
 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet 
Telefon 55582062 
post@mnfa.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Realfagbygget, Allégt. 41 
Bergen 

Sakshandsamar 
Stine Beate Balevik 
55582067 

side 1 av 2

 
 

Geofysisk institutt 
Institutt for informatikk 
Kjemisk institutt 
Institutt for geovitskap 
Institutt for fysikk og teknologi 
Institutt for biovitenskap 
Matematisk institutt 

 
  
  

 
 
Små studieplanendringar for haustsemesteret 2018 
 
Fristen for å melde inn små endringar i studieplan som gjeld emne som skal undervisast 
neste semester er 1. mars. Dette er også fristen for å orientere om instituttet sine langsiktige 
planar innanfor studieprogram/emne og endringar i undervisningstilbodet 2018. 
 
Langsiktige planar 
Studiestyret ber om at instituttet/programstyra gir ei kortfatta orientering om planar for 
endringar i studieprogramma. Dette er eit tiltak for å sikre informasjonsflyt mellom institutta 
og til medlemmar av Studiestyret, ettersom endringar i emneporteføljen/studieprogram ofte 
har ringverknad for studieprogram ved andre institutt. 
 
Studiestyret har ikkje myndigheit eller midlar til å vedta kva emne som i neste runde skal 
opprettast, men sjå på emnetilbodet til fakultet i heilskap og kome med tilråding ut i frå dette.  
 
Små endringar 
Små endringar i studieplanane omfattar endringar som emnenamn, mål og innhald, 
vurderingsform osv. Sjå oversikt her: 
https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/ea/Store_og_sm%C3%A5_studieplanendringer.doc  
 
Endringar i studieprogram må meldast 1. oktober 2018.  
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2017/11118-STB 12.01.2018 
  

 

https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/ea/Store_og_sm%25C3%25A5_studieplanendringer.doc
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Endringar i undervisningstilbodet haustsemesteret 2018 
Studiestyret ynskjer å bli informert om endringar i undervisningstilbodet haustsemesteret 
2018, der tilbodet vil avvike frå den vedteke planen. 
 
Studieløp ved UNIS 
Dei institutta som har tilrettelagt studieløp for studentar som ynskjer eit 
studieopphald på Universitetssenteret på Svalbard kan gi tilbakemelding om dette ved å 
oppdatere vedlagte tabellar. Tabellane vert mellom andre brukt i fakultetet sine 
informasjonsmøter om UNIS til studentar om våren og hausten, og under PÅ VEG. 
 
 
Ressursar 
Meir informasjon om studieplaner fins på wikisida: 
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner  
 
Reglement: https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer 
 
 
Ta kontakt med underteikna om du har spørsmål 
 
 
Venleg helsing 
 
Birthe Gjerdevik 
Fungerande studiesjef Stine Beate Balevik 
 seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer


Bachelor i klima, atmosfære- og havfysikk 

UNIS: AGF-211 

UNIS: AGF-212 

  

UNIS: AGF-213 

UNIS: AGF-214 

  

GEOF110 MAT131 EX.PHIL. 

GEOF105 MAT212 PHYS112/113 

MAT112 MAT121 PHYS111 

MAT111 GEOF100 INF109 

 

Bachelor i biologi: 

6. V AB-201 AB-202 

5. H Valg 

4. V MOL100 BIO103 BIO104 

3. H PHYS101 BIO102 Statistikk 

2. V Ex.phil. BIO101 Kjemi 

1. H BIO100 Matematikk Kjemi 

 

6. V AB-201 AB-202 

5. H AB-203 AB-204 

4. V MOL100 BIO103 BIO104 

3. H PHYS101 BIO102 Statistikk 

2. V Ex.phil. BIO101 Kjemi 

1. H BIO100 Matematikk Kjemi 

 



Bachelor i fysikk 

6. V UNIS 

5. H Ex.phil. PHYS116/119 PHYS117 

4. V MAT121  PHYS118 PHYS114 

3. H MAT212  PHYS112  PHYS113 

2. V MAT112  PHYS111 MAT131 

1. H Valg Matematikk PHYS109 

 

