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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Studieplanendringar for 2016/17 - svar fra Kjemisk institutt

Studieplanendringane vart i hovudsak handsama i Programstyret 17. september og på 
sirkulasjon med ytterlegare innspel 22. september. Større studieplanendringar er handsama 
og vedtekne i Instituttrådet i møte 29. september.

Framlegga er presentert tematisk: Mindre studieplanendringar, større studieplanendringar, 
nedlegging av emne og oppretting av emne. Eksisterande emne har også lenke til si nettside 
kor fullstendig emneinformasjon er presentert.

Endringar er presentert i feite typar: gamal tekst og informasjon om skal ut er overstreka, 
mens ny tekst som skal inn er kun utheva. Ordinær tekst blir ståande uendra. Informasjon 
om bakgrunn for endringar er utheva i kursiv.

Mindre studieplanendringar i emne (utheva tekst er endringar)

 KJEMDID200 Kjemididaktikk (http://www.uib.no/emne/KJEMDID200) 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesningane (gyldig i 2 
påfølgjande semester).

 KJEMDID200-P Kjemididaktikk (http://www.uib.no/emne/KJEMDID200-P)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesningane (gyldig i 2
påfølgjande semester).

Referanse Dato

2015/9880-UNLA 30.09.2015
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 NATDID203-P Naturfagsdidaktikk 3 (http://www.uib.no/emne/NATDID203-P)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske oppgåver henta frå praksis eller forelesningane (gyldig i 2
påfølgjande semester).

 KJEM351 NMR-spektroskopi I (http://www.uib.no/emne/KJEM351)

Emnenamn

NMR-spektroskopi I

I samband med at kurset KJEM306 NMR-spektroskopi II blir meldt inn for nedlegging, 
er det ikkje lenger aktuelt å ha tallet I (1) knytta til KJEM351. 

 KJEM122 Syntetisk uorganisk kjemi (http://www.uib.no/emne/KJEM122)

Bakgrunn for endring: Det vert meldt inn ei større studieplanendring for KJEM122 frå 
våren 2017. I samband med denne endringa ønskjer kursansvarlege å introdusere 
nokre forelesingar våren 2016 kring dei nye elementa som skal inn med den større 
endringa. 

Mål og innhald (tillegg til den noverande tekst)

Det vert gitt ei innføring i symmetri, punktgrupper og gruppeteori.

Læringsutbyte (nytt kulepunkt)

Skildre symmetri, symmetrioperasjonar, punktgrupper og karaktertabellar 
innanfor gruppeteori.

 KJEM333 Organisk massespektrometri (http://www.uib.no/emne/KJEM333)

Bakgrunn for endring: Det vert innført praktiske øvingar (laboratoriekurs) for å 
demonstrere ulike ioniseringsteknikkar innanfor massespektrometri. Dette gir 
studentane auka innsikt i, og forståing av, analyseteknikkane samt val av metode. 
Dette er særs relevant i arbeidslivet. I tillegg vil studentane få praktisk kunnskap i 
bruk av massespektrometri og det vil vere eit ledd i å lære opp studentane i bruk av 
MS-instrumenta som er tilgjengelege ved instituttet. 

Mål og innhald

Emnet samanfattar metodar og teknikkar innan organisk massespektrometri. Ulike 
typar instrument og bruken av instrumenta blir samanlikna. Systematisering av 
fragmentering vil bli drøfta og tolking av spektra vil bli vektlagt. Strukturfastsetting av 
kompliserte og polyfunksjonelle molekyl blir illustrert. Praktiske øvingar 
demonstrerer ulike teknikkar innanfor massespektrometri.

Undervisningssemester

Vår. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir 
info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket
Masterstudentar har fyrsteprioritet på emnet.
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Fagleg overlapp

K333: 6stp, KJEM233: 10stp

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesning: 4 timar per veke

Laboratoriekurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: deltaking på lab. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 
ti påfølgjande semester. Godkjent HMS-kurs. Dersom du ikkje har godkjent 
HMS-kurs ved Kjemisk institutt, UiB frå tidlegare, må kurset takast same 
semester i forkant av undervisninga. Meir om HMS-kurset på adresse:
http://www.uib.no/kj/utdanning/obligatorisk-hms-kurs

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4t). Dersom det er få deltakarar kan det verta munnleg 
eksamen.

Tillatne hjelpemiddel: Molekylbyggesett og enkel kalkulator i samsvar med modell 
oppført i fakultetets reglar

Obligatoriske innleveringar (laboratorierapport) må leverast innan fastsette 
fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til 
avsluttande eksamen i emnet.

Større studieplanendringar i emne (utheva tekst er endringar)

 KJEMDID200-P Kjemididaktikk (http://www.uib.no/emne/KJEMDID200-P)

Bakgrunn for endring: Emnet går 2. semester ved PPU-utdanninga. Tidlegare var det 
opptak til PPU kvart semester, no er det kun opptak om hausten. Difor skal emnet 
kun undervisast i vårsemesteret.

Undervisningssemester

Vår haust

 NATDID203-P Naturfagsdidaktikk 3 (http://www.uib.no/emne/NATDID203-P)

Bakgrunn for endring: Emnet går 2. semester ved PPU-utdanninga. Tidlegare var det 
opptak til PPU kvart semester, no er det opptak berre om hausten. Difor skal emnet 
berre ha undervisning i vårsemesteret. 

Undervisningssemester

Vår haust
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 KJEM122 Syntetisk uorganisk kjemi (http://www.uib.no/emne/KJEM122)

Bakgrunn for endring: KJEM122 «Syntetisk uorganisk kjemi», er blitt undervist i si 
noverande form i snart 8 år. Teoripensum har i denne perioden fokusert på 
metallkompleks, reaksjonsmekanismar og metallorganisk katalyse. Den sistnemnde 
rolla har etter kvart blitt overtatt av KJEM243 «Metallorganisk katalyse», med ei 
pensumbok som er veldig lik. Noverande pensumbok ved KJEM122 har også eit 
innhald som berre til dels kan brukast på 100-nivå. På KJEM243 blir pensumboka 
brukt fullt ut. Sjølv om laboratoriekurset er populært blant studentane, så har 
koplingane mellom kurset og teoridelen blitt verande svake.

Kursansvarlege foreslår eit skifte av fokus frå delen som omhandlar metallorganisk 
katalyse til ein overgripande gjennomgang og skildring av strukturelle 
karakteriseringsteknikkar innanfor molekylær uorganisk kjemi, med unntak av 
uorganiske materialar som vert omhandla i NANO244 «Material- og nanokjemi».

Teorikurset kompletterast også med pensum som er særleg relevant for 
laboratoriekurset. I tillegg kompletterast nytt pensum med introduksjon kring symmetri 
og gruppeteori. Laboratoriekurset nyttar allereie i visse delar typiske eksperimentelle 
metodar innanfor uorganiske molekylære teknikkar, og kan også ekspanderast i den 
retninga over tid dersom det er ønskjeleg.

