood Innovation Cluster has already formalized a long-term 

collaboration commitment with the University of Bergen. 

As a Norwegian Center of Expertise, knowledge collaboration is one of the main important strategic 

pillars to strengthen long-term knowledge capacity within the Center.  Increased knowledge of the 

various business operations through the entire seafood value chain is of great interest. The main 

responsibility of the Seafood Innovation Cluster in the proposal has been to provide relevant 

industrial input during the development of the course, contribute with relevant internships and to 

support the definition of relevant business projects for the students.  

 

 
Bergen, 10th of October, 2015 

 
 
 
 
 
 
Sincerely, 

____________________ 
TANJA HOEL 

Managing Director 

Norwegian Center of Expertise, 

The Seafood Innovation Cluster 



UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2015\28.10.15\Sak_1516_Ønsker til nytt 
plagieringsverktøy.doc 
 

 

Studiestyresak:  15/16  Saksnr.: 15/11148 

Møte: 28. oktober 2015   

 

 

Ønsker til nytt plagieringskontrollverktøy – Diskusjonssak 
 

 
Universitetet i Bergen skal starte et anbudsarbeid for nytt plagieringskontrollverktøy ved UiB. I 
den forbindelse er fakultetet bedt om å melde inn ønsker om hva som særskilt bør vektlegges 
i en kravspesifikasjon til nytt system, basert på erfaring med dagens system Ephorus. 
 
Mulige tilbakemeldingspunkter kan være 
 

- Brukervennlighet/-dokumentasjon/-støtte 
- Funksjonalitet 
- Teknisk (filtyper, filstørrelser, hastighet) 
- Resultatrapport (web, epost, sammenligning side-ved-side) 
- Andre ting man er særlig fornøyd/misfornøyd med i dagens system 

 

Bruk av Ephorus  

Ephorus er et tekstgjenkjenningsprogram som baserer seg på elektronisk innlevering av 
oppgaver. Programmet søker gjennom de innsendte oppgavene og sammenlikner dem med 
tekster på internett samt tidligere innleverte tekster. Ved funn av tekstlikhet vil vedkommende 
som lastet opp oppgaven bli varslet per e-post. Resultatene må gjennomgås og det vil være 
opp til fagmiljøet å vurdere om det er grunn til å mistenke studenten for plagiat eller ikke. 
Ephorus støtter alle vanlige dokumenttyper som Word, pdf, odt osv.  

 

Tilbakemeldinger om Ephorus 

 
Kjemisk institutt har nylig hatt en diskusjon knyttet til bruken av Ephorus som verktøy for å 
avdekke plagiering. Saken var også diskutert i programstyre og instituttråd. Saken er vedlagt 
som bidrag til diskusjonen. 

 

 

Diskusjon 
 
På bakgrunn av dette ønsker vi at Studiestyret diskuterer følgende problemstillinger: 

 Hvilke ønsker har instituttene til et plagieringskontrollverktøy.  

 Hvilke funksjoner bør et system ha for at det i større grad skal kunne brukes på 

masteroppgaver, labrapporter, innleveringsoppgaver osv. 

 Har fakultetet spesielle utfordringer/behov som særlig bør påpekes med tanke på 

anskaffelse av nytt plagieringsverktøy? 

 

 
Bergen 20. oktober 2015 
MN/BIG 
 



 

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

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

Kjemisk institutt 

Telefon 55583444 

post@kj.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Realfagbygget, Allegt. 41 

Bergen 

Saksbehandler 

Hege Ommedal 

55583446 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

 

Rutiner og systemer for å oppdage plagiat i oppgaver og 
avhandlinger 

UiB har i sin brosjyre ‘ABC ved mistanke om fusk’ eksemplifisert fusk som ‘Å ikke oppgi 
kilder’ og ‘Å ikke klart markere gjengivelser fra andre som sitater (plagiat)’. Man kan 
videre lese at ‘Universitetet har plikt til å reagere mot fusk og forsøk på fusk i alle deler 
av den akademiske virksomheten’

1
. 

 
Dette er noe vi alle kan si oss enig i, men da bør også de beste verktøyene til å avdekke 
plagiat være tilgjengelig. For å avdekke plagiat bruker i dag UiB programmet Ephorus 
(www.Ephorus.com) hvor man kan laste opp oppgaver og avhandlinger og søke i 
tilgjengelige tekster samtidig som man bidrar til å utvide referansematerialet for 
kommende søk. Ephorus søker gjennom de innsendte besvarelsene og sammenlikner 
dem med tekster på internett og andre tekster i Ephorus.  
 