Bachelorstudenter i fysikk som ønsker å studere et semester på UNIS kan blant annet velge 
følgende emner: 

AGF-211 Air-Ice-Sea Interaction-(15 SP) 

AGF-212 Snow and Ice Processes (15 SP) 

 

Bachelor i petroleum- og prosessteknologi 

6. V AT-205 AT-211/AT-212 

5. H Valg KJEM210 PTEK202 

4. V PHYS111  PTEK203/GEOV260 *  PTEK212 

3. H PHYS112 KJEM110 PTEK211 

2. V MAT131  Matematikk  GEOV101 

1. H Ex.phil. Matematikk PTEK100 

 

 

 



Bachelor i geovitenskap 

6.V AG209 AG222 

5.H GEOV108* GEOV107 Valg 

4.V GEOV104 GEOV109* GEOV111 

3.H GEOV103 Valg Valg 

2.V GEOV101 GEOV102 MAT102 

1.H Ex.phil. Matematikk Kjemi 
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Allegaten 70 
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Saksbehandler 
Elisabeth Aase Sæther 
+47 55 58 26 04 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Små studieplanendringer for høsten 2018 ved Geofysisk institutt 
Programstyret for meteorologi og oseanografi ved Geofysisk institutt melder inn følgende 
endringer fra og med høsten 2018:  
 
GEOF346: 

Under «vurderingsformer» for GEOG346 er følgende lagt til (markert med rødt):  

«I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

Avsluttande, munnleg eksamen, inkludert framlegging av programmeringsoppgåver og 
spørsmål om oppgåver frå undervisninga, utgjer 100% av karakteren. 

The forms of assessment are: 

Final, oral exam, including presentation of the programming exercises and questions related 
to some of the assignments, counts 100% of the grade» 

Under “Vurderingssemester” er følgende lagt til: “Det ordinær eksamen i kvart semester. I 
semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret».  

 

GEOF100 

Det er gjort endring i GEOF100 under «Arbeids- og undervisningsformer», «Obligatorisk 
undervisningsaktivitet» og «Vurderingsformer» til følgende:  

Under «Arbeids- og undervisningsformer» er: «Omvisning på Vêrvarslinga på Vestlandet» 
tatt ut.  

Ny tekst er:  

Norsk tekst: «Undervisninga blir gitt i form av 4 timar førelesing og 2 timer med kollokvier per 
veke. 

 

Referanse Dato 

2017/11118-ELSÆ 01.03.2018 
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Her inngår opplæring i bruk av biblioteksressursar  og innføring i bruk av digitale verktøy som 
brukast i vêrvarsling.» 

 

Engelsk tekst: «The teaching is given as lectures (4 hours per week) and exersices (2 hours 
per week). The teaching will include an introduction to the use of library resources, and the 
use of digital tools for analysis of weather charts. » 

Under «Obligatorisk undervisningsaktivitet» er «Godkjent skriftlig oppgåve med oppgitt 
tema» blitt endra til: «Godkjent semesteroppgåve». Ny tekst blir som følger:  

Godkjent semesteroppgåve (Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav 
blir godkjent samt dei tre etterfølgjande semestra.) 

Semester project thesis .(Valid for four semesters: The semester mandatory activities have 
been approved and the three following semesters.)  

Under «Vurderingsformer» er det endret fra «oppgåveinnlevering» til «semesteroppgave». 

Ny tekst blir som følger:  

Skriftleg slutteksamen, 5 timar. Må ha godkjent  semesteroppgåve for å gå opp til 
slutteksamen.  

Final exam is written, 5 hours. Project thesis must be accepted to be able to sit the exam. 

 
Endringene er innarbeidd i vedlagte emnebeskrivelser.  

