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Studieplanendringer for 2014/15 - Institutt for fysikk og teknologi 
Instituttrådet behandlet i møte 26.9.13 studieplanendringer for 2014/15 for fysikk, petroleum-  
og prosessteknologi og nanovitenskap. Følgende endringer ble behandlet:  
 
Fysikk 
Vi har det siste året arbeidet med en større revisjon av bachelorprogrammet i fysikk. Det 
endelige forslaget til revidert program ble lagt frem for instituttrådet som beskrevet i vedlegg, 
i tillegg ble det foreslått noen mindre endringer.  
 
Petroleum- og prosessteknologi 
Endelig forslag til endring studieplan for petroleum- og prosessteknologi er vedlagt.  
 
Nanovitenskap 
Det foreslås at emnet NANO160 legges ned og erstattes av et nytt emne NANO161. Forslag 
til ny emnebeskrivelse vedlagt.  
 
Endringene ble vedtatt av instituttrådet, programstyret for prosessteknologi fikk fullmakt til å 
avgjøre om emner som tidligere ble administrert av SEVU kan legges ned eller gjøres 
uregelmessig. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Geir Anton Johansen 
Instituttleder Grete Kvamme Ersland 
 administrasjonssjef 
 

Referanse Dato 

2013/9703-GRE 02.10.2013 
  

 

 



FYSIKK 

Store studieplanendringer: 
 
Store studieplanendringer med oppstart fra høsten 2014: 
Programstyret i fysikk foreslår følgende endring av sammensetning og oppbygging av bachelorgraden 
i fysikk: 

• Ex.Phil forslås flyttet til 5.semester. Programstyreleder opprettholder kontakten med 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier(FOF) for å se på muligheten til et eget opplegg 
for fysikkstudentene. 

• INF109 legges til som obligatorisk emne i førstesemester. Vi ber om at det legges til rette for 
plass på emnet. 

• Endring av undervisningssemester for emnene PHYS111, PHYS112, PHYS113 
• Emnene PHYS111, PHYS113 vil få endret innhold.  
• PHYS110 og PHYS115 vil bli nedlagt, mens det vil bli opprettet to nye emner PHYS118 og 

PHYS119. 
• Planen forutsetter at Institutt for matematikk endrer MAT121 fra forkunnskapskrav til 

anbefalt forkunnskap for å få melde seg opp i MAT212. Foreløpig tilbakemelding er 
positiv til dette. 

 
Se vedlegg for forslag til ny oppbygging og emneinnhold. Forslaget har blitt sendt på høring til 
studieprogram som er brukere av fysikkemnene. 
 
 
Nedlegging av emner: 

• Emnene «PHYS110 Perspektiv i fysikk» og «PHYS115 Kvantefysikk og statistisk 
mekanikk» ønskes lagt ned og fjernet fra studiekatalogen. 

 
Opprettelse av nytt emne: 

•  «PHYS118 Moderne fysikk I» . Studiepoeng: 10 
• «PHYS119 Moderne fysikk II». Studiepoeng: 10 

Emnebeskrivelser er vedlagt. 
 
Endring av mål og innhold og læringsutbytte 
Se vedlegg. 
 
 

Mindre studieplanendringer: 
 
Endring av undervisningssemester:  

• PHYS111 settes til undervisning hver vår (Flyttes fra høstsemester) 
• PHYS112 og PHYS113 settes til undervisning hver høst (står nå med vår) 

 
Endring av emnenavn: 

• «PHYS117 Eksperimentalfysikk med prosjektoppgåve» endres til «PHYS117 
Prosjektoppgåve i fysikk» (norsk tittel) og "Project in Physics" (på engelsk). 



 
Endring av vurdering / eksamensform:  
Endring av tekst under vurderingsformer til emnene PHYS112, PHYS113: 
«Skriftleg eksamen, 4 timer.» 
Endring av tekst under obligatorisk aktivitet til emnene PHYS112, PHYS113: 
«Godkjende obligatoriske oppgåver. (Gyldig i seks semester)» 
 
Fargekoder 
PHYS111 får fargekode blå (vår) 
PHYS112 får fargekode grønn (høst) 
PHYS113 får fargekode rød (høst) 
PHYS114 får fargekode gul (vår) 
PHYS118 får fargekode rød (vår) 
PHYS119 får fargekode gul (høst) 
 