Dei presenterte justeringane i KJEM122 er så omfattande at vi ønskjer å endre navn 
på kurset frå "Syntetisk uorganisk kjemi" til "Eksperimentell uorganisk kjemi". Det er 
ønskje om å halde på den gamle koden KJEM122 dersom dette kan aksepterast ved 
endring av emnenamn og dei andre endringane som er meldt inn, då dette totalt sett 
gir mindre konsekvensar. Dersom endring av namn krev at emnekoden også må 
endrast, vert det framlegg om at KJEM122 vert lagt ned og at det vert oppretta nytt 
emne "KJEM123, Eksperimentell uorganisk kjemi". Fullstendig emneskildring for 
KJEM123 er vedlagt. Denne gjeld som ny skildring for KJEM122 dersom emnekoden 
kan bli ståande (med unntak av at fagleg overlapp med KJEM122 må fjernast).

Nedlegging av KJEM122 og oppretting av KJEM123 vil krevje at KJEM123 erstattar 
KJEM122 i studieprogram som har KJEM122 i sine planer. KJEM122 er obligatorisk i  
BAMN-KJEM, eit val til spesialiseringsemne for BAMN-NANO og MAMN-LÆRE, og 
tilrådd valemne i BAMN-MOL.

Emnenamn

Syntetisk Eksperimentell uorganisk kjemi

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i korleis metallkompleks vert danna, fungerer og reagerer. 
Bindingstypane mellom metallet og forskjellige typar ligander er eit sentralt 
moment. Historisk og moderne bruk av metallkompleks innanfor industriell 
katalyse blir omtala eksperimentelle teknikkar innanfor dei vanlegaste metodar 
for karakterisering av molekylære uorganiske sambindingar. Det vert gitt ein 
introduksjon i transisjonsmetalla sin kjemi, syntese, eigenskapar og bruk, samt 
teorien kring symmetri.

Laboratoriekurset illustrerer metallkompleks sin bruksmåte og eigenskapar som 
funksjon av pH og omgivande kjemisk miljø. Klassifisering og identifisering av 
uorganiske ion i ei ukjent prøve blir utført i detalj. 
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Læringsutbyte

Etter fullført emne KJEM122 skal studenten kunne:

- forklare dei viktigaste reaksjonsmekanismane innanfor metallkomplekskjemi

- identifisere og diskutere forskjellige typar ligander

- beskrive dei hovudsaklege bindingstypane mellom ligand og metall

- eksemplifisere dei viktigaste industrielle katalyseprosessane basert på    

  metallkompleks

- skildre dei viktigaste og vanlegaste metodane for eksperimentell 

  karakterisering av uorganiske sambindingar

- ha kjennskap til molekylær symmetri og relevans denne har innanfor 

  eksperimentell spektroskopisk karakterisering

- sjølvstendig utføre elementær metallkomplekssyntese samt kvalitativ uorganisk 

  analyse

 KJEM220 Molekylmodellering (http://www.uib.no/emne/KJEM220)

Bakgrunn for endring: Programstyret for NanoVT ønskjer å innføre KJEM221 som 
obligatorisk emne i Bachelorprogram i nanoteknologi, og i den forbindelse må i så fall 
KJEM221 og KJEM220 bytte undervisningssemester. Programstyret i kjemi har 
godkjent dette i møte 20.05. 2015.

Undervisningssemester

Haust Vår

 KJEM221 Grunnleggjande kvantemekanikk (http://www.uib.no/emne/KJEM221)

Bakgrunn for endring: Programstyret for NanoVT ønskjer å innføre KJEM221 som 
obligatorisk emne i Bachelorprogram i nanoteknologi og at emnet får fargekode, og i 
den forbindelse må i så fall KJEM221 og KJEM220 bytte undervisningssemester. 
Programstyret i kjemi har godkjent dette i møte 20.05. 2015. 

Undervisningssemester

Kvar andre vår Haust (Fargekode: gul)

 EMQAL Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical Laboratories

(http://www.emqal.org/introduction.html)

Ny avtale vart signert av dei 5 universiteta i konsortiet (Algarve, Barcelona, Gdansk, 
Bergen og Cádiz) hausten 2013. Masteren vart i denne avtalen utvida frå 1,5 til 2-
årig, med den konsekvens at masteroppgåva auka frå 30 stp til 60 stp. Dei første 
studentane som er omfatta av denne endringa fullfører sin mastergrad i september 
2015. Ny emnekode oppretta hausten 2014. Konsortieavtale 2013-2019 vedlagt.

Emnekode masteroppgåve

QAL399 (30 stp) QAL399B (60 stp)
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Nedlegging av emner
 KJEM321 Kvantekjemiske metodar (http://www.uib.no/emne/KJEM321)

 KJEM322 Theoretical Spectroscopy (http://www.uib.no/en/course/KJEM322)

 KJEM306 NMR-spektroskopi II (http://www.uib.no/emne/KJEM306) 

 subsidiært; KJEM122 Syntetisk uorganisk kjemi 
(http://www.uib.no/emne/KJEM122

- Nedlegging av KJEM122 dersom endringar meldt inn som større 
studieplanendringar til KJEM122 ikkje kan godkjennast utan endring av 
emnekode.

Oppretting av nye emner
 KJEM323 Utvalde emne i mangeelektronteori (5 studiepoeng) 

Det er ønskje om å opprette eit emne som tilbyr uregelmessig undervisning innan 
ulike emne innanfor eit større felt, noko som er i tråd med fakultetets ønskjer. 

Forslag til emnekode: KJEM323. Undervisning: uregelmessig. Språk: engelsk. 
Studienivå: Master og phd. Emneskildring vedlagt. 

 KJEM324 Utvalde emne i teoretisk kjemi (5 studiepoeng)

Det er ønskje om å opprette eit emne som tilbyr uregelmessig undervisning innan 
ulike emne innanfor eit større felt, noko som er i tråd med fakultetets ønskjer. 

Forslag til emnekode: KJEM324. Undervisning: uregelmessig. Språk: engelsk. 
Studienivå: Master og phd. Emneskildring vedlagt.

 KJEM352 Utvalde emne i NMR-spektroskopi (10 studiepoeng)

Det er ønskje om å opprette eit emne som tilbyr uregelmessig undervisning innan 
ulike emne innanfor eit større felt, noko som er i tråd med fakultetets ønskjer. 

Forslag til emnekode: KJEM323. Undervisning: uregelmessig. Språk: engelsk. 
Studienivå: Master og phd. Emneskildring vedlagt. 

 subsidiært; KJEM123 Eksperimentell uorganisk kjemi (10 studiepoeng)

Ønskes oppretta som erstatning for KJEM122 dersom dette må leggjast ned 
som følgje av store studieplanendringar. Emneskildring vedlagt.

 NATDID211 Kvalitet i naturfagsundervisninga (5 studiepoeng)

Lærerutdanningen utvikler nye emner for lektorprogrammet. Dette emnet er godkjent i 
lærerutdanningsutvalget med planlagt oppstart hausten 2016.

Forslag til emnekode: NATDID211. Undervisning: haust. Emneskildring vedlagt.