 
Masterprogram i meteorologi og oseanografi med studieretning Klimadynamikk – 
Noen av endringene med virkning fra og med våren 2018 
 
Høsten 2017 ble det meldt inn at en ønskte at emnene GEOF213 og GEOF220 (aller helst 
begge) eller tilsvarende skulle være gjennomført og bestått for å kvalifisere til opptak til 
studieretningen klimadynamikk. Dersom ett av emnene; GEOF213 eller GEOF220 ikke var 
avlagt før opptak ble dette emnet obligatorisk i master for studieretningen Klimadynamikk. 
Etter tilbakemeldinger fra studentene til programstyret er dette vedtaket blitt omgjort. 
Ettersom dette ikke medfører en innstramming i opptakskravet for studentene, samt at det er 
dette studentene ønsker og det er i tråd med tidligere opptakskrav, så ber vi om at det 
gjeldende fra og med våren 2018.  
 
For studieretningen Klimadynamikk vil en ta ut at emnet GEOF220 er obligatorisk. Emnet 
GEOF220 blir flyttet «Tilråde valgemner». På denne bakgrunn, samt at vi har blitt 
oppmerksom på at GEOF310 og GEOF311 bør stå under «Tilrådde valgemner» er følgende 
endringer blitt gjort for klimadynamikk:   
 
Under «Opptakskrav» blir setningen «Dersom eit av emna GEOF213 eller GEOF220 ikkje er 
gjennomført og bestått før opptak blir dette emnet obligatorisk i master» tatt ut på norsk og 
engelsk med virkning fra og med våren 2018.  
 
Under «Obligatoriske emner» blir setningen: «Dersom eitt av emna GEOF213 eller 
GEOF220 ikkje er avlagt før opptak blir dette emnet obligatorisk i master. Den valfrie 
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emnedelen blir då 30 studiepoeng» tatt vekk på norsk og engelsk. Det samme gjelder for 
teksten: «Dersom eitt av emna GEOF213 eller GEOF220 ikkje er gjennomført og bestått før 
opptak blir dette emnet obligatorisk i master. GEOF213 må takast i første semester i staden 
for valemne, og GEOF220 må takast i andre semester i staden for valemne. Dette gjelder 
også med virkning fra og med våren 2018.   
 
Under «Tilrådde valgemner» er emnene: «GEOF220, GEOF310 og GEOF311» lagt til med 
virkning fra og med høsten 2018.  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Helge Drange 
programstyreleder for  
Meteorologi og oseanografi Elisabeth Aase Sæther 
                                                                                    seniorkonsulent 
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1 

Emnebeskriving for GEOF100 Introduksjon til atmosfære, hav og klima 

Introduksjon til atmosfære, hav og klima 

Introduction to the atmosphere, ocean and climate 

 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av:  

Programstyret for meteorologi og oseanografi:  19.09.2016  

  

Geofysisk institutt, instituttrådet:  30.9.2016 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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 Kategori Tekst 
Emnekode 
Course Code 

GEOF100 

Namn på emnet, nynorsk Introduksjon til atmosfære, hav og klima 

Namn på emnet, bokmål Introduksjon til atmosfære, hav og klima 

Course Title, English Introduction to the atmosphere, ocean and climate 

Studiepoeng, omfang 
ECTS Credits 

10 ECTS 

Studienivå (studiesyklus) 
Level of Study 

Bachelor  

Bachelor  

Fulltid/deltid 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
Language of Instruction 

Norsk  

Norwegian 

 Undervisningssemester 
 Semester of Instruction 

Haust 
 
Fall 

Undervisningsstad 
Place of Instruction 

Geofysisk institutt 

Geophysical Institute 

 Mål og innhald 
 

Mål 
Emnet gjev ei innføring i dei mest sentrale emna i meteorologi, oseanografi og klima med vekt på ei kvalitativ forklaring av 
dei fysiske prosessane.  
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Objectives and Content 

