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Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet  
 

  

  

Mindre studieplanendringer for våren 2014, og store studieplanendringer for 
påfølgende studieår 
 

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

1) Opprettelse av nytt emne: INF144  
 
Se vedlegg for emnebeskrivelse. Ønskes undervist fra vårsemesteret 2015. 
 

2) INF143 Tryggleik i distribuerte system - Endring av forkunnskapskrav og vurderingsform  

Forkunnskaper: 

Fra: Krav til forkunnskapar: INF142 eller tilsvarande. 

Til: Krav til forkunnskapar: Ingen. Anbefalt forkunnskapskrav: INF142. 

Vurderingsform:  

Fra:  

Evaluering av rapport og munnleg eksamen.  

Submittance of report/essay. 

Til:  

Evaluering av rapport og munnleg eksamen. Dersom det er mange deltakarar på kurset, kan det bli 

skriftleg eksamen. 

Submittance of report/essay. Oral exam. If the course has many participants, there can be written 

exam. 

 
3) INF225 Innføring i programomsetjing – Endring av ordlyd i vurderingsform  

Referanse Dato 

2013/9703-MARLØ 23.10.2013 
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Målet med endringen er å få en mer presis tekst. 
Fra:  
Dersom føremålstenleg kan det bli munnleg eksamen.  
If convenient, examination will be oral. 

Til:  
Munnleg eksamen. Dersom det er mange deltakarar på kurset, kan det bli skriftleg eksamen (3 
timar). 
Oral exam. If the course has many participants, there can be written exam (3 hours). 
 
4) INF 329 Utvalde emner i programutviklingsteori - Endring i læringsutbytte  
 
Fra: 
Læringsutbyte 
Undervisning i spesialemne på mastergrads- og doktorgradsnivå. 
Teaching in special topics at Master- and PhD-level. 
 
Til: 
Læringsutbyte 
Etter fullført kurs skal studenten kunne: 
 
-Forklara og mestre hovedteknikkane innan temaet. 
- Utføra forskning innan temaet som en del av en master- eller PhD-grad. 
 
After completing the course the student should be able to: 
 
- Explain the main methods in the field, and use these. 
- Do research in the field as part of an MSc or PhD degree. 
 
 
5) INF339 Utvalde emner i algoritmer og kompleksitet – Endring i læringsutbytte 

Fra: 
Læringsutbyte 
Ved fullført emne INF339 skal studenten: 
-ha kjennskap til relevante forskningstema innenfor algoritmer. 
 
At the completion of INF334 the student should: 
-have knowledge about relevant research topics within the field of algorithms. 
 
Til: 
Læringsutbyte 
Etter fullført kurs skal studenten kunne: 
-Forklara og mestre hovedteknikkane innan temaet. 
- Utføra forskning innan temaet som en del av en master- eller PhD-grad. 
 
After completing the course the student should be able to: 
- Explain the main methods in the field, and use these. 
- Do research in the field as part of an MSc or PhD degree. 
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6) INF252 – Endring av engelsk tekst om hjelpemidler (under vurderingsformer)  
 

Målet med endringen er å få den engelske teksten lik den norske. 

Hjelpemiddel nynorsk (ingen endring): Ingen lovlege hjelpemiddel ved muntleg eksamen. Kalkulator 

ved skriftlig eksamen. 

Hjelpemiddel engelsk: 

Fra: 

Aids allowed will be announced on My Space in the beginning of each semester 

Til: 

No aids allowed for oral exams, calculator for written exams. 

7) I tillegg til de overnevnte studieplanendringer har instituttet blitt bedt om å uttale seg om 

skolefag og uregelmessige emner: 

 

Skolefag 
Institutt for informatikk har ingen endringer i emnesammensetningen som anbefales studenter som 

ønsker å bli lærere.  

Uregelmessige emner 

Det er ikke ønskelig fra instituttet sin side å legge ned følgende uregelmessige emner:  

INF210 

INF284  

INF379 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Dag Haugland 

programstyreleder Mari Garaas Løchen 

 førstekonsulent 
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Emnekode INF 144 

Namn, nynorsk Informasjonsteori 
 

Namn, bokmål Informasjonsteori 

Namn, engelsk Information theory 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk [Norwegian] 

Studienivå Bachelor 

Institutt Informatikk 

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at 

du oppfyller ev. opptakskrav. 

Innhald Kva er informasjon? Emnet handlar om mål for informasjonsinnhald 

av digitale symbol og symbolsekvensar. Med utgangspunkt i Shannons  

informasjonsteori  blir det gitt ei innføring i grunnlaget for datakompresjon,  

feilkorrigerande koder og kryptografi. Ein tek óg opp bruk av informasjonsteori i datanett. 

Læringsutbytte Etter fullført INF 144 - Informasjonsteori skal studenten kunne  

 Gjera greie for omgrepa entropi og gjensidig informasjon  

 Forstå korleis informasjon kan representarast på ein måte som er effektiv for bruken 

 Implementera algoritmer for kildekoding av enkle kildar 

 Bestemme kanalkapasitet for ein diskret-inputt minnelaus punkt-til-punkt kanal med gitte parametrar 

 Gjera greie for bruk av informasjonsteori i fleirbrukarkanalar, i kringkastingskanalar og i generelle 

nettverk 

 Forklara informasjonsteoretiske aspekt ved datatryggleik 

Tilrådde forkunnskapar Fordel med elementære kunnskapar i statistikk og kombinatorikk.  

Krav til forkunnskapar  INF100 eller tilsvarande. MAT 111/101 eller tilsvarande. MNF130 eller tilsvarande (kan lesast parallelt. ) 

Fagleg overlapp  I 144: 10 studiepoeng 

 

http://www.uib.no/emne/INF100
http://www.uib.no/emne/MNF130


 

 

 

 

 

 

Undervisning og omfang Førelesningar: 4 timer pr veke, 13 veker 

Oppgaveløysing og programmering: 2 timer pr. veke, 13 veker 

Obligatoriske arbeidskrav Obligatorisk praktiske oppgåver, mellom anna i programmering. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to 

semester: Det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgende semesteret. 

Vurderingsform 3 timar skriftleg eksamen. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i 

sluttkarakteren. Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli muntleg eksamen.  

Ingen lovlege hjelpemiddel på avsluttande skriftleg eksamen. 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

Karakterskala 

 

 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  [The grading scale used is A to F. Grade A is the highest 

passing grade in the grading scale, grade F is a fail.] 

Undervisningsstad** Bergen 

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

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