Endring som får (kan få) følgjer for studieprogram

 BA kjemi

Dersom KJEM122 må leggjast ned og erstattast av KJEM123, må dette endrast i 
studieprogramma som per i dag har KJEM122 i sine program, deriblant 
Bachelorprogrammet i kjemi.
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Venleg helsing

Svein Are Mjøs

Leiar, Programstyret i kjemi Unni Lange Buanes

Studiekonsulent

Vedlegg:

1. Emneskildring KJEM123

2. Emneskildring KJEM323

3. Emneskildring KJEM324

4. Emneskildring KJEM352

5. Emneskildring NATDID211

6. EMQAL avtale 2013-2019

7. Oppsummering av endringar (i malen)



Emnekode KJEM123
Namn, nynorsk Eksperimentell uorganisk kjemi

Namn, bokmål Eksperimentell uorganisk kjemi

Namn, engelsk Experimental inorganic chemistry 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår (Fargekode: gul). Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir 
info:http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsspråk Norsk [Norwegian]

Studienivå Bachelor

Institutt Kjemisk institutt 

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 Emnet gir innføring i eksperimentelle teknikkar innan dei vanlegaste metodar for karakterisering av molekylære uorganiske 
sambindingar. Det vert gitt ein introduksjon i transisjonsmetalla sin kjemi, syntese, eigenskapar og bruk, og teorien om symmetri, 
punktgrupper og gruppeteori. Laboratoriekurset illustrerer metallkompleks sin bruksmåte og eigenskapar som funksjon av pH og 
kjemisk miljø. Klassifisering og identifisering av uorganiske ion i ei ukjend prøve blir utført i detalj.

Læringsutbytte Etter fullført emne KJEM123 skal studenten kunne:
 skildre dei viktigaste og vanlegaste metodane for eksperimentell karakterisering av uorganiske sambindingar
 ha kjennskap kring molekylær symmetri og denne sin relevans innan eksperimentell spektroskopisk karakterisering
 sjølvstendig utføre elementær metallkomplekssyntese samt kvalitativ uorganisk analyse

Tilrådde forkunnskapar Ingen

Krav til forkunnskapar KJEM 100 eller KJEM110, KJEM120

Fagleg overlapp K102: 2stp, K241: 2stp, KJEM121: 4stp, KJEM122: 10stp

Undervisning og omfang Forelesninger: 4 t per veke
Laboratoriekurs: 14 kursdager gjennom semesteret

Obligatoriske arbeidskrav Laboratoriekurs med journalføring. Obligatorisk prøve som må vere bestått. Gjennomførte obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 
påfølgande semester. Godkjend HMS-kurs. Dersom du ikkje har godkjend HMS-kurs ved Kjemisk institutt, UiB frå tidlegare, må 
kurset takast same semester i forkant av undervisninga. Meir om HMS-kurset på 
adresse:http://www.uib.no/kj/utdanning/obligatorisk-hms-kurs



17.09. 2015

Vurderingsform Skriftleg eksamen (4t). Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets 
reglar. Book of Data. Nuffield Advanced Science.
Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til 
avsluttande eksamen i emnet.

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.



Emnekode KJEM323
Namn, nynorsk Utvalde emne i mangeelektronteori

Namn, bokmål Utvalgte emner i mangeelektronteori

Namn, engelsk Selected topics in many-electron theory

Studiepoeng 5

Undervisningssemester Uregelmessig

Undervisningsspråk Engelsk [English]

Studienivå Master og phd

Institutt Kjemisk institutt

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

Innhald Emnet vil variere frå gong til gong. Aktuelle emne innanfor kvantekjemiske metodar for skildring av mange-elektron system blir tatt 
opp.

Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten kunne:
- Forklare og meistre hovedteknikkane innan temaet.
- Bruke metodar innan temaet som forskingsreiskap i eit master- eller ph.d.-studium.

Tilrådde forkunnskapar KJEM220

Krav til forkunnskapar Anten KJEM221 eller PHYS201

Fagleg overlapp 5 stp overlapp med KJEM321.

Undervisning og omfang Kollokvium/ 2 timar pr veke i 15 veker

Obligatoriske arbeidskrav Det kan bli gitt oppgåver som inngår i totalvurderinga.
Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten blir godkjent samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsform Munnleg eksamen

Vurderingssemester Standard:
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.]
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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 KJEM324
Namn, nynorsk Utvalde emne i teoretisk kjemi

Namn, bokmål Utvalgte emner i teoretisk kjemi

Namn, engelsk Selected topics in theoretical chemistry

Studiepoeng 5

Undervisningssemester Uregelmessig

Undervisningsspråk Engelsk [English]

Studienivå Master og phd

Institutt Kjemisk institutt

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

Innhald Emnet vil variere frå gong til gong. Aktuelle emne innanfor teoretisk kjemi og molekylmodellering blir tatt opp.

Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studenten kunne:
- Forklare og meistre hovedteknikkane innan temaet.
- Bruke metodar innan temaet som forskingsreiskap i eit master- eller ph.d.-studium.

Tilrådde forkunnskapar KJEM220

Krav til forkunnskapar Anten KJEM221 eller PHYS201

Fagleg overlapp Ingen

Undervisning og omfang Kollokvium/ 2 timar pr veke i 15 veker

Obligatoriske arbeidskrav Det kan bli gitt oppgåver som inngår i totalvurderinga.
Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsform Munnleg eksamen

Vurderingssemester Standard:
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
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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 KJEM352
Namn, nynorsk Utvalde emne i NMR-spektroskopi

Namn, bokmål Utvalgte emner i NMR-spektroskopi

Namn, engelsk Selected topics in NMR spectroscopy

Studiepoeng 10

Undervisningssemester Uregelmessig

Undervisningsspråk Engelsk [English]

Studienivå Master og phd

Institutt Kjemisk institutt

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

Innhald Emnet vil variere litt frå gong til gong, men vil kvar gong ha hovudvekt på ei innføring i teorien for moderne puls NMR-spektroskopi 
i væsker, og først og fremst produktoperatorteori for førsteordens spinnsystem i ein- og to-dimensjonale homo- og heteronukleære 
pulseksperiment. Pulssekvensdiagram, fasesykling, gradientseleksjon og koherensoverføringsvegar vert gjennomgåtte. 
Produktoperatorteorien gjer det mogleg å analysera og forklara ei rekkje viktige pulseksperiment som ein ikkje kan med den enkle 
vektormodellen frå KJEM351. For dei pulssekvensane som krev det, tek kurset også med ei grundigare handsaming av nokre utvalde 
tema. Høvelege simuleringsprogram blir brukte til å illustrera dei teoretiske prinsippa og for å gjera det mogleg å bruka 
produktoperatorar i praksis.