 
Innhald 
Emnet gjennomgår fysiske og kjemiske eigenskapar ved atmosfæren og havet og korleis dei påverkar kvarandre. Emnet gjev 
vidare ei innføring i kva krefter som er årsak til sirkulasjonen i havet og atmosfæren og ein gjennomgang av globale 
vêrsystem og havstraumar. Studentane vil få ei innføring i dei viktigaste energiformene og korleis energi vert transportert i 
luft og vatn. Viktige prosessar som til dømes danning av skyer og nedbør, tidevatn og bølgjefenomen vert gjennomgått. 
Grunnleggjande variasjonar og endringar i klima på ulike tidsskalaer vert og gjennomgått. Utvalde laboratorieeksperiment 
vil verte nytta for å illustrere sentrale prosessar for rørsla til luft og vatn på ei roterande jord. 
 
Objective 
The course gives an introduction to the fundamentals in meteorology, physical oceanography and climatology with 
emphasis on a qualitative explanation of the physical processes.  
 
Content 
The course covers the physical and chemical characteristics of the atmosphere and the ocean, and how the atmosphere and 
ocean interact.  The forces that drive the circulation of the ocean and atmosphere will be presented and an overview of 
global weather patterns and the large scale ocean circulation will be given. The students will be introduced to the most 
important energy forms in the atmosphere-ocean system and how energy is transported in and between the atmosphere 
and in the oceans. Important physical processes as for example cloud formation and precipitation, tidal motion and wave 
phenomena will be discussed. The variation and change in climate at different time scales will be presented. Selected 
laboratory experiments will be conducted to illustrate the motion of fluids on a rotating earth. 
 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett og 
introsetning) 
 
 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
Kunnskapar 
Studenten 

● har grunnleggjande kunnskap om den kjemiske og fysiske samansetjinga til atmosfæren og havet. 
● har grunnleggjande kunnskap om energiformer og transport av energi i hav og luft 
● har kjennskap til den hydrologiske syklusen og faseovergangane til vatn 
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Learning Outcomes 

● kjenner til prinsippa for tidevatn og ulike bølgjefenomen. 
● kan gjengi grunnleggjande prinsipp for danninga av sirkulasjon i atmosfæren og havet. 
● kjenner til sentrale vêrsystem og havstraumar på jorda  
● har oversikt over storskala klimavariasjonar på ulik tidsskala 
● kjenner til ulike typar luftforureining  

 
Ferdigheiter 
Studenten 

● kan forstå og nytte grunnleggjande fagterminologi og uttrykksformer  
● kan finne, vurdere og vise til vitskapeleg informasjon  
● kan formidle grunnleggjande fagstoff  
● kan framstille vitskapleg informasjon skriftleg slik at det belyser ei problemstilling 
● utfører enkle utrekningar, til dømes av temperaturgradienten i atmosfæren eller av energibudsjettet for 

jorda 
 

 Generell kompetanse 
Studenten 

● har innsikt i fagets relevans for samfunnet 
● har evne til refleksjon og kritisk tenking omkring faglege spørsmål  
● kan planlegge og gjennomføre vitskapleg informasjonsinnhenting 

 

The student will  have obtained the following learning outcome:   
Knowledge 
The Student 

● understands basic terminology and expressions  
● has basic knowledge of the chemical and physical composition of the atmosphere and the ocean 
● has basic knowledge of energy sources and transport of energy in and between the atmosphere and the 

ocean 
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● has knowledge of the hydrological cycle and phase changes of the water in the ocean and the atmosphere 
● is familiar with tides in the ocean and wave phenomena on various temporal and spatial scales 
● understands the fundamentals of the circulation in the atmosphere and ocean. 
● is familiar with the dominant weather systems and ocean currents on Earth  
● has an overview of large-scale climate variability at different time scales 
● is familiar with different types of air pollution 

 
Skills  
The Student 

● can use basic terminology and expressions  
● can locate, evaluate and present scientific information  
● can convey the fundamentals in meteorology and physical oceanography 
● can present scientific information in writing to highlight a certain topic 
● can perform simple computations, for example of the temperature gradient in the atmosphere or of the 

energy budget of the Earth 
 

 General competence 
The Student 

● has gained  insight into the subject and its relevance to society 
● has the capacity for reflection and critical thinking about academic questions  
● is able to plan and carry out scientific information gathering 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

