
FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing

Norsk English
Namn på studieprogrammet
- bokmål
- nynorsk
Name of the programme of  study

Standard: 
Bachelorprogram i biologi
Bachelorprogram i biologi

Default:
Bachelor’s programme in Biology

SP_GRADEN Namn på grad
Name of qualification

Bachelor  i naturvitskap Bachelor of Science 

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng
ECTS credits

Bachelorprogrammet i biologi har eit omfang på 180 
studiepoeng og er normert til 3 år.

Three 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

Bachelorprogrammet i biologi er 3-årig (180 
studiepoeng). Eit sentralt mål er å gje studentane brei 
naturfagleg bakgrunn i kjemi, fysikk og statistikk i 
tillegg til biologiske kjernefag, som ein god basis for å 
forstå moderne naturvitenskap og dei grunnleggande
spørsmåla om livet og naturen. 

Bachelorprogrammet i biologi set dei klassiske 
biologidisiplinane i et breitt og moderne perspektiv, 
og skal gje praktiske ferdigheiter gjennom 
laboratorieundervising, feltarbeid og sjølvstendige 
oppgåver. Dei biologiske faga spenner om økologi,  

Objectives:

Content:



biodiversitet, fysiologi, molekylærbiologi, cellebiologi 
og genetikk, med evolusjonsteorien som felles ramme. 
Undervisinga er  knytta til forskinga ved Universitetet i 
Bergen, med marine fag som eit viktig 
satsingsområde.

SP_UTBYTTE Læringsutbyte 
Required learning outcomes

Studiet skal gje grunnleggande innsikt i basale 
prosessar i naturen skal studenten kunne nyttiggjere 
seg vitenskapeleg kunnskap og forsking i naturfaglege 
utfordringar.

Ved fullført studium skal ein kandidat ha tileigna seg

Kunnskapar

 ha oversikt over fagtermer innanfor fleire ulike 
naturfag som biologi, kjemi og fysikk

 kunne greie ut om sentrale teoriar, metodar og 
forskingsområde innan biologi

 tileigne seg og ta i bruk ny kunnskap i biologi

 kunne gjengje sentrale trekk ved biologien sin 
utvikling og plass i samfunnet

 ha grunnleggande innsikt i virkemåten til 
organismar, samfunn og økosystem

Ferdigheiter 

 kunne bruke evolusjonsteori som nøkkel til å 
forstå livets tre og organismane sin tilpasning 
til miljøet

 kunne analysere faglege problemstillingar og 
materiale, og bruke faglige omgrep og modellar

 kunne bruke fagets metodar og utstyr til å 

Engelsk kommer

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



undersøke fenomen og løyse praktiske og 
teoretiske problemstillingar

 kunne vurdere usikkerheit rundt observasjonar, 
teoriar og metodar

 kunne ta i bruk IKT til utrekning, framstilling av 
datamateriale, innsamling og oppbevaring av 
data og rapportering

 kunne innhente og vurdere informasjon og 
kritisk vurdere primære og sekundære 
informasjonskjelder

Generell kompetanse

 ha ei brei forståing av naturfag og biologi frå 
molekylære til evolusjonære prosessar

 ha reflekterte haldningar om etiske spørsmål 
om forsking, praksis og formidling.

 kunne arbeide sjølvstendig og i gruppe

 kunne kommunisere fagleg på norsk og engelsk

 utøve fagleg arbeid i samsvar med god HMS-
praksis

SP_OPPTAK Opptakskrav 
Admission requirements

Generell studiekompetanse [og krav om realfag (REALFA)] Higher Education Entrance Qualification

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar 
Recommended previous knowledgei Vi tilrår at du har forkunnskapar tilsvarande Biologi 2 

og Kjemi 2. 

SP_INNFORI Innføringsemne 
Introductory courses

Ex.phil Ex.phil



SP_OBLIGAT Obligatoriske emne
Compulsory units

Følgjande emne er obligatoriske i studieprogrammet:
Ex.phil., MAT101/MAT111, BIO100, BIO101, BIO102, 
BIO103, BIO104, STAT101/110, MOL100, KJEM110, 
KJEM100/130/202/MAT102 og PHYS101.

These courses are compulsory:
Ex.phil., MAT101/MAT111, BIO100, BIO101, 
BIO102, BIO103, BIO104, STAT101/110, 
MOL100, KJEM110, 
KJEM100/130/202/MAT102 og PHYS101.