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne:
 analysera NMR-pulssekvensar for system i væskefase ved hjelp av produktoperatorar, og samanlikna vektormodellen og 

produktoperatorteorien for desse pulssekvensane.
 forklara bruk av fasesykling og gradientseleksjon i NMR-pulssekvensar.
 visa korleis koherensoverføringsvegar saman med pulssekvensdiagram oppsummerer utviklinga for førsteordens 

spinnsystem i løpet av enkle NMR-pulssekvensar.
 gjennomføra simuleringar av pulssekvensar som er i praktisk bruk, ved hjelp av utvald programvare.
 bruka produktoperatorar og koherensoverføringsskjema på eit utval av meir samansette pulssekvensar.  

Tilrådde forkunnskapar KJEM221, MAT121 eller tilsvarande. KJEM220 er også nyttig.

Krav til forkunnskapar KJEM351 eller tilsvarande.

Fagleg overlapp 10 stp overlapp med KJEM306.

Undervisning og omfang Kollokvium/ 2 timar pr veke i 15 veker



Obligatoriske arbeidskrav Ingen

Vurderingsform Munnleg 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.



Emnekode NATDID211

Namn, nynorsk Kvalitet i naturfagsundervisninga

Namn, bokmål Kvalitet i naturfagsundervisningen

Namn, engelsk Quality in teaching science

Studiepoeng 5

Undervisningssemester Haust

Undervisningsspråk Norsk

Studienivå Bachelor

Institutt Kjemisk institutt

Krav til studierett Studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet si lektorprogram.

Innhald Emnet tek for seg kriterier for kvalitet i undervisninga og korleis dei kan brukast til å leggje til rette for læring i naturfaga. Emnet tek 
opp ulike undervisningsformar i naturfag og korleis dei påverkar elevane sine aktivitetar i klasserommet. Det vert lagt særleg vekt på 
korleis kombinasjonar av metodane støttar opp mot læring. Emnet tek vidare opp rammekår for undervisninga som til dømes 
læreplanar, lærebøkar og andre ressursar.

Læringsutbytte Studentane skal kunne
Kunnskapar
- greie ut om kvalitetskriterier for ulike undervisningsformar og deira forankring i forskinga
- gjere reie for vurderingsmåtar som kan brukast for undervegs- og sluttvurdering 
- gi døme på korleis undervisnings- og arbeidsformar kan utformast etter kvalitetskriteria
Ferdigheitar
- identifisere passande undervisningsformar for å oppnå ønska læringsresultat
- velje vurderingsmåtar som visar kva elevar har oppnådd
- byggje aktivitetssekvensar som støttar bestemte læringsmål
Generell kompetanse
- greie ut om utfordringar knytt til mangfald i klasserom
- finne frem informasjon til utvalde naturfaglege emne og vurdere relevansen
- bruke forsking og egne erfaringar til å forbetre undervisningssekvensar i samspell med med-studentar

Tilrådde forkunnskapar bestått PEDA120 og PEDA121 og minimum 50 sp i naturfaglege emne

Krav til forkunnskapar bestått NATDID210
Emnet må normalt tas parallelt med KOPRA103 og PEDA122

Fagleg overlapp Ingen

Undervisning og omfang 28 timar (forelesing og seminar)



Obligatoriske arbeidskrav Tre obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til skulepraksis eller forelesingstema
(Gyldig i tre semester; inneverande og to påfølgjande)
For å kunne ta eksamen i NATDID211 må normalt KOPRA103 være bestått.

Vurderingsform Prosjektoppgåve

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester.

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.
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

The Universitat de Barcelona, represented by Dídac Ramírez i Sarrió Rector, Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, 08007 Barcelona, Spain,
The Universidade do Algarve, represented by João Pinto Guerreiro, Rector, Campus de Gambelas, 
8005-139, Faro, Portugal,
The University of Bergen, represented by Sigmund Gronmo, Rector, Muséplass 1, Postboks 7800, 
N.5020 Bergen, Norway,
The Universidad de Cádiz, represented by Eduardo González Mazo, Rector, C/Ancha 16, 11001 Cádiz, 
Spain,
The Gdansk University of Tecnhology, represented by Andrzej Zielinski, Vice-Rector, 11/12 
Narutowicza str., 80-952 Gdansk, Poland,
The Central South University, represented by Zhang, Yao-Xue, Rector, Central South University, 
Changsha, Hunan, China
The University of Sao Paulo, represented by João Grandino Rodas, Rector, Universidade de São 
Paulo, Rua da Reitoria, 109, Cidade Universitária – São Paulo – SP, CEP: 05508-900
The Novosibirsk State University represented by Mikhail P. Fedoruk, Rector, 2 Pirogova str., 630090 
Novosibirsk, Russia

Hereafter referred to as the parties

HAVE AGREED

On the goals and tasks stated below and in the Annexes, which form an integral part of the agreement

Article 1: Purpose

The parties share similar missions, academic interests and research foci.
The parties wish to further develop their collaboration under ERASMUS MUNDUS II by offering an 
integrated study programme and cooperating on common standards for admission, a common 
application procedure, and joint selection of candidates based on transparent selection procedures.

Article 2: Study programme

The parties have jointly developed and approved the study programme consisting of a 60 ECTS taught 
programme and a 60 ECTS project and dissertation. 
In order to obtain a European Joint Masters Degree, the students must complete a programme of 120
ECTS. Student mobility is an integrated part of the curriculum. Students physically take part in study at 
a minimum of two participating Universities in different European countries. Students’ stay at the 
European Universities constitutes at least 30 per cent of the ECTS. Periods of study passed at the 
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partner Universities are recognized fully and automatically; evaluations or examinations passed at the 
partner Universities are recognized fully and automatically using ECTS.
Selected students may complete up to 15 ECTS of the project and dissertation in one of the non-
european universities of the Consortium. Periods of study passed at those non-european universities
are recognized fully and automatically by the European partners of the Consortium.

Article 3: Curriculum development 

The curriculum of the taught programme has been jointly developed and includes the collaboration of 
other European universities. Visiting staff from the parties teach at the institution annually hosting the 
Master under existing ERASMUS Teaching Staff Mobility agreements. 
The coordinators of each University will meet on a yearly basis to: 

- monitor the management of the Erasmus Mundus European Master; 
- make adjustments to the curriculum including the addition and extinction of modules; and 
- to prepare the annual activity report.

Article 4:  Degrees

Students completing the full programme obtain a joint degree awarded by the European Universities 
where they studied. The process of issuing the Joint Diploma is started by the university where the 
student has completed the degree. Gdansk University of Technology will start issuing Joint Diplomas as 
soon as Polish legislation is in place; meanwhile diplomas issued with Gdansk University of Technology 
will be double diplomas. The non-European universities do not, at this stage, award degrees in the 
EMQAL consortium. Students who stayed at those universities obtain a degree awarded by the two 
European Universities where they studied. 
Students will additionally obtain a Diploma Supplement using ECTS, issued by the same university 
issuing the Joint Diploma. The Diploma Supplement should clearly indicate the study programme 
elements and the institutions at which the different parts of the degree have been earned. 
All European partners have recognized the Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical 
Laboratories degree based on a fully integrated programme and with no substantial differences.