Ephorus sammenligner altså innleverte tekster med tidligere innleverte tekster, samt 
materiale åpent tilgjengelig på nett. Dette kan nok fungere godt i skoleverket og for fag 
der studenter leverer inn lengre, essaylignende oppgaver. Erfaring har imidlertid vist at 
Ephorus har en begrenset nytteverdi når det gjelder å oppdage kopiering og plagiat i 
masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger. Eventuell plagiat i slike tilfeller er ofte fra 
artikler og andre kilder som ikke ligger åpent tilgjengelig. Ephorus oppdager sjelden slik 
plagiering, kanskje heller ikke selvplagiering.  
 
For en tid tilbake ble det levert inn en ph.d.-avhandling ved Kjemisk institutt, som ble 
avvist av Fakultetsstyret. Et av de utenlandske medlemmene av bedømmelseskomiteen 
fant i innledningen flere tilfeller av ordrett sitering fra ikke oppgitte kilder, samt utstrakt 
ordrett kopiering av egne artikler. Dette ble gjort ved hjelp av programmet Turnitin, som 
UiB ikke har tilgang til. En tilsvarende sjekk i Ephorus ville ikke avdekket dette. Dette kan 
tyde på at vi er avhengig av ekstern hjelp for å følge opp løftene fra vår egen brosjyre. 
 
Det er grunn til å anta det de færreste utenlandske opponenter gjør en slik sjekk, noe 
som gjør at slike saker lett forblir uoppdaget. Det er heller ikke etablert felles rutiner på 

                                                
1
 http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fusk_ansatte_2015_nor_web_0.pdf 

Referanse Dato 

2015/11148-HEOM 09.10.2015 

  

 

 

http://www.ephorus.com/
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fusk_ansatte_2015_nor_web_0.pdf
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fakultetet for å oppdage eller forhindre plagiat, som det er for eksempel ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet og Psykologisk fakultet. 
 
Det synes underlig at fakultetet vurderer omfanget av plagiat som så alvorlig at en 
avhandling stoppes på tross av komiteens anbefaling, uten at man samtidig har rutiner 
eller systemer som kan avdekke eller hindre at slike situasjoner oppstår.  
 
Instituttrådet ved Kjemisk institutt hadde i sitt møte av 29. september oppe til behandling, 
Sak 4: Plagiat i avhandlinger. På bakgrunn av diskusjonen i møtet, vedtok instituttrådet å 
oversende saken til fakultetet for nærmere utredning om hvorvidt i) UiB bør skaffe til veie 
verktøy som er bedre egnet enn Ephorus til å avdekke plagiat i innleverte vitenskapelige 
avhandlinger og oppgaver og om ii) det bør innføres rutiner ved fakultetet og instituttene 
for å minimere risikoen for at slike saker oppstår i fremtiden.  
 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Anne Marit Blokhus 

Instituttleder Hege Ommedal 

Kjemisk institutt seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bachelorprogrammer Etikk i LU - generell kompetanse  evt ferdigheiter  (Kandidaten …)

1 Bachelorprogram i berekraftig havbruk har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, praksis og formidling.

2 Bachelorprogram i biologi har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, praksis og formidling.

3 Bachelorprogram i fysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

4 Bachelorprogram i geovitskap:geofysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

5 Bachelorprogram i geovitskap: geologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

6 Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar

7 Bachelorprogram i informatikk: datateknologi kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar

8 Bachelorprogram i informatikk: datatryggleik kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar

9 Bachelorprogram i informatikk: datavitskap kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar

10 Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar

11 Bachelorprogram i kjemi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

12 Bachelorprogram i matematikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

13 Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

14 Bachelorprogram i matematiske fag demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

15 Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar

16 Bachelorprogram i miljø- og ressursfag har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, praksis og formidling

17 Bachelorprogram i molekylærbiologi kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar

18 Bachelorprogram i nanoteknologi Har innsikt og reflekterte haldningar om etiske og samfunnsmessige aspekt ved nanovitenskap og nanoteknologi.

19 Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

20 Bachelorprogram i statistikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

Integrerte Masterstudier / Profesjonsstudier

21 Integrert master i aktuarfag demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

22 Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og 

problemstillingar

23 Profesjonsstudium i fiskehelse

kan arbeide etter anerkjende vitskaplege prinsipp, med forståing og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og betydinga av å 

skilje mellom kunnskap og meiningar.