SP_SPESIAL Spesialisering
Specialization

Kravet til bachelorgraden i biologi er ei spesialisering på til saman 100 studiepoeng.

BIO100 Innføring i evolusjon og økologi er obligatorisk i første semester. I første semester inngår óg 
innføringsemne i matematikk (MAT101/MAT111) og innføringsemne i kjemi (KJEM110/KJEM100). KJEM110 er 
obligatorisk i bachelorgraden i biologi. Studentar som tek KJEM100 i første semester, bør ta KJEM110 i andre 
semester. Les meir om tilrådde forkunnskapar for kjemi-emna under emneskildringa for kvart emne. 

Obligatoriske emne i andre semester er BIO101 Organismebiologi I og kjemi/MAT102. Dei som har valt 
KJEM110 i første semester kan velje mellom KJEM202 Miljøkjemi, KJEM130 Organisk kjemi og MAT102. Det 
tredje emnet i andre semester er Ex.phil.  Det er og mogleg for dei som har KJEM110 frå første semester å 
velje MOL100 Innføring i molekylærbiologi i andre semester. Då må ein ta ex.phil i fjerde semester. Versjonen 
av ex.phil som vert undervist i vårsemesteret er særskilt tilpasse studieprogramma i biologi, og vi tilrår alle 
som skal studere biologi å ta denne ex.phil-versjonen. Andre ex.phil-versjonar vert óg godtatt i 
bachelorgraden.

BIO102 Organismebiologi II er obligatorisk i 3. semester, saman med eit emne i statistikk (STAT101/STAT110) 
og eit emne i fysikk (PHYS101).

I fjerde semester er obligatoriske emne MOL100 Innføring i molekylærbiologi, BIO103 Cellebiologi og genetikk 
og BIO104 Komparativ fysiologi.

Femte og sjette semester innheld valfrie emner. 

Tilrådd studieplan:
6. sem Valg Valg Valg 
5.sem Valg Valg Valg
4. sem BIO103 BIO104 MOL100/ex.phil
3. sem BIO102 STAT101/110 PHYS101
2. sem BIO101 KJEM130/202/MAT102(KJEM110) Ex.phil/MOL100
1. sem BIO100 KJEM110(KJEM100) MAT101/111

SP_VALGFRI Tilrådde valgemne 
Recommended electives

Vi tilrår at du vel emne relevant for ønska studieretning på 
master (sjå tilrådde forkunnskapar for kvar studieretning). 
Valemne bør fortrinnsvis vere i naturvitskaplege fag, men 
emne frå andre fakultet kan og vere relevante.
Studentane står fritt til å gjere andre val av emne. Ta gjerne 



kontakt med studierettleiar for meir informasjon om 
valemne.

SP_REKKEFO Rekkefølje for emne i studiet 
Sequential requirements, courses

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under overskrifta 
«Spesialisering».

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

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet 
Study period abroad

Studieprogrammet har lagt til rette for at studentane kan ta 
delar av studiet ved lærestader i utlandet. Studentar med 
interesse for arktisk biologi bør sjå nærmare på tilbodet frå 
UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).

The programme committee has made adaption 
for students who want to take parts of the study 
abroad.

SP_UNDMETO Undervisningsmetodar 
Teaching methods

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

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

SP_VURDRI Vurderingsformer 
Assessment methods

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

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

SP_K-SKALA Karakterskala 
Grading scale

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: bestått/ikkje bestått
og bokstavkarakterar på skalaen A-F.
Karakterskala for kvart emne som inngår i 
bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

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

SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg
Diploma and Diploma Supplement

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

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

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium 
Access to further studies

Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudiar innan 
relevant fagområde. Finn meir informasjon om BIO sine 
masterstudier her: http://www.uib.no/bio/52862/master-ved-
bio
For å vere kvalifisert for opptak til eit masterprogram må du 
oppfylle opptakskravet om C eller betre som 
gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i 
bachelorgraden.

Bachelor’s degrees give admission to a master’s 
programme within relevant discipline. More 
information here: 
http://www.uib.no/en/bio/55207/masters-bio
To qualify for a master’s programme at UiB the 
average grade for the specialization in the 
bachelor's degree should be at least C.