Article 5: Quality Assurance 

In order to maintain a high quality Erasmus Mundus European Master programme, the parties will carry 
out student evaluation of the course using the questionnaires developed in the Master project by the 
European University Association. The Master programme will be subject to transparent quality 
Assurance mechanisms by the competent national authorities. The parties will collaborate with the 
national authorities and ENQA in establishing a common framework of reference for Quality Assurance.

Article 6: Quality Policy and Quality Management

The parties agree on the quality principles and concepts as described in the Quality Policy for EMQAL. 
Their commitment to quality is enshrined in the Quality Policy statement. This statement is attached as 
an Annex to this agreement.
The Quality Management structure of the EMQAL programme was agreed by all partners and described 
in detail in its Quality Manual. This Quality Manual is attached as an Annex to this agreement.

Article 7: Dissemination 

In order to ensure a geographical balance of potential candidates, the parties will disseminate the 
existence of EMQAL by oral presentations, posters, brochures at conferences and higher-education 
fairs, by national and international associations and through websites.
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Article 8:   Modifications of this agreement

The agreement can be modified only by mutual consent of all parties.  Any institution wishing to 
withdraw from the agreement must inform the other partners in writing, with one year notification. All 
modifications to this agreement are subject to the condition that they may not endanger the continuation 
of the ERASMUS MUNDUS Master Course, as approved by the European Commission. All substantial 
changes to the agreement, such as the number of ECTS credits, the award of degrees and the 
withdrawal of a partner should be notified to the European Commission. These changes cannot be 
implemented if the Commission is of the opinion that they conflict with the rules of the ERASMUS 
MUNDUS Programme.

Article 9: Duration

This agreement will be in force for a period of six academic years, starting from 1 September 2013.

Annexes:

Quality Policy Statement for EMQAL
Quality Manual for EMQAL
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Represented by the Rector
Dídac Ramírez i Sarrió
Date: 
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Represented by the Rector
João Pinto Guerreiro
Date:
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

UNIVERSITY OF BERGEN

Represented by the Rector
Sigmund Gronmo
Date
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Represented by the Rector
Eduardo González Mazo
Date
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Represented by the Vice-Rector
Andrzej Zielinski
Date
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

Represented by the Rector
ZhangYao-Xue 
Date
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

UNIVERSITY OF SAO PAULO

Represented by the Rector
João Grandino Rodas
Date
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Agreement of Cooperation Between:
Universitat de Barcelona, Spain;

Universidade do Algarve, Portugal; 
University of Bergen, Norway; 
Universidad de Cádiz, Spain; 

Gdansk University of Technology, Poland;
Central South University, China;
University of Sao Paulo, Brasil;

Novosibirsk State University, Russia

on a ERASMUS MUNDUS European Master programme in 
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) 2013-2019

NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY

Represented by the Rector
Mikhail P. Fedoruk
Date



Oversikt	over	studieplanendringer	ved	Kjemisk	institutt - oppsummering

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester

Oppsummering av emner som blir meldt inn for mindre studieplanendring. Sjå 

hovuddokumentet for detaljar.

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 

KJEM122 ☒ ☐ V 2016

KJEMDID200 ☐ ☒ V 2016

KJEMDID200-
P

☐ ☒ V 2016

NATDID203-P ☐ ☒ V 2016

KJEM351 ☐ ☒ V 2016

KJEM333 ☐ ☒ V 2016

Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester

Store studieplanendringer

Oppsummering av emne meldt inn for store studieplanendringar. Sjå 

hovuddokument for detaljar.

Endring eller oppretting av emner

Eksisterende emner som endres

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte
, mål og 
innhold etc.)

Realitetsendringe
r (F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskra
v etc.)

Endret 
fargekod
e (fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Merknad

KJEM220 ☐ ☐ V 2017

KJEM221 ☐ ☐ H 2016



Oversikt	over	studieplanendringer	ved	Kjemisk	institutt - oppsummering

KJEMDID
200-P

☐ ☒ V2017

NATDID
203-P

☐ ☒ V2017

KJEM122 ☐ ☒ V2017

EMQAL ☒ ☐

Nedlegging av emner

Emnekode
Siste 
undervisningssemester 
for emnet: 

Ved nedlegging av 
emner må det normalt 
tilbys eksamen/vurdering 
i emnet i to semester 
etter nedlegging.

Dersom emnet er et 
spesialiseringsemne, 
hvilke emner skal 
tilbys studentene 
som erstatning for 
emnet som legges 
ned?

Andre program 
som benytter 
emnet er 
informert om at 
emnet legges 
ned. Bruk 
rapport 226.003
i FS

Subsidiært:
KJEM122 (kun om 
nødvendig!)

V 2016 KJEM123 BAMN-MOL
BAMN-NANO
BATF-MIRE
MAMN-LÆRE

KJEM321 V 2016 KJEM323

KJEM322
V 2016 KJEM324

KJEM306 V 2016 KJEM352

Oppretting av nye emner

Emnekode
Første 
undervisningssemester 
for emnet

Er det overlapp 
med eksisterende 
emner eller emner 
som legges ned?

Hvis ja, angi hvilke 
emner dette gjelder 
og grad av 
overlapp. Dette må 
også legges inn i 
emnebeskrivelsene 
for berørte emner 
og for emnet som 
opprettes.

Emnebeskrivelse 
vedlagt

Subsidiært dersom 
KJEM122 må legges 
ned: KJEM123

V 2017 KJEM122 (full 
overlapp)

☒

KJEM323 H2016 KJEM321 (5 stp) ☒



Oversikt	over	studieplanendringer	ved	Kjemisk	institutt - oppsummering

KJEM324 H2016 ☒

KJEM352 V2017 KJEM306 (10 STP) ☒
NATDID211 H2016 ☒
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studieplanendringer for nano for studieåret 2016/17 og våren 2016 

Vi viser til sak 15/9880 om store studieplanendringer for studieåret 2016/17 og 
mindre studieplanendringer for våren 2016. 

Vedlagt oversendes store studieplanendringer for Bachelorstudiet i nanoteknologi og 
Masterstudiet i nanovitenskap gjeldende fra studieåret 2016/17 og små 
studieplanendringer for våren 2016.

Studieplanendringene for nano ble behandlet i Programstyret for nanoVT 22.09.15.

De store studieplanendringene var til orientering i Instituttrådet ved Kjemisk institutt 
29.09.15.

Vennlig hilsen

Kristin Sofie Farkas
Administrasjonssjef Hege Ommedal
Kjemisk institutt seniorkonsulent

Referanse Dato

2015/9880-HEOM 01.10.2015



Store studieplanendringer for Bachelorstudiet i nanoteknologi 
og Masterstudiet i nanovitenskap fra og med høst 2016 

 og mindre studieplanendringer for våren 2016 
 
 
Sak 15/9880 om store studieplanendringer for studieåret 2016/17 og mindre studieplanendringer 
for våren 2016.  
 
Studieplanendringene for nano ble behandlet i Programstyret for nanoVT 22.09.15, sak 06/15. 
 
De store studieplanendringene var til orientering i Instituttrådet ved Kjemisk institutt 29.09.15. 
 