PHYS111/Mekanikk I 

Mål og innhald 
Emnet gir ei innføring i kinematikk og dynamikk i fleire dimensjonar, energi og felt med spesiell vekt på 
gravitasjonsfelt, vekselverknad mellom objekt, stive lekamar, rotasjon, statikk, elastisitetslære, og 
fluidmekanikk. Emnet skal gi studentane ei grundig forståing av mekanikken sine grunnleggjande lover, 
omgrep og tenkjemåte og gjere studentane i stand til å nytte disse på fysiske problemstillingar. I 
laboratorieøvingar vert enkle eksperiment gjennomført for å belyse sentrale delar av pensum. 

Læringsutbyte/resultat 
Ved fullført emne PHYS111 skal studentane kunne: 

• forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar innan kinematikk, dynamikk, statikk, 
elastisitetslære og fluidmekanikk.  

• bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å løyse oppgåver innan kinematikk, dynamikk, 
statikk, elastisitetslære og fluidmekanikk.  

• teikne skisser som systematiserer problemstillingen i slike oppgåver.  
• samanfatte laboratoriearbeid i ein skriftleg rapport. 

PHYS112 / Elektromagnetisme og optikk 

Mål og innhald 
Emnet gir ei innføring i elektromagnetisme og optikk med spesiell vekt på følgjande tema: Elektriske felt 
og elektriske straumar, magnetfelt og induksjon, grunnleggjande elektriske kretsar, Maxwell sine 
likningar og elektromagnetiske bølgjer, geometrisk optikk, fysikalsk optikk, interferens og diffraksjon. 

Læringsutbyte/resultat 
Ved fullført emne PHYS112 skal studenten kunne 

• forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar innan elektrisitetslære, 
elektromagnetisme og optikk  

• bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å løyse oppgåver innan elektrisitetslære, 
elektromagnetisme og optikk  

• teikne skisser som systematiserer problemstillingen i slike oppgåver. 

PHYS113 / Mekanikk 2 og termodynamikk 

Mål og innhald 
Emnet tek for seg klassisk mekanikk og grunnleggjande termodynamikk: svingingar, mekaniske bølgjer, 
gravitasjon, grunnleggjande celestmekanikk, Lagrange-Hamiltonformalisme, termodynamiske prosesser 
og variablar, hovudsetningane i termodynamikken og varmetransport. Emnet dannar grunnlag for vidare 
studium i mellom anna fysikk, geofysikk, og industrielle prosesser.  

Læringsutbyte/resultat 
Ved fullført emne PHYS113 skal studentane kunne 

• bruke lovene frå klassisk mekanikk på fysiske problemstillingar  
• gjere greie for Newton si gravitasjonslov og rørsla til planetane i solsystemet  
• Formulere mekanikken gjennom Hamiltons prinsipp og Lagranges bevegelseslingninger. 
• greie ut om dei grunnleggjande termodynamiske omgrepa temperatur, varme, indre energi og 

entropi,  
• forklare hovudsetningane i termodynamikken  
• bruke første og annen lov i termodynamikken til å rekne ut den teoretiske verknadsgraden til 

varmekraftmaskiner 

 

 



 
 

PHYS114 / Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk 

Mål og innhald 
Emnet gir en innføring i moderne måleteknikk og datainnsamling, generell bruk av måleinstrument, 
behandling og vurdering av måledata. Laboratorieoppgåvene demonstrerer måleproblemstillingar frå 
ulike deler av fysikken. Nokre av oppgåvene måler størrelsar som er av betyding i miljøsamanheng. 

Læringsutbyte/resultat 
Ved fullført emne PHYS114 skal studenten kunne: 

• Bruke standard laboratorieinstrument (som multimeter, tellar og oscilloskop) i forskjellige 
måleoppsett.  

• Programmere og bruke et PC-basert datainnsamlingssystem for å gjennomføre enkle målingar.  
• Vurdere innsamla måledata og dei fysiske størrelsane ein har kome fram til ved overslag og 

formlar for måleuvisse.  
• Foreta enkle modelltilpasninger til eksperimentelle data med dertil egnet 

programmeringsverktøy.  
• Presentere problemstilling og måleresultat i ein oversiktleg laboratoriejournal.  