Fysikk 1+2 og Matematikk R1+R2 eller PHYS101 og MAT111 (kan også lesast parallelt) 
 
 

Tilrådde forkunnskapar          
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Recommended previous 
Knowledge                           
Studiepoengsreduksjon 
(tidlegare fagleg overlapp) 
 
Credit Reduction due to Course 
Overlap  

GEOF120 5 stp., GEOF130 5 stp., GEO113 5 stp. 

GEOF120 5 ETCS, GEOF130 5 ETCS, GEO113 5 ECTS 

 

Krav til Studierett 
 
 

Access to the Course 

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences  
 

Arbeids- og undervisningsformer 
 
Teaching and Learning Methods 

Undervisninga blir gitt i form av 4 timar førelesing og 2 timer med kollokvier per veke. 

Her inngår opplæring i bruk av biblioteksressursar og innføring i bruk av digitale verktøy som brukast i vêrvarsling. 

 

The teaching is given as lectures (4 hours per week) and exersices (2 hours per week). The teaching will include an 
introduction to the use of library resources, and the use of digital tools for analysis of weather charts. 

 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

 Godkjent semesteroppgåve (Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent samt dei tre 
etterfølgjande semestra.) 

Semester project thesis . (Valid for four semesters: The semester mandatory activities have been approved and the three 
following semesters.)  

 

Vurderingsformer Skriftleg slutteksamen, 5 timar. Må ha godkjent  semesteroppgåve for å gå opp til slutteksamen.  

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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Forms of Assessment 

 

Final exam is written, 5 hours. Project thesis must be accepted to be able to sit the exam. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

Examination Support Material 

Enkel kalkulator tillate, i samsvar med modellar gitt i fakultetet sine reglar  
 
Non-programmable calculator, according to the faculty regulations 

Karakterskala  
 

 Grading Scale 

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. 
 

Vurderingssemester 
  
  Assessment Semester 

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 

 

 

Litteraturliste 
 

  Reading List 
 

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret. 
 
Will be made available by 1st of June for the fall semester and 1st of January for spring semester 

Emneevaluering 
 

 Course Evaluation 

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

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department 

 

Programansvarleg 
 

  Programme Committee 
 

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

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses. 
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Emneansvarleg 
 

Course Coordinator 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet 
studierettleiar@gfi.uib.no. 

 

Administrativt ansvarleg 
 

 Course Administrator 
 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet ved Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet. 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences – Geophysical Institute 

Kontaktinformasjon 
 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her:  Studierettleiar@gfi.uib.no 
Tlf 55 58 28 93 

Student Consultant can be contacted on Studierettleiar@gfi.uib.no 

mailto:Studierettleiar@gfi.uib.no
mailto:Studierettleiar@gfi.uib.no
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Emnebeskriving for  Tidvassdynamikk og havnivåvariasjonar  

    Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner  

    Tidal dynamics and sea level variations  

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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 Kategori   
Emnekode 
Course Code 
 

GEOF346 

Namn på emnet, nynorsk  Tidvassdynamikk og havnivåvariasjonar 

Namn på emnet, bokmål  Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner 

Course Title, English  Tidal dynamics and sea level variations 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

Master/Ph.d.  

Master/h.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid  

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk. Emnet vert undervist på engelsk dersom engelskspråklege studentar melder seg til emnet.  

Norwegian. The course will be given in English in case of non-Norwegian speaking students. 
 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

Haust  
 
Autumn 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

 

 Mål og innhald 
 
 
 

Mål: 



Emnekode: GEOF346

 

Objectives and Content Emnet har som mål å gje ei grunnleggjande innføring i tidvassdynamikk og analyse av observerte endringar i 
vasshøgda og tidvasstraumar, talfesting av storleiken og gjennomgåing av prosessar knytt til tilførsel og uthenting 
av energi frå tidvatn, og analyse av variasjonar og endring av globalt og regionalt havnivå. 
 