SP_YRKESE Relevans for arbeidsliv
Employability

Mange biologar arbeider innan natur- og miljøforvalting, Give examples of employability



havbruk, skuleverk, offentleg forvalting, industri, 
miljøorganisasjonar og i medie- og konsulentbedrifter. I dei 
fleste tilfella opnar det seg langt fleire moglegheiter for dei 
som har fullført mastergraden. Universitetet i Bergen tilbyr 
ei rekkje mastergradsstudier som byggjer på 
bachelorgraden i biologi. Etter avslutta masterstudium har 
ein i tillegg til ei tung fagleg fordjuping på et valt felt innan 
biologien, lært å arbeide sjølvstendig og som ein del av ei 
forskingsgruppe. I tillegg opparbeider ein seg ei rekkje 
praktiske og akademiske ferdigheiter som er nyttige i 
arbeidslivet. 
Sjå http://www.uib.no/bio/utdanning/biologer-i-jobb  for 
nokon eksemplar på kva ein kan bli som biolog.

SP_EVALUER Evaluering 
Evaluation

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

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

SP_FAGANSV Programansvarleg 
Programme committe

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

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

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 Biology, 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
Tlf 55 58 44 00

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



Studieplan for berekraftig havbruk

FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing

Norsk English
Namn på studieprogrammet
- bokmål
- nynorsk
Name of the programme of  study

Bachelorprogram i berekraftig havbruk
Bachelorprogram i berekraftig havbruk

Bachelor’s programme in sustainable 
aquaculture

SP_GRADEN Namn på grad
Name of qualification

Bachelor  i naturvitskap Bachelor of Science 

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng
ECTS credits

Bachelorprogrammet i berekraftig havbruk har eit omfang 
på 180 studiepoeng og er normert til 3 år.

Three 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

Mål:
Havbruksnæringa er den næringa i Noreg som veks 
raskast, og både offentlege og private interesser har 
satsa mykje. Næringa sjølv og forsking og utvikling 
(FoU) som skjer i samband med ho, er peikt ut som eit 
hovudsatsingsområde for landet vårt. 
Havbruksnæringa har vore, og vil i aukande grad vere 
bygd på kunnskap. Eit breitt og høgt kunnskapsnivå er 
naudsynt for å kunne nytte nye artar i oppdrett. 
Studiet i berekraftig havbruk gir grunnleggjande 
kunnskap om, og forståing av, norske oppdrettsartar. 
Det blir lagt særskilt vekt på samspelet mellom 
fiskebiologi, anatomi, fysiologi, ernæring og 

Aquaculture is one of the fastest growing 
industries in Norway, and is relevant for 
both the public and commercial interests. 
Research and development activities in 
aquaculture are a priority since 
aquaculture development is based on 
scientific and technical knowledge. 
Advanced knowledge and understanding is 
critical for bringing new species into 
culture and for improving the sustainability 
of the aquaculture industry. 
The Bachelors in Sustainable Aquaculture 
provides the fundamental knowledge and 



miljøtilhøve. Vidare tileignar du deg kunnskap om 
norsk havbruksnæring, lovverk og forvalting, og du får 
innsyn i internasjonalt havbruk.

Innhald:
Studiet gir grunnleggjande kunnskapar frå relevante 
område innan allmenn kjemi, biologi, mikrobiologi, 
biokjemi/molekylærbiologi, statistikk og matematikk. 
Studiet byggjer på ei brei plattform av 
naturvitskaplege fag, med fokus på biologi og 
kunnskap om oppdrett - frå generelle molekylære 
mekanismar til biologien til våre viktigaste 
oppdrettsartar. Studentane får praktisk erfaring frå 
oppdrettsverksemd, saman med god innsikt i lovverk, 
etikk og velferd hos akvatiske organismar.

understanding of the important species in 
Norwegian aquaculture. The program is 
based on the interplay between fish 
biology, anatomy, physiology, nutrition, 
and environmental quality. The study 
program also includes an introduction to 
the industry, regulations, and 
management, as well as an overview of 
international aquaculture

SP_UTBYTTE Læringsutbyte 
Required learning outcomes

Etter fullført bachelorgrad i berekraftig havbruk skal 
kandidaten kunne: 
Kunnskapar 
- ha ein brei naturvitskapleg bakgrunn
- ha oppnådd grunnleggjande kunnskap om biologi, 

anatomi, fysiologi, ernæring og miljøtilhøve for 
våre viktigaste oppdrettsartar

- være i stand til å bruke utviklingslæra som nøkkel 
til å forstå organismane sine tilpassingar

- skal likeeins kjenne til, og ha praksis frå utvalde 
oppdrettsformer, og ha oversikt over norske lover, 
forskrifter og reguleringar innan havbruk.