Store studieplanendringer for Bachelorstudiet i nanoteknologi fra og med høst 2016 
Innføringen av KJEM221 som obligatorisk emne i Bachelorstudiet i nanoteknologi er gjort etter 
avtale med Kjemisk institutt. Det henvises til instituttets studieplandokument for bekreftelse på 
dette, ePhorte 15/9880, UNLA 30.09.15. 
 
Vedtak 
Programstyret vedtar den anbefalte studieplanen for Bachelorstudiet i nanoteknologi fra og med 
høsten 2016 slik den fremstår i tabell 1 i programstyresak 06/15. KJEM221 innføres som et 
obligatorisk emne i kvantemekanikk i 3. semester. INF109 og STAT110 gjøres helt valgfrie. 
Basisgruppe 2 opphører.  
 
 
Tabell 1: Anbefalt studieplan for Bachelorstudiet i nanoteknologi fra og med høsten 2016 
Semester    
6 Vår Valgemne Valgemne Valgemne 
5 Høst NANO244 KJEM131/Valgemne MOL200 
4 Vår NANO161 KJEM122/PHYS114/Valg MOL100 
3 Høst KJEM120 PHYS112 KJEM221 
2 Vår NANO100 MAT112 PHYS111 
1 Høst Ex.phil MAT111 KJEM110 
 
KJEM221 inngår som obligatorisk emne i spesialiseringen i BScNano fra og med studieåret 
2016/17. 
 
Stor studieplanendring for Masterstudiet i nanovitenskap fra og med høst 16 
 

Vedtak 

KJEM220 utgår som et obligatorisk emne i studieplanen til Masterstudiet i nanovitenskap fra og 
med høsten 2016. Den nye anbefalte studieplanen er vist i alternativ ii) i saksforelegget til sak 
06/15 b). 

 

Anbefalt studieplan for Masterstudiet i nanovitenskap fra og med høsten 2016 

Semester    

4. Vår Oppgave Oppgave Oppgave 

3 Høst NANO300 + NANO310 Oppgave Oppgave 

2 Vår Valgemne Valgemne Oppgave 

1 Høst BMED3251/Valgemne Valgemne Valgemne 

 
                                                 
1 BMED325 er obligatorisk for masterstudenter som tar en oppgave i 
nanobiomedisin/nanotoksikologi/nanomolekylærbiologi. 



Små studieplanendringer for NANOemner 
 
NANO100 Perspektiver i nanovitenskap og –teknologi (oppdatert emnebeskrivelse er 
vedlagt) 
 
Endring i vurderingsform 
 
Fra 
Emnet nyttar mappeevaluering med fire element: fleirvalstest, prosjektoppgåve, poster, og 
munnleg presentasjon. For å få gi munnleg presentasjon må studenten ha godkjent deltaking i 
obligatoriske aktivitetar, inkludert godkjent oppmøte på kollokvia og førelesningar og oppfylt 
timetall for hospitering i forskargrupper dokumentert ved dagbok. Mappa blir vurdert som 
Bestått/Ikkje bestått. Bestått vurdering føreset at alle mappeelementa (fleirvalstest, 
prosjektoppgåve, poster, og munnleg presentasjon) kvar for seg blir vurdert til å vere på nivå 
tilsvarande Bestått.  Detaljerte retningsliner for vurdering av kvar av mappelementa er gitt i eige 
vedlegg. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgande semester etter godkjenninga.  
 
Til 
Emnet nyttar mappeevaluering med fire element: fleirvalstest, prosjektoppgåve, poster, og 
munnleg presentasjon. For å få levere mappeelement må studenten ha godkjent deltaking i 
obligatoriske aktivitetar, inkludert godkjent oppmøte på kollokvia og førelesningar og oppfylt 
timetall for hospitering i forskargruppa dokumentert ved dagbok. Mappa blir vurdert som 
Bestått/Ikkje bestått. Bestått vurdering føreset at alle mappeelementa (fleirvalstest, 
prosjektoppgåve, poster, og munnleg presentasjon) kvar for seg blir vurdert til å vere på nivå 
tilsvarande Bestått.  Detaljerte retningsliner for vurdering av kvar av mappelementa er gitt i eige 
vedlegg.  
 
Mappeelement er gyldige i 2 påfølgjande semester etter semesteret dei vart gjennomført i.  
 
I semester utan undervisning og for studentar som har gyldige mappelement for prosjektoppgåve, 
poster og munnleg presentasjon, vert det gjennomført skriftleg skuleeksamen (2 t). Dei tre 
nemnde mappeelementa inngår i grunnlaget for karaktersetting.  
 
NANO161 Innføring i nanoteknologi og –instrumentering (oppdatert emnebeskrivelse er 
vedlagt) 
 
Fra 
Norsk 
1. Føring av labjournalar (25 %). 
Journalane blir  vurdert på karakterskalaen A-F etter kvar øving. Om ein journal ikkje blir godkjent 
(vurdert til F), kan han leverast inn igjen etter omarbeiding. Delkarakteren for laboratoriejournalen 
vert rekna som gjennomsnittet av karakterane for dei fire delrapportane. 
 
2. 4t skriftleg eksamen (tel 75% av karakteren). Tilletne hjelpemiddel ved eksamen: Enkel 
kalkulator. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgjande semester etter godkjenninga. 
 
Engelsk 
1. Written laboratory reports (25%) 
The journal after each laboratory exercise is assessed on grading scale A-F. If the journal is not 
approved (assessed to the grade F), it can be revised and submitted again for new assessment. 
The partial grade for the total laboratory journal is the average of the grades for the single 
journals from each exercise 
 
2. 4h written exam (accounts for 75 % of the final grade). Allowed aid during the exam: simple 
pocket calculator. 
 
Mandatory activities are valid in two subsequent terms following the approval term.  



Til 
Norsk 
1. Føring av labjournalar (25 %). 
Journalane blir  vurdert på karakterskalaen A-F etter kvar øving. Om ein journal ikkje blir 
godkjent (vurdert til F), kan han leverast inn igjen etter omarbeiding. Delkarakteren for 
laboratoriejournalen vert rekna som gjennomsnittet av karakterane for dei fire delrapportane. 
 
2. 4t skriftleg eksamen (tel 75% av karakteren). Tilletne hjelpemiddel ved eksamen: Enkel 
kalkulator.  
 
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgjande semester etter godkjenninga. 
 
I semester utan undervisning og for studentar som har gyldige obligatoriske aktivitetervert 
det gjennomført skriftleg skuleeksamen (4 t). Karakteren frå skriftleg eksamen tel 75 % av 
sluttkarakteren og karakteren frå laboratoriejournalane inngår i karaktergrunnlaget og tel 25 
% av sluttkarakteren. 
 
 
Engelsk 
1. Written laboratory reports (25 %) 
The journal after each laboratory exercise is assessed on grading scale A-F. If the journal is 
not approved (assessed to the grade F), it can be revised and submitted again for new 
assessment. The partial grade for the total laboratory journal is the average of the grades for 
the single journals from each exercise. 
 