 

PHYS118/Moderne fysikk-I  

Mål og innhald 

 
Emnet gir ei innføring i Einsteins spesielle relativitetsteori, ei innføring i fenomener som leia til den 
klassiske fysikken sitt samanbrot og utviklingen av kvanfefysikken.  Vidare gis ei innføring i 
grunnleggjande kvantemekanikk ,  Schrødingers likning og løysing av denne for enkle modellproblem og 
for hydrogenatomet.  Til slutt innføres omgrepet spin, Pauliprinsippet  og oppbygjinga av det periodiske 
system.  

Læringsutbyte/resultat 
Ved fullført emne PHYS118 skal studenten kunne 

• bruke spesiell relativitetsteori på utvalde problem. 
• Gjere greie for sammenbruddet til klassisk fysikk og utviklingen av kvantefysikken 
• gjere greie for sentrale omgrep i elementær kvantefysikk som Schrödingerlikninga, partikkel-

bølgedualisme og Heisenbergs uvissesrelasjon, tunnelering og fortolkning av bølgjefunksjonen. 
• Kunne bruke Schrödingerlikninga  til å løyse enkle problem, bundne og ikkje-bundne tilstander 

og hydrogenatomet. 
• gjere greie for atomenes oppbygging og det periodiske system 

 

PHYS119 / Moderne fysikk-II 

Mål og innhald 
 

Emnet gir ei brei innføring i moderne fysikk med utgangspunkt i kvantemekanikken:  Emnet starter med 
innføring i kvantestatistikk for identiske partikler og behandler deretter oppbyggjinga av enkle og meir 
komplekse molekyl og faste stoff. Deretter gjennomgås atomkjernens oppbygging og viktige 
kjernefysiske forvandlingsprosesser som til dømes fusjonssyklusen på sola.  Anvendelser og verkemåte 
til kjernefysiske kraftverk vert også gjenomgått. Til slutt gjer emnet ei innføring i dei grunnleggjande 
partikler og vekselverknader og utviklingen av universet fra det store smellet.  

Emnet byggjer på PHYS118. Studenter som ønskjer å ta kurset uten phys118 tilbys et 4 timers forkurs i 
kvantefysikk 



 
 

Læringsutbyte/resultat 

 
Ved fullført emne PHYS119 skal studenten kunne 

• gjere greie for materiens oppbygging fra kvarkar til faste stoff.  
• Gjere greie for energiforhold i kjernefysiske prosesser og reaksjoner (fisjon,fusjon 

radioaktivitet). 
• Gjere greie for dei grunnleggjende vekselverknadene og vår kunnskap om universets 

sammenseting og utvikling fra det store store smellet og til i dag. 

PHYS116 / Signal-og systemananalyse 

Mål og innhald 
Studenten lærer kva digital signalbehandling er. Emnet tek opp tidsdiskrete system og analyser av desse 
i tid (differanselikningar), frekvens (Fouriertransformasjonar) og z-plan 

(Z-transformasjonar). Spesifikt analyser ein ulike typar filter (lavpass, bandpass), FIR-filter (bruker berre 
framoverkopling), IIR-filter (bruker også tilbakekopling) og generelt stabilitetskriterium. Lærerike 
laboratorieoppgåver der ein brukar simuleringsprogrammet Matlab til å implementere ulike digitale 
algoritmar, viser praktisk bruk av digital signalbehandling, som på musikk og tale. Det er ein fordel å 
kunne litt om programmering, men det er mulig å ta kurset og lære enkel programmering i Matlab 
undervegs. 

Læringsutbyte/resultat 
Ved fullført PHYS116 skal studenten kunne  

- gjere greie for korleis ein digitaliserar signal og relaterte problem med nedfolding og kvantisering.  

- lage enkle algoritmar som implementerer ulike filtertypar, springande middel, lavpass, bandpass og 
bruke desse på praktiske problemstillingar som lyd- og bildebehandling. 

- forklare forskjellen på FIR og IIR filter og beherske teoretiske analysemetodar som z-plan, frekvensplan 
og tidsplan brukt på desse filtera  

Foreslått studieløp: 

6. sem. (vår)    

5. sem. (høst) Ex.Phil Phys117* Phys119 / Phys116** 

4. sem (vår) Mat 121*** Phys114* Phys118 ** 

3. sem (høst) Mat 212*** Phys113* Phys112* 

2. sem (vår) Mat 131*** Mat 112*** Phys111* 

1.  sem (høst) INF 109 Mat 111*** Phys109 

* PHYS111, 112, 113, 114, 117 + INF109 og Ex.Phil er obligatorisk i graden 
**Velg minst to av emnene PHYS116 / 118 / 119 
*** 4 av 5 matematikkemner er obligatoriske i graden 
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Til Studiestyret, Mat.Nat. Fak. 
 