Emnet skal gje forståing for dei underliggjande årsakene til tidvatn og variasjonar i havnivå, og såleis leggja 
kunnskapsgrunnlaget for korleis tidvatn og havnivå påverkar kystnære områder og infrastruktur. 
 
Innhald:  
Emnet tek opp tema som klassisk tidvassmekanikk, analyse og framskriving av tidvatn, tidvassdynamikk generelt og 
for kystnære områder spesielt, tilførsel og uttak av tidvassenergi, fysiske prosessar knytt til tidvatn, stormflo og 
tsunami, og variasjonar og endring av globalt og regionalt havnivå. 
 
 
Objectives: 
The course aims to give a basic introduction to tidal dynamics and analysis of observed variations in sea surface 
height and tidal currents, quantification of the magnitude of and dissemination of processes related to sources and 
sinks of tidal energy, and analysis of variations and changes in global and regional sea level. 
 
The course provides an understanding of the underlying causes for ocean tides and variations in sea level, and by 
that providing the knowledge basis for how tides and sea level changes affects coastal areas and infrastructures.  
 
Content: 
The course covers topics such as classical ocean tidal mechanics, analysis and prediction of tides, tidal dynamics in 
general and for coastal areas in particular, input and extraction of tidal energy, physical processes related to tidal 
variations, storm surge, tsunami, and variations and changes in global and regional sea level. 
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Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
 
 
 
 
 

Learning Outcomes 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell 
kompetanse:   
 
Kunnskapar 
Studenten  

 har inngåande kunnskap om årsakene og eigenskapane til tidvatn 
 kan drøfte og rekne på tidvatn i opne hav, i tronge og opne bukter og i randhav 
 kan analysere stormflo og tsunami  
 kan drøfte rolla til tidvassblanding og energidissipasjon i opne hav og i randhav 
 kan greie ut om den historiske kunnskapsutviklinga knytt til tidvatn og variasjonar i havnivå 
 kan grunnleggjande teori for uthenting av tidvassenergi 
 kan greia ut om variasjonar og endringar i havnivå i rom (globalt, regionalt og lokalt) og i tid 

 

Ferdigheiter 

Studenten  
 kan utleie og nytte dei leiande, harmoniske komponentane til å rekne ut, analysere og framskriva tidvatn 
 kan nytta likeveksteori til å talfesta endringar i havoverflata og tilhøyrande tidvassrørsle for ulike 

samanstillingar av dei orbitale parametrane 
 kan greie ut om dei ulike faktorane som påverkar lokalt og globalt havnivå på ulike tidsskala, og årsakene til 

desse variasjonane 
 kan forklare og diskutere sentrale omgrep i tidvassteori og om variasjonar av havnivå som ikkje er knytt til 

tidvatn 
 
 

Generell kompetanse 

Studenten  

 kan forklare matematiske omgrep og anvende matematisk formalisme på ulike, geofysiske problem  
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 kan gjennomføre og formidle analyse av havobservasjonar 
 kan skrive og presentere oppgåveløysing i tråd med god vitskapleg praksis 
 kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar innan fagområda oseanografi, klima og 

fornybar energi 

 

On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge, skills and general competence: 
 
Knowledge 

The student  

 has a thorough knowledge about the causes and properties of the tides 
 can discuss and compute tidal elevations in the open sea, in narrow and open bays and in marginal seas 
 can analyse storm surge and tsunami 
 can discuss the role of tidal mixing and energy dissipation in open and (semi)closed ocean basins  
 knows the development of the fields of ocean tides and variations in sea level 
 knows the theory for extraction of tidal energy 
 has a thorough knowledge about variations and changes in sea level geographically (global, regional and 

local) and in time 

Skills 

The student  

 can master the derivation of the leading, harmonic components to calculate, analyse and predict ocean tides 
 can use the equilibrium theory to quantify changes in the sea surface height and the associated ocean 

currents for different configurations of the orbital parameters  
 can explain and discuss the various factors influencing local and global sea level on different time scales, and 

the underlying causes for these variations 
 can explain and discuss key concepts for ocean tides and non-tidal variations in the sea level  