- ha oversikt over internasjonal havbruksverksemd

Ferdigheiter 

- kunne lese og forstå vitskaplege arbeid om 
aktuelle spørsmål innan biologi og havbruk

Engelsk kommer

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



- ha ferdigheiter i vitskapleg arbeidsmåte som gjer 
kandidaten i stand til å skrive analyserande 
rapportar og utgreiingar om spesielle tilhøve 
innan oppdrett

Generell kompetanse

- evne å løyse problem og oppgåver som krev 
biologisk innsikt og kjennskap til havbruksnæringa

- ha reflekterte haldningar om etiske spørsmål om 
forsking, praksis og formidling.

- kunne arbeide sjølvstendig og i gruppe
- kunne kommunisere faget munnleg og skriftleg
- utøve fagleg arbeid i samsvar med god HMS-

praksis

SP_OPPTAK Opptakskrav 
Admission requirements

Generell studiekompetanse [og krav om realfag 
(REALFA)]

Higher Education Entrance Qualification

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar 
Recommended previous knowledge

Forkunnskapar tilsvarande Biologi 2 og Kjemi 2.

SP_INNFORI Innføringsemne 
Introductory courses

Ex.phil Ex.phil

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne
Compulsory units

Følgjande emne er obligatoriske i studieprogrammet:
Ex.phil., MAT101/MAT111 BIO100, BIO101, BIO102, 
BIO103,BIO280, BIO291 BIO104, STAT101/110, 
MOL100, KJEM110, KJEM100/130/202, BIO203, 
BIO204A+LAS201+LAS203, BIO205 og BIO206., 

These courses are compulsory:
Ex.phil., MAT101/MAT111, BIO100, BIO101, 
BIO102, BIO103,BIO280, BIO291 BIO104, 
STAT101/110, MOL100, KJEM110, 
KJEM100/130/202, BIO203, 
BIO204A+LAS201+LAS203, BIO205 and 
BIO206.

SP_SPESIAL Spesialisering
Specialization

Krav til bachelorgraden i berekraftig havbruk er ei spesialisering på til saman 150 studiepoeng.

BIO100 Innføring i evolusjon og økologi er obligatorisk i første semester. I første semester inngår óg 
innføringsemne i matematikk (MAT101/MAT111) og innføringsemne i kjemi (KJEM110/KJEM100). 
KJEM110 er obligatorisk i bachelorgraden i havbruksbiologi. Studentar som tek KJEM100 i første 
semester, bør ta KJEM110 i andre semester. Les meir om tilrådde forkunnskapar for kjemi-emna 



under emneskildringa for kvart emne.

Obligatorisk emne i andre semester er BIO101 Organismebiologi I og kjemi. Dei som har valt 
KJEM110 i første semester kan velje mellom KJEM202 Miljøkjemi og KJEM130 Organisk kjemi. Det 
tredje emnet i andre semester er Ex.phil. Det er og mogleg for dei som har KJEM110 frå første 
semester å velje MOL100 Innføring i molekylærbiologi i andre semester. Då må ein ta ex.phil i fjerde 
semester.  Versjonen av ex.phil som vert undervist i vårsemesteret er særskilt tilpasse 
studieprogramma i biologi, og vi tilrår alle som skal studere biologi å ta denne ex.phil-versjonen. 
Andre ex.phil-versjonar vert óg godtatt i bachelorgraden.

BIO102 Organismebiologi II er obligatorisk i 3. semester, saman med eit emne i statistikk 
(STAT101/STAT110) og eit emne i fiskesystematikk og –anatomi (BIO280).

I fjerde semester er obligatoriske emne MOL100 Innføring i molekylærbiologi, BIO103 Cellebiologi 
og genetikk og BIO104 Komparativ fysiologi.

Tredje studieår (3. Haust) gir fagleg spesialisering innan berekraftig havbruk med emna BIO203
Innføring i havbruksbiologi, BIO206 Ernæring hos akvatiske organismar og BIO291 Fiskebiologi -
fysiologi. I sjette semester utgjer spesialiseringa BIO204A Etikk og velferd hos akvatiske organismar, 
saman med forsøksdyrkursa LAS201 og LAS203; og BIO205 Praksisperiode, lovverk og forvaltning i 
havbruksbiologi samt et valemne.