 
Tilleggskommentarer: Studieplanendringer Bachelorstudiet i fysikk 
 
Det framlagte forslaget til nytt opplegg for bachelorstudiet i fysikk er nesten likt med det som 
ble framlagt til diskusjon for studiestyret den 10. april i år, og er identisk i oppbygging. 
Hovedmotivasjonen for endret opplegg har vært å komme tidligere i gang med de 
obligatoriske fysikkemnene enn  i 3. semester. Nedenfor følger utdyping av to spørsmål om 
opplegget. 
 
Ex-Phil: Dette foreslås lagt til 5. semester i det anbefalte opplegget, idet et oversiktskurs i 
astrofysikk (PHYS109) foreslås gjennomført i første semester. Vi tror at dette kurset også kan 
fungere godt sosialt som førstesemesterkurs for alle fysikkstudenter og forsterke kullfølelsen.   
Vi har vært i kontakt med Rune Falch og Reidar Lie ved FoF (epost og telefonsamtale i mars i 
år). De har ikke ytret motforestillinger mot å legge Ex. Phil. til 5. semester. (Imidlertid ble det 
ytret ønske om at det legges til vårsemesteret, for å fordele undervisningsbelastningen jevnere 
over undervisningsåret, dette blir i praksis vanskelig da vi må legge emnet i 6.semester, et 
semester vi ønsker å holde åpent for utveksling.)  Som saksframlegget sier, så har vi også vært 
inne på tanken om Ex. Phil. opplegget kunne tilpasses de kunnskaper som studentene har 
tilegnet seg når de er i femte semester (kvantemekanikk, kosmologi, stråling, o.a.). Dette er 
foreløpig ikke konkretisert på noen måte.  Vi legger til at PHYS109 er ikke obligatorisk, så 
studentene kan velge Ex-Phil i første semester dersom de ønsker det. 
 
INF 109:  Dette foreslås gjort obligatorisk i første semester. Dette er motivert i at det uansett 
er så godt som umulig å fungere som fysiker/naturviter i dag uten 
programmeringskunnskaper. Vi forstår at dette fører til at kapasitetsutfordringer i INF109, 
idet Bachelorprogrammet i fysikk har opptak av 25-40 studenter i året. Programstyret i 
informatikk er svært positiv til vår forespørsel (j.f.r. epost til Hanne Israelsen, vedlagt 
sak.2013/9703-12).  
 
Under utarbeidelsen av det nye opplegget har vi blitt oppmerksom på oppleggene i de 
naturvitenskapelige bachelor-retningene ved UiO ofte har opplegg med kurs i programmering 
i første semester og Ex.Phil i femte semester. 
  
Vennlig hilsen  
 
For programstyret i fysikk,  
Bjarne Stugu / Hanne Israelsen 

mailto:Bjarne.Stugu@ift.uib.no


Sak 14/13, vedlegg 2 
 

Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode PHYS118 
Namn, nynorsk  
 

Namn, bokmål Moderne fysikk - I 
Namn, engelsk Modern Physics - I 
Studiepoeng  
Undervisningssemester Vår 
Undervisningsspråk Norsk 
Studienivå Bachelor 
Institutt Institutt for fysikk og teknologi 
Krav til studierett Standard (100 og 200tallsemner): 

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. 
opptakskrav. 
 

Mål og innhald Emnet gir ei innføring i Einsteins spesielle relativitetsteori, ei innføring i fenomener som leia til den klassiske fysikken sitt samanbrot 
og utviklingen av kvanfefysikken. Vidare gis ei innføring i grunnleggjande kvantemekanikk, Schrødingers likning og løysing av 
denne for enkle modellproblem og for hydrogenatomet. Til slutt innføres omgrepet spin, Pauliprinsippet og oppbygjinga av det 
periodiske system. 