2. 4h written exam (accounts for 75 % of the final grade). Allowed aid during the exam: 
Simple pocket calculator. 
 
Mandatory activities are valid in two subsequent terms following the approval term.  
 
In semesters without teaching and for students who have valid mandatory activites 
requirements, there will be a written exam (4 hours). The grade from the written exam 
accounts for 75 % of the final grade and the partial grade from the laboratory journals 
accounts for 25 % of the final grade. 
 
NANO244 Material- og nanokjemi 
Varighet av skriftlig eksamen for NANO244 er utvidet fra 3 til 4 timer fra og med høst 15. 
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Emnekode NANO100 
Namn, bokmål Perspektiver i nanovitenskap og -teknologi  
Namn, nynorsk Perspektiv i nanovitskap og -teknologi 
Namn, engelsk Perspectives on nanoscience and nanotechnology 
Studiepoeng 10 
Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk 
Studienivå** Bachelornivå 
Institutt** Kjemisk institutt 
Krav til studierett** Emnet er berre opent for studentar som er tatt opp til Bachelorstudiet i nanoteknologi ved Universitetet i 

Bergen.  
Mål og innhald Hovudmålet for emnet er å få fram nanovitskapen og -teknologien sin eigenart gjennom eksempel henta 

frå aktuelle forskingsprosjekt ved og utanfor Universitetet i Bergen, eksempel på nanoteknologi i aktuelle 
produkt, og problemstillingar av etisk og samfunnsmessig karakter knytt til teknologi. Eit delmål er at 
studentane skal få innsikt i kva forskning er og korleis naturvitskapleg forsking og forskningsformidling 
føregår. Arbeidsforma består av ei førelesningsrekke om ulike aktuelle nanovitskaplege og -teknologiske 
tema med lokale og eksterne foredragshaldarar. Kvar førelesning vert førebudd i eit obligatorisk 
diskusjonskollokvium. I tillegg blir kvar student assosiert til ei forskingsgruppe gjennom semesteret og 
deltar kvar veke i arbeidet i gruppa for å bli kjent med ei nanovitskapleg problemstilling og tilknytte 
arbeidsmetodar. I denne samanhengen blir det definert eit individuelt skriftleg pensum som gir bakgrunn 
for metodar og problemstillingar i gruppa, og journalføringa skal reflektere at det skriftlege pensumet er 
forstått. I slutten av semesteret lagar og presenterer studentane plakat over den nanovitskaplege eller -
teknologiske problemstillinga frå "si" forskingsgruppe. 

Læringsutbytte** Ved fullført emne skal studenten kunne: 
*konkretisere omgrepa nanovitskap og nanoteknologi og greie ut om kva som særmerker dette 
fagfeltet 

*gjere greie for viktige instrumentelle metodar for oppklaring av nanostruktur av material 

*gjere greie for viktige klassar av nanostrukturerte material og korleis desse kan lagast 
*fortelje om ulike typar nanovitskapleg forskning ved UiB 
*diskutere korleis teknologi og samfunn påverkar kvarandre 
*presentere ei problemstilling gjennom skriftleg rapport, plakat og muntleg framstilling 
*greie ut kom kva naturvitskapleg forsking er og gi døme på korleis denne aktiviteten kan  føregå 

Tilrådde forkunnskapar KJEM 110, kan lesast parallelt. 
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Krav til forkunnskapar  Tatt opp til bachelorprogrammet i nanoteknologi. 
Det er eit krav for å kunne melde seg til undervisning og vurdering i emnet at studenten i semesteret før 
planlagt undervisningssemester, deltek aktivt i prosessen som studieadministrasjonen gjennomfører for å 
identifisere vertsgruppe for studenthospiteringa. Nærare informasjon etter førespurnad til 
studierettleiar@nano.uib.no. 
 

Fagleg overlapp  Ev. reduksjon av studiepoeng,  fylles ut ved behov 
 
 

 

Undervisning** 

 

type t/veke veker totalt obligatorisk 
Førelesning 

Prosjektoppgåve 
Kollokvium 

2 
3 
2 

12 
12 
13 

24 
36 
26 

Ja 
Ja 
Ja 

Obligatoriske arbeidskrav Deltaking på minst 10 av dei 12 førelesingane. Deltaking på minst 10 av dei 12 første kollokvia. 
Deltaking i arbeidet i ei forskingsgruppe, inkl. føring av journal (omtala som ”Prosjektoppgåve” i tabellen 
over). Av den totale tida på tre timer kvar veke vil typisk 1-2 timer nyttast til aktiv observasjon i 
forskargruppa og typisk 1-2 timer være dedisert til føring av journal. I tillegg skal kvar student lage ein 
poster som presenterer det faglege innhaldet i forskingsprosjektet som studenten har vore knytt til i 
hospiteringsperioden samt førebu ein munnleg presentasjon av det faglege innhaldet i posteren. 

Vurdering/Eksamensform Emnet nyttar mappeevaluering med fire element: fleirvalstest, prosjektoppgåve, poster, og munnleg 
presentasjon. For å få levere mappeelement må studenten ha godkjent deltaking i obligatoriske 
aktivitetar, inkludert godkjent oppmøte på kollokvia og førelesningar og oppfylt timetall for hospitering i 
forskargruppa dokumentert ved dagbok. Mappa blir vurdert som Bestått/Ikkje bestått. Bestått vurdering 
føreset at alle mappeelementa (fleirvalstest, prosjektoppgåve, poster, og munnleg presentasjon) kvar for 
seg blir vurdert til å vere på nivå tilsvarande Bestått.  Detaljerte retningsliner for vurdering av kvar av 
mappelementa er gitt i eige vedlegg.  
 
Mappeelement er gyldige i 2 påfølgjande semester etter semesteret dei vart gjennomført i.  
 
I semester utan undervisning og for studentar som har gyldige mappelement for prosjektoppgåve, poster 
og munnleg presentasjon, vert det gjennomført skriftleg skuleeksamen (2 t). Dei tre nemnde 
mappeelementa inngår i grunnlaget for karaktersetting.  
 

Læremiddelomtale** Fylles ut ved behov (ikkje pensumliste) 
Karakterskala** Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen bestått/ikkje bestått. 
Undervisningsstad** Bergen 
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Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Det vert 
gjennomført ein evaluering midt i semesteret og ein evaluering ved semesterets slutt.  