Masterprogrammer / Studieretninger

24 Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og har forståing og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og betydinga av å skilje 

mellom kunnskap og meningar.

25 Biologi - Mikrobiologi

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openhet, presisjon, etterrettligheit, og 

betydinga av å skilje mellom kunnskap og meiningar. kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar i eige og andre 

sitt arbeid

26 Biologi - Miljøtoksikologi

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og har forståing og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og betydninga av å skille 

mellom kunnskap og meiningar.

27 Biologi - Utviklingsbiologi og fysiologi

kan arbeida i tråd med vitskaplege prinsipp og har forståing og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og tydinga av å skilja 

mellom kunnskap og meiningar

28 Biologi - Fiskeribiologi og forvaltning

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha forståing og respekt for openheit, presisjon, etterretteligheit og betydinga av å skilje 

mellom fakta og meininger. 

29 Biologi - Havbruksbiologi

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha forståing for openheit, presisjon, etterrettligheit og betydinga av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar. Kan diskutere balansen mellom krav til miljøkvalitet, etikk, lovregulering, og behov for kommersiell produksjon i 

akvakultur.



30 Biologi - Marinbiologi

kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid. Viser forståing og respekt for vitskaplege 

verdiar som det å vere nøyaktig, open, ærleg, objektiv, sakleg og å skilje mellom kunnskap og eigne meiningar

31 Energi - Energiteknologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

32 Energi - Fornybar energi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

33 FYSIKK: Akustikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

34 FYSIKK: Måleteknologi og instrumentering demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

35 FYSIKK: Kjernefysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

36 FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

37 FYSIKK: Mikroelektronikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

38 FYSIKK: Optikk og atomfysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

39 FYSIKK: Partikkelfysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

40 FYSIKK: Romfysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

41 FYSIKK: Teoretisk fysikk og energifysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

42 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Fysisk oseanografi

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

43 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Kjemisk oseanografi

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

44 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Klimadynamikk

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

45 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Meteorologi

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

46 GEOVITENSKAP: Geodynamikk

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

47 GEOVITENSKAP: Kvartærgeologi og paleoklima

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

48 GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

49 GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

50 GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer 

forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd.

51 INFORMATIKK: Algoritmer

Kan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar.

52 INFORMATIKK: Bioinformatikk

Kan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar.

53 INFORMATIKK: Optimering

Kan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar.

54 INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon

Kan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar.



55 INFORMATIKK: Visualisering

Kan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar.

56 Kjemi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

57 MATEMATIKK: Anvendt og beregningsorientert matematikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

58 MATEMATIKK: Algebra/algebraisk geometri demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

59 MATEMATIKK: Matematisk analyse demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

60 MATEMATIKK: Statistikk - dataanalyse demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

61 MATEMATIKK: Statistikk - finansteori og forsikringsmatematikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

62 MATEMATIKK: Statistikk - matematisk statistikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

63 MATEMATIKK: Topologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

64 MATEMATIKK: Skolerettet matematikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

65 Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk

kan planleggje og gjennomføre eit matematikkdidaktisk masterprosjekt på ein sjølvstendig og systematisk måte i tråd med gjeldande 

forskingsetiske normer

66 Molekylærbiologi

kan reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid. Kan demonstrere forståing og respekt for 

vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom kunnskap og meiningar

67 Nanovitenskap

Kan identifisere og analysere sentrale vitskapelege, etiske og samfunnsmessige problemstillingar i eige og andre sitt arbeid. Kan 

demonstrere forståing og respekt for at vitskapelege arbeid og prosessar skal vere opne, presise og pålitelege. Kan skilje mellom 

kunnskap og meiningar, men òg setje vitskapleg kunnskap inn i ein breiare samfunnsmessig kontekst.

68 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarfysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

69 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

70 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarkjemi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

71 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarmekanikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

72 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeofysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

73 PROGRAMUTVIKLING: Programutvikling

Kan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar.

74 PROSESSTEKNOLOGI: Flerfasesystem demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

75 PROSESSTEKNOLOGI: Kjemometri demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

76 PROSESSTEKNOLOGI: Separasjon demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

77 PROSESSTEKNOLOGI: Sikkerhetsteknologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit
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