Læringsutbytte Ved fullført emne PHYS118 skal studenten kunne 
• bruke spesiell relativitetsteori på utvalde problem. 
• Gjere greie for sammenbruddet til klassisk fysikk og utviklingen av kvantefysikken 
• gjere greie for sentrale omgrep i elementær kvantefysikk som Schrödingerlikninga, partikkel-bølgedualisme og Heisenbergs    
uvissesrelasjon,  tunnelering og fortolkning av bølgjefunksjonen. 
• Kunne bruke Schrödingerlikninga  til å løyse enkle problem, bundne og ikkje-bundne tilstander og hydrogenatomet. 
• gjere greie for atomenes oppbygging og det periodiske system 

Tilrådde forkunnskapar PHYS111, PHYS112, PHYS113 
Krav til forkunnskapar  Ingen 
Fagleg overlapp  
 

Ingen 

Undervisning og omfang Forelesing/ 3t per uke 
Oppgavegjennomgang/ 2t per uke 
Regneverksted/ 2t + 2t i uken 

16.09.13 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Obligatoriske arbeidskrav Godkjend obligatorisk oppgåve. (Gyldig i 6 semester) 
Vurdering/Eksamensform Skriftlig eksamen, 4 timer. Lovlege hjelpemiddel: Matematisk formelsamling, godkjend lommekalkulator og 5 A4-sider med 

studentane sine eigne notat. Notatane kan vere hand- eller maskinskrivne, men må kunne lesast utan hjelpemiddel som 
forstørringsglas. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjend i fakultetets eksamensreglement. 

Eksamenssemester Standard: 
Det er ordinær eksamen kvart semester 

Karakterskala 
 
Grading scale 

Standard: 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** Standard: 
Bergen 

Emneevaluering** Standard: 
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  
Ev. skildring av evalueringsmetode (elektronisk skjema, referansegruppe, osv) og evalueringsfrekvens (kvart år, annen kvart år, osv) 

Kontaktinformasjon Standard: 
Forelesar og Administrativ kontaktperson  finn du  på Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
 



Sak 14/13, vedlegg 4 
 

Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode PHYS119 
Namn, nynorsk  
 

Namn, bokmål Moderne fysikk - II 
Namn, engelsk Modern Physics - II 
Studiepoeng  
Undervisningssemester Høst 
Undervisningsspråk Norsk 
Studienivå Bachelor 
Institutt Institutt for fysikk og teknologi 
Krav til studierett Standard (100 og 200tallsemner): 

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. 
opptakskrav. 
 

Mål og innhald Emnet gir ei brei innføring i moderne fysikk med utgangspunkt i kvantemekanikken:  Emnet starter med innføring i kvantestatistikk 
for identiske partikler og behandler deretter oppbyggjinga av enkle og meir komplekse molekyl og faste stoff. Deretter gjennomgås 
atomkjernens oppbygging og viktige kjernefysiske forvandlingsprosesser som til dømes fusjonssyklusen på sola.  Anvendelser og 
verkemåte til kjernefysiske kraftverk vert også gjenomgått. Til slutt gjer emnet ei innføring i dei grunnleggjande partikler og 
vekselverknader og utviklingen av universet fra det store smellet. 

Læringsutbytte Ved fullført emne PHYS119 skal studenten kunne 
• gjere greie for materiens oppbygging fra kvarkar til faste stoff.  
• Gjere greie for energiforhold i kjernefysiske prosesser og reaksjoner (fisjon,fusjon radioaktivitet). 
• Gjere greie for dei grunnleggjende vekselverknadene og vår kunnskap om universets sammenseting og utvikling fra det store  
store smellet og til i dag. 
 

Tilrådde forkunnskapar PHYS111, PHYS112, PHYS113 og PHYS118. Studenter som ønskjer å ta kurset uten phys118 tilbys et 4 timers forkurs i 
kvantefysikk 

Krav til forkunnskapar  Ingen 
Fagleg overlapp  
 

Ingen 

16.09.13 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

Undervisning og omfang Forelesing/ 3t per uke 
Oppgavegjennomgang/ 2t per uke 
Regneverksted/ 2t + 2t i uken 

Obligatoriske arbeidskrav Ingen 
Vurdering/Eksamensform Skriftlig eksamen, 4 timer. Lovlege hjelpemiddel: Matematisk formelsamling, godkjend lommekalkulator og 5 A4-sider med 

studentane sine eigne notat. Notatane kan vere hand- eller maskinskrivne, men må kunne lesast utan hjelpemiddel som 
forstørringsglas. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjend i fakultetets eksamensreglement. 