6. sem BIO204A+LAS201+LAS2
03

BIO205 Valg 

5.sem BIO203 BIO206 BIO291
4. sem BIO103 BIO104 MOL100/ex.phil
3. sem BIO102 STAT101/110 BIO280
2. sem BIO101 KJEM130/202(KJEM110) Ex.phil/MOL100
1. sem BIO100 KJEM110(KJEM100) MAT101/111

SP_VALGFRI Tilrådde valgemne 
Recommended electives

.

SP_REKKEFO Rekkefølje for emne i studiet Tilrådd rekkefølje for emna finn du under overskrifta The recommended sequence of the courses in 



Sequential requirements, courses «Spesialisering». the programme can be found under the heading
“Specialization”.

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet 
Study period abroad

Eit studieopphald i utlandet kan erstatte eller supplere 
delar av bachelorgraden. Vi har i dag avtaler med 
fleire universitet i Australia, Skottland, Irland, Chile og 
Spania. Her kan du  tilbod om eit utanlandsopphald 
som blir integrert i graden. Om du vel å studere vidare 
etter å ha fullført bachelorgraden, er det også mogleg 
å ta eit utanlandssemester i masterprogrammet i 
havbruksbiologi.

The programme committee has made adaption 
for students who want to take parts of the study 
abroad.

SP_UNDMETO Undervisningsmetodar 
Teaching methods

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

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

SP_VURDRI Vurderingsformer 
Assessment methods

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

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

SP_K-SKALA Karakterskala 
Grading scale

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: bestått/ikkje bestått 
og bokstavkarakterar på skalaen A-F.
Karakterskala for kvart emne som inngår i 
bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

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

SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg
Diploma and Diploma Supplement

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

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

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium 
Access to further studies

Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudiar innan 
relevant fagområde. Finn meir informasjon om BIO sine 
masterstudier her: http://www.uib.no/bio/52862/master-ved-
bio
For å vere kvalifisert for opptak til eit masterprogram må du 
oppfylle opptakskravet om C eller betre som 
gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i 
bachelorgraden.

Bachelor’s degrees give admission to a master’s 
programme within relevant discipline. More 
information here: 
http://www.uib.no/en/bio/55207/masters-bio
To qualify for a master’s programme at UiB the 
average grade for the specialization in the 
bachelor's degree should be at least C.

SP_YRKESE Relevans for arbeidsliv
Bachelorprogrammet i berekraftig havbruk kvalifiserer 

Give examples of employability



Employability til arbeid i havbruksnæringa. Programmet gir både 
praktisk og teoretisk kunnskap som kan brukast på 
fleire nivå i havbruksnæringa. .

SP_EVALUER Evaluering 
Evaluation

Bachelorprogrammet 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 programme.

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 Biology 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
Tlf 55 58 44 00 

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



Studieplan for miljø- og ressursfag (foreløpig – oppdatering kjem)
SP_GRADEN Bachelor i naturvitskap
SP_OMFANG Bachelorprogrammet i Miljø- og ressursfag har eit omfang på 180 studiepoeng 

og er normert til 3 år.
SP_FULLDEL Fulltid
SP_SPRAK Norsk
SP_START Haust
SP_INNHOLD Bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag er 3-årig (180 studiepoeng). Programmet 

inneholder sju 10 studiepoengs emne som alle på programmet skal ta, samt minst 30 
studiepoeng innan valgt retning. Studentane vel emnekombinasjon sine blant dei 
tilbod som til ein kvar tid blir gitt, og/eller emne som er godkjent som likeverdige.

Programmet kombinerar miljø- og ressursemne blant annet fra faga biologi, geografi, 
kjemi og økonomi og involverar to fakultet. Gjennom valgfriheit åpnast det for 
kombinasjon av emne som gir grunnlag for opptak til masterstudier i fleire fag.

Tilnærming til mange samfunnsorienterte problemområde krev bred kompetanse 
basert på kunnskap frå fagdisipliner som finnst ved fleire fakultet ved Universitetet i 
Bergen. Programmet er basert på ein slik erkjenning. 

Studieprogrammet skal fylle følgjene behov:

- Styrke studentans tverrfaglege bakgrunn.

- Betre eigenn kompetanse for vidare val.

- Auke anvendelegheita av kandidatanes kompetanse for næringsliv og for offentlig 
forvaltning.

- Betre samfunnets tilgang på faktisk tverrfaglig kompetanse på høgt nivå. 

- Framheve betydninga av tverrfakultær tilnærming til samfunnsaktuelle 
problemstillingar. 

- Tilby en bachelorgrad som kan være grunnlag for flere ulike mastergrader.