Kontaktinformasjon Administrativ koordinator for nanoteknologi 
E-post: studierettleiar@nano.uib.no 
Telefon: 55 58 34 46 
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Emnekode NANO161 
Namn, bokmål Innføring i nanoteknologi og -instrumentering 
       Namn, nynorsk Innføring i nanoteknologi og -instrumentering 
       Namn, engelsk Introduction to nanotechnology and -instrumentation 
Studiepoeng 10 
Undervisningssemester Vår Spring 
Undervisningsspråk Engelsk English 
Studienivå** Både bachelor og master 
Institutt** Kjemisk 
Krav til studierett** Emnet er ope for alle studentar med ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege 

fakultet. 
Mål og innhald Emnet omhandlar fysiske og kjemiske føresetnader for nanoteknologi, med vekt på samanhengar 

mellom atomære vekselverknader og strukturen til ulike typar nanoaggregat. Ulike 
karakteriseringsmetodar blir gjennomgått: Grunnleggjande røntgendiffraksjon, bølgjebasert 
mikroskopi (optisk og elektron), sveipmikroskopi ( sveiptunnell- og atomkraftmikroskopi”), og 
spektroskopi. Topp-ned metodar for framstilling av nanostrukturar blir gjennomgått. Emnet gir også 
perspektiv på den framtidige utviklinga av feltet.  
I tillegg til førelesningar og rekneøvingar inngår det 4 eksperimentelle øvingar med tilhøyrande 
laboratorierapporter.  Kurset består av førelesningar, eksperimentelle øvingar og rekneøvingar. Dei 
eksperimentelle øvingane blir utført i grupper, men rapportane skal utformast og blir vurdert 
individuelt. 
 
This course included the physical and chemical scientific basis for nanotechnology, emphasizing 
the relationship between atomic interactions and the structure of different types of nano 
aggregates. A number of  characterisation methods are presented, including: Basic X-ray 
diffraction, wave-based microscopies (optical, electron), scanning probe microscopies (scanning 
tunnelling (STM) and atomic force (AFM) microscopies), and spectroscopy. Top-down approaches 
for preparing nanostructures will be  presented. The course also demonstrates how the 
development of new instrumentation lays the grounds for nanotechnological applications, with 
perspectives on the future developments of the field. 
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Læringsutbytte**  
Læringsutbyte/resultat 
Etter fullført emne skal studentane kunne 

- Diskutere det vitskaplige grunnlaget for nanoteknologi 
- Relaterte eit materiale sin struktur på nm-nivå til eigenskapane som det har 
-  Skildre topp-ned metodar for framstilling av nanostrukturar, 
- Identifisere og skildre dei fysiske prinsippa bak og praktiske sider ved utvalte teknikkar for 

karakterisering av nanostrukturerte material. 
- Føreslå val av karakteriseringsteknikk ut fra eigenskapane til materialet samt krav til 

oppløysing, forstørring og kjemisk spesiering 
 
On successful completion of this course students should be able to: 
- Discuss the scientific basis for nanotechnology 
- Relate the nanostructure of a material to its properties 
- Describe top-down approaches to the preparation of nanostructures 
- Identify and describe physical principles and practical aspects of selected techniques for 
characterizing the nanostructure of materials 
- On the basis of a material's properties and requirements with respect to resolution, magnification 
and chemical speciation 
 

Tilrådde forkunnskapar  
Krav til forkunnskapar  PHYS101/PHYS111. 
Fagleg overlapp  3 STP overlapp med NANO200; 7 STP overlapp med NANO160. 

3 ECTS overlap with NANO200. 7 ECTS overlap with NANO160. 
Undervisning** type t/veke veker totalt obligatorisk 

Førelesning 
Rekneøvingar 
Lab 

4 
2 
6 

11 
11 
4 

44 
22 
24 

Nei 
Delvis 
Ja 



Gjeldende fra og med vår 2016 

 

Obligatoriske arbeidskrav Skriftlege svar på utvalde kollokvieoppgåver. Desse obligatoriske arbeidskrav tel ikkje med i 
sluttkarakteren. 
Laboratoriekurs med rapport. Rapportane inngår i vurderingsgrunnlaget. 
 
Written answers to selected assignments. These obligatory reports do not contribute to the final 
grading.  
 
Laboratory exercises with written reports. The lab reports contribute to the final grading. 
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Vurdering/Eksamensform 1. Føring av labjournalar (25 %). 
Journalane blir  vurdert på karakterskalaen A-F etter kvar øving. Om ein journal ikkje blir godkjent 
(vurdert til F), kan han leverast inn igjen etter omarbeiding. Delkarakteren for laboratoriejournalen 
vert rekna som gjennomsnittet av karakterane for dei fire delrapportane. 
 
2. 4t skriftleg eksamen (tel 75% av karakteren). Tilletne hjelpemiddel ved eksamen: Enkel 
kalkulator.  
 
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgjande semester etter godkjenninga. 
 
I semester utan undervisning og for studentar som har gyldige obligatoriske aktiviteter vert det 
gjennomført skriftleg skuleeksamen (4 t). Karakteren frå skriftleg eksamen tel 75 % av 
sluttkarakteren og karakteren frå laboratoriejournalane inngår i karaktergrunnlaget og tel  
25 % av sluttkarakteren. 
 
 
1. Written laboratory reports (25 %) 
The journal after each laboratory exercise is assessed on grading scale A-F. If the journal is not 
approved (assessed to the grade F), it can be revised and submitted again for new assessment. 
The partial grade for the total laboratory journal is the average of the grades for the single journals 
from each exercise. 
 
2. 4h written exam (accounts for 75 % of the final grade). Allowed aid during the exam: Simple 
pocket calculator. 
 
Mandatory activities are valid in two subsequent terms following the approval term.  
 
In semesters without teaching and for students who have valid mandatory activities there will be a 
written exam (4 hours). The grade from the written exam accounts for 75 % of the final grade and 
the partial grade from the laboratory journals accounts for 25 % of the final grade. 
 

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

The grading scale used is A to F, where F is fail. 
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Undervisningsstad** Standard: 
Bergen 

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

Kontaktinformasjon Administrativ koordinator for nanoteknologi. 
E-post: studierettleiar@nano.uib.no 
Telefon: 55 58 34 46 
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Kjemisk institutt

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

Kjemisk institutt
Telefon 55583444
Telefaks 55589490
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Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Realfagbygget, Allegt. 41
Bergen

Saksbehandler
Hege Ommedal
55583446
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ettersending til studieplanendringene: Redaksjonell endring i læringsutbyttebeskrivelsene for 
BAMN-NANO og MAMN-NANO med omtale om etikk

Vi viser til sak 15/6740 om omtale av etikk og redelighet i læringsutbyttebeskrivelsene til 

studieprogrammene våre, under «Generell kompetanse».

Læringsutbyttebeskrivelsene for BAMN-NANO og MAMN-NANO er nå justert for enda sterke å 

synliggjøre bevisstheten rundt etisk kompetanse i nanostudiene.

BAMN-NANO
1

I dag: Ha innsikt i etiske og samfunnsmessige aspekt ved nanoteknologi og nanoteknologisk forsking.

Justert tekst: Har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, samfunn, praksis og 

formidling.

MAMN-NANO
2

I dag: Presentere forskingstemaet i ein vidare nanoteknologisk, naturfagleg, samfunnsmessig og etisk 

samanheng.

Justert tekst: 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 også knytta til samfunnsmessige 

tilhøve.

Vennlig hilsen

Morten Førre

Leder Hege Ommedal

Programstyret for nanoVT seniorkonsulent

                                               
1

http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-NANO#uib-tabs-laringsutbyte
2

http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-NANO#uib-tabs-laringsutbyte

Referanse Dato

2015/9880-HEOM 06.10.2015
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