Eksamenssemester Standard: 
Det er ordinær eksamen kvart semester 

Karakterskala 
 
Grading scale 

Standard: 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** Standard: 
Bergen 

Emneevaluering** Standard: 
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  
Ev. skildring av evalueringsmetode (elektronisk skjema, referansegruppe, osv) og evalueringsfrekvens (kvart år, annen kvart år, osv) 

Kontaktinformasjon Standard: 
Forelesar og Administrativ kontaktperson  finn du  på Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
 



[Page #]

Hanne Israelsen

Fra: Mari Garaas Løchen

Sendt: 22. oktober 2013 11:32

Til: Hanne Israelsen

Emne: Ang innføring av INF109 som obligatorisk emne på fysikk

Hei,  

 

Viser til tidligere kommunikasjon om å inkludere INF109 blant de obligatoriske høstemnene for 

1.semesterstudentene på fysikk. Programstyret ved institutt for informatikk bekrefter at dette er mulig fra 

informatikk sin side, og er svært positive til tiltaket. Det vil ikke være noen problemer å ha undervisningen i samme 

rom som tidligere, så studentene er hjertelig velkomne. 

 

På vegne av programstyret,  

 

Mari Garaas Løchen 

Studieleder 

Institutt for informatikk 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fysikk og teknologi 
 

  
 
 
 

Postadresse: 
Postboks 7803 
NO-5020 Bergen 
Norge 
 

Telefon: 
+47  55 58 28 06 
Org.no. 874 789 542  

Telefaks: 
+47  55 58 94 40 
E-post: post@mnfa.uib.no 
Saksbeh. tlf.: 55 58 28 64 
 

Besøksadresse: 
Allégt. 55, Bergen 
Internett: 
http://www.ift.uib.no/ 

 
Det matematisk-naturvitskaplige fakultet 
UiB 
 
 
 
Deres ref.: Vår ref.: 13/9703/IFT/TEF                    Dato: 2. oktober 2013 
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Stor felles studieplanendring 
 

1. Endret oppbygging av bachelorprogram (fra høst 2014) 
 
6. sem Valg Valg PTEK203/GEOV260 
5. sem Valg KJEM210 PTEK202 
4. sem PHYS111 Valg PTEK212 
3. sem PHYS112 KJEM110 PTEK211 
2. sem MAT131 MAT102/MAT112 GEOV101 
1. sem Ex.phil MAT111 PTEK100 
 

Følgende endringer er gjort:  
- MAT102 – Brukerkurs i matematikk II er satt inn som et alternativ for MAT112 – 
Grunnkurs i matematikk II 
- MAT131 – Differensiallikninger I erstatter MAT121 – Lineær algebra 
- PHYS111 – Mekanikk og PHYS112 – Elektromagnetisme og optikk bytter semester 
(med bakgrunn i endringene i fysikk) 
- PHYS114 – Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk går ut som 
alternativt obligatorisk emne (til PHYS112), og blir et anbefalt valgemne 
 

Prosessteknologi 
 
Programstyret for prosessteknologi har hatt studieplanendringene til behandling, og har 
ellers vedtatt følgende studieplanendring: 
 
Stor studieplanendring 
 

2. Endring i undervisningssemester MNF170 – Risikobasert HMS-styring og PTEK251 – 
Risikoanalyse – metoder og anvendelse 

 
I forbindelse at etter- og videreutdanningen ved UiB er under omlegging, vil vi gjøre følge 
endringer i undervisningssemester for våre tidligere SEVU-emner:  
 

mailto:post@mnfa.uib.no
http://www.ift.uib.no/
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MNF170:  
«Uregelmessig, haust. I dette emne er det svært få plassar tilgjengeleg (normalt under 10). 
Ved stort søkertal vil derfor studentar innanfor prosess- eller petroleumsteknologi bli 
prioritert.» 
 
PTEK251: 
«Uregelmessig, vår. I dette emne er det svært få plassar tilgjengeleg (normalt under 10). 
Ved stort søkertal vil derfor studentar innanfor prosess- eller petroleumsteknologi bli 
prioritert.» 
 