SP_UTBYTTE
Etter å ha fullført bachelorstudiet i Miljø- og ressursstudier skal kandidaten kunne:

Gjøre greie for 



 Grunnleggande prosessar som styrer og driver utviklinga i natursystem.

 Grunnleggande økonomiske prinsipp med relevans for naturmiljø og 
naturressursbruk. 

 Sammenheng mellom menneskelige aktiviteter og miljøendringar.

 Sentrale problemstillingar og paradigmar i miljø- og ressursforvaltninga.

 Det teoretiske grunnlaget for planlegging og forvaltning av miljø og ressursar.

Anvende det tverrfaglige teorigrunnlaget om natur-, samfunns- og forvaltningssystem 
til å foreta:

 Helheitlege og kritiske vurderingar og analyser av forvaltningspraksis, planarbeid og 
løsningsmodellar i forbindelse med miljø- og ressursspørsmål.

SP_OPPTAK Generell studiekompetanse for opptak på den samfunnsvitenskaplige retningen

Generell studiekompetanse og REALFA (http://link.uib.no/?1jIFY ) på den 
Naturvitenskaplige retningen 

SP_INNFORI Ex.phil samt MAT101/MAT111 for de på den naturvitskaplige retninga

SP_OBLIGAT Krav til bachelorgraden i miljø- og ressursfag er ei spesialisering på tilsaman 90 
studiepoeng. Emne i bærekraftig utvikling (MNF 115), kjemi (KJEM 100), 
Miljøforvaltning og planlegging (GEO 281), samt økonomi (ECON 116) er obligatoriske. 
Studenten skal videre ha to emne for å auke den tverrfakultære bakgrunnen: 
Miljøetikk (FIL236) og Miljø, klima og menneskets historie (MNF110). I tillegg skal det 
velges 30 stp (spes. val 1, 2 og 3) innan spesifiserte miljø- og ressursemne fra  valt 
fordjuping. Valte fordjupingar er biologi, geografi, kjemi eller samfunnsøkonomi. 
Valfriheiten er altså stor og vil kunne gi kombinasjonar som tilfredsstiller krav til 
opptak på ulike masterstudium. Semester for valfrie emne tilpassas tilgjengelegheit og 
egne ønskjer. 

SP_SPESIAL



SP_VALGFRI

SP_REKKEFO Tilrådd rekkefølje ser du i utdanningsplanen (og i punktet Studieløp). Ofte bygger 
emna vidare på kunnskap frå andre emne og det er da oppgitt Krav til forkunnskap 
eller Tilrådde forkunnskapar på emna.

Alle studentar på programmet har eit felles første semester med emna MNF115, 
ECON116 og KJEM100. Dei som har gode kjemikunnskap og vel studieveg kjemi bør ta 
KJEM110 første semester

SP_DELSTUD Det er lagt til rette for at studentane kan ta delar av studiet ved lærestader i utlandet. 

SP_UNDMETO
Undervisninga skjer i hovudsak i form av førelesningar, laboratoriearbeid og seminar. 
Undervisningsformer for kvart emne er omtalt i emnebeskrivinga. 

SP_VURDRI Vurderinga skjer i hovudsak i form av skriftleg og munnleg eksamen. Vurderingsformer 
for kvart emne er omtalt i emnebeskrivinga. 

SP_K-SKALA
Ved UiB er det to typar karakterskalaer: Bestått/Ikkje bestått og bokstavkarakter på 
skalaen A-F. Karakterskala for kvart emne er omtalt i emnebeskrivinga.  

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

SP_VSTUDIE Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudiar innan relevant fagområde. 

For å være kvalifisert for opptak til eit masterprogram må du oppfylle opptakskravet 
om C eller betre som gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i 
bachelorgraden i tillegg til spesialiseringsemne spesifisert for kvar retning. 

SP_YRKESE Programmet vektlegger økt samfunnsorientering, erkjennelse av betydningen av 
flerfaglig og tverrfaglig orientering til problemløsning, og fører til bredere kompetanse 
og økt anvendbarhet for næringsliv og forvaltning. 

SP_EVALUER Bachelorprogrammet vert kontinuerlig evaluert av programsensor, i tråd med 



retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Evaluering for enkeltemne som inngår i 
bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

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

SP_ADMANS Institutt for biologi har hovedansvar for studieprogrammet. 

SP_KONTAKT Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: 
studie@bio.uib.no. Tlf 55 58 44 00. Kontaktinformasjon for dei forskjellige retningane 
finn du på MiSide. 

                                                


