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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Små studieplanendringer for høstsemesteret 2016 ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet - svar fra IFT

Mindre studieplanendringer for kommende høstsemester

FYSIKK

Sammendrag av saken

PHYS205: endring av Mål og innhold, anbefalte forkunnskapskrav og 
vurderingsformer

Mål og innhald
Emnet gir ei formell innføring i elektrostatikk og magnetostatikk, elektromagnetisk 
energi og potensial, Maxwell sine likningar, løysingsteknikkar, gauge invarians og 
konserveringslover. Vidare behandlast relativistisk elektrodynamikk, strålingskjelder 
og elektromagnetiske bølgjer i forskjellige media.

Tilrådde forkunnskapar
PHYS112; PHYS115 og MAT212

Vurderingsformer
Skriftleg eksamen. Eksamen kan bli munleg avhengig av antal oppmelde studentar.

PHYS251: justere Mål og innhald
Legge til følgende setning til slutt: (Norsk:) «Det blir gitt mange døme på bruk av 
plasmafysikk i rommet.» (Engelsk:) “Several practical applications of plasma physics 
in our space environment are given.”
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PHYS203: mål og innhold, krav til studierett, læringsutbytte, forkunnskapskrav 
og anbefalte forkunnskaper.

Mål og innhald
Emnet omhandlar relativistisk kvantemekanikk, uttrykt ved Dirac-likninga, samt 
Lorentz-kovarians av likninga, antipartiklar, og Kleins paradoks. Emnet omhandlar òg 
kvantisering av Klein-Gordon felt, Dirac-felt, foton-felt, S-matrisen og utvikling av 
vekselverknad mellom foton og elektron. Emnet dannar grunnlag for vidaregåande 
studie i feltteori og til å forstå relativistiske effektar i atom.

Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/ph.d-
utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. , samt at du oppfyller ev 
opptakskrav

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal studentane kunna

 gjere greie for Dirac-likninga, med løysing for frie partiklar,
 gjere greie for ikkje-relativistisk grense og elektronspinn,
 gjere greie for eksistens av antipartiklar,
 gjere greie for symmetriar og bevarelseslovar,
 gjere greie for planbylgje-utvikling av skalart, Dirac og fotonfelt
 gjere greie for kanonisk impuls og kvantisering av felt
 gjere greie for kausalitet og Feynmanpropagatoren,
 gjere greie for S-matrisa og vekselverknad mellom elektron og foton

Krav til forkunnskapar
Ingen.

Tilrådde forkunnskapar
Emnet bygger på PHYS201, i tillegg er MAT251 anbefalt forkunnskap.

PHYS208: Endring av forkunnskapskrav

Krav til forkunnskapar
Enten PHYS118 eller PHYS119 eller PHYS115.

NATDID202: Endring av obligatoriske krav
Øke gyldighet av obligatoriske krav til tre semestre.

PETROLEUMS- OG PROSESSTEKNOLOGI

Ingen mindre studieplanendringer for kommende høstsemester.
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Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.)

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Merknad 

PHYS205 ☒ ☒ Høst 2016
PHYS251 ☒ ☐ Vår 2017
PHYS203 ☒ ☒ Høst 2016
PHYS208 ☐ ☒ Høst 2016
NATDID202 ☐ ☒ Høst 2016

Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester

Store studieplanendringer

FYSIKK

Sammendrag av saken
Instituttet varsler om endringer som vil bli meldt inn til høsten.

PHYS261 og PHYS264
Omfattende endringer i Mål og innhold, kan føre til endring av emnekode.

PETROLEUMS- OG PROSESSTEKNOLOGI
Ingen varsler om store studieplanendringer for kommende vårsemester.
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