 

Petroleumsteknologi 
 
Programstyret for petroleumsteknologi har hatt studieplanendringene til behandling, og har 
ellers vedtatt følgende studieplanendringer: 
 
Mindre studieplanendringer 
 

3. Endring av vurderingsform i PTEK211 – Grunnleggende reservoarfysikk 
 
Legge til muligheten til å arrangere skriftlig eksamen dersom det er mange oppmeldte 
studenter. Teksten under ”Vurderingsformer” i studieplanen må da forandres til: 

 
”Munnleg eksamen. Eksamen kan bli skriftleg, avhengig av antal oppmelde 
studenter. Hjelpemiddel: Godkjent kalkulator” 
 
4. Varsel om endring av fargekode – PTEK211 
 
Frå høsten 2015 må PTEK211 endre fargekode frå grønn til rød (med bakgrunn i 
oppbygningen av den nye studieplanen). 

 
5. Tilføyelse av forkunnskapskrav for opptak i reservoarmekanikk 

  
MAT212 – Funksjoner av flere variable (eller tilsvarende) legges inn som et obligatorisk 
forkunnskapskrav for et opptak til studieretningen reservoarmekanikk.  

 
 

Etter fullmakt 
 

Harald Høiland               Pawel Kosinski        
Leder, programstyret i            Leder, programstyret i     

 petroleumsteknologi             prosessteknologi       
 
 
 
 

Terje Finnekås 
Studiekonsulent 
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Terje Finnekås

Fra: Kristine Lysnes <Kristine.Lysnes@math.uib.no>

Sendt: 26. september 2013 11:29

Til: Terje Finnekås

Emne: Re: Bekreftelse på at MAT131 er ok

Hei 

 

Jeg har sendt forespørsel til programstyret ved Matematisk institutt, og  

de er enstemmig enige i at dere kan legge MAT131 til som obligatorisk  

emne i studieplanen til ptek. 

 

Jeg er også (sånn praktisk-administrativt sett) enig i endringen, da det  

er mer plass på MAT131 enn på MAT121. På MAT121 har det de siste to  

årene vært så mange oppmeldte at vi har stått i fare for å måtte dublere  

undervisningen, så det er bedre for oss med en spredning av studentene..... 

 

Det kom inn en liten bekymringmelding angående å kutte MAT121, som går  

på at noe av stoffet i MAT131 blir lettere hvis man tar MAT121  

samtidig/på forhånd. Lineær algebra er et mer grunnleggende kurs, og det  

er lettere å seg diff.ligninger på egenhånd enn matriser, determinanter,  

egenverdier og lineære transformasjoner. De som velger MAT102 vil få  

endel lineær algebra der, men de som velger MAT112 (for det er valgfritt  

om de tar MAT102 eller MAT112, sant) vil mangle lineær algebra, med  

mindre de tar det som valgfag. Dette påvirker ikke vår godkjennelse for  

endringen, men er kun en advarsel til dine studenter. 

 

vennlig hilsen 

Kristine Lysnes 

studiekonsulent 

 

Matematisk institutt 

Universitetet i Bergen 

Postboks 7803 

5020 Bergen 

 

Tlf: +47 55 58 28 34 

Fax: +47 55 58 96 72 

 

On 22.09.2013 21:04, Terje Finnekås wrote: 

> Hei Kristine, 

> 

> Kan du skaffe en formell bekreftelse fra Matematisk institutt at det er ok at du bruker MAT131 som et nytt emne i 

vår bachelorgrad (som erstatning for MAT121)? 

> 

> Mvh 

> Terje 

> 
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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** Institutt for fysikk og teknologi 
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 

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 vert vurdert til bestått/ikkje bestått. Om ein journal ikkje er bestått kan han leveres inn igjen 
etter omarbeiding. Laboratoriedelen til NANO161 vurderas om eit heile basert på alle laboratorieøvingane i 
karakterskalaen A-F.   
 
2. 4t skriftleg eksamen (tel 75% av karakteren). Tilletne hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator. 
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgjande semester etter godkjenninga 
 
 
1. Written laboratory reports (25%) 
The journal after each laboratory exercise is assessed on the basis of passed/failed. The laboratory part of NANO161 is 
assessed in the entirety of the laboratory journals based on the grading scale A-F. 
 
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.  
 

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

The grading scale used is A to F, where F is fail. 

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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