General competence 
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The student 

 is able to explain and apply mathematical concepts and apply mathematical formalism on different 
geophysical problems 

 is able to conduct and present analysis of ocean observations 
 is able to write and present an assignment in accordance with good scientific practice 
 is able to reflect on central ethical and scientific issues in the fields of oceanography, climate and renewable 

energy 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

Bachelor i meteorologi og oseanografi, eller tilsvarande, Bachelor i klima, atmosfære- og havfysikk i matematikk 
eller fysikk 
 
 
Bachelor’s degree in Meteorology and Oceanography, Bachelor’s degree in Climate, Atmosphere and Ocean Physics 
or equivalent 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               

GEOF110 samt GEOF130 eller GEOF105 
  
 GEOF110 in addition to either GEOF130 or GEOF105 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap  

GEOF331: 5 ECTS 

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-
naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet  

Access to the course requires admission to a master’s programme at The Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences  

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

Undervisninga gis i form av forelesningar. 
Forelesingar / 4 timar pr. veke i 13 veker 

 

The main form of teaching will be lectures 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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4 hours a week for 13 weeks 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

Det blir gitt oppgåver, inkludert programmeringsoppgåver, gjennom semesteret. Kvar student, eventuelt studentar i 
mindre grupper, skal levere inn skriftleg løysing av minst to av oppgåvene og skal presentera desse i plenum. Dei 
skriftlege oppgåveløysingane og presentasjonane må vera godkjent for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg er det 
korte, obligatoriske studentpresentasjonar i plenum av gjennomgått teori ein gong per veke. Godkjent obligatorisk 
aktivitet er gyldig i tre påfølgjande semester etter godkjenninga. 

Assignments, including programming tasks, will be given throughout the semester. Each student, eventually 
students in small groups, shall submit at least two written reports and present the findings in plenum. The 
submitted reports and plenum presentations need to be approved in order for the student to enter the final exam. 
In addition, short, mandatory student presentations will be held every week based on the preceding week’s 
curriculum. Approved mandatory activity is valid the three following semesters after approval. 

Vurderingsformer 
 
 

Forms of Assessment 

Avsluttande, munnleg eksamen, inkludert framlegging av programmeringsoppgåver og spørsmål om oppgåver frå 
undervisninga, utgjer 100% av karakteren. 

The forms of assessment are: 

Final, oral exam, including presentation of the programming exercises and questions related to some of the 
assignments, counts 100% of the grade. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

Examination Support 
Material 

Ingen  
 
None 

Karakterskala  
 
 Grading Scale 

Ved sensur 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. 

Vurderingssemester 
  
  Assessment Semester 

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 
 

Litteraturliste Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret. 
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Reading List 

 
The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester. 

Emneevaluering 
 

 Course Evaluation 

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

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the 
department. 

Programansvarleg 
 

  Programme Committee 

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

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and 
courses.  

Emneansvarleg 
 

Course Coordinator 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no 

Administrativt ansvarleg 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet. 

Kontaktinformasjon 
 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: 
studieveileder@gfi.uib.no  
Tlf 55 58 26 04 

 

mailto:studieveileder@gfi.uib.no
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FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing 
   

Norsk 
 

English 
 Namn på studieprogrammet 

- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  study 
 

Masterprogram i meteorologi og oseanografi 
Masterprogram i meteorologi og oseanografi 
 

Master’s programme in Meteorology and Oceanography 

 Namn på studieretningar 
- bokmål 
- nynorsk 

Name of the specializations 
 

Fysisk oseanografi 
Marin biogeokjemi 
Klimadynamikk 
Meteorologi 

Physical Oceanography 
Marine Biogeochemistry 
Climate Dynamics 
Meteorology 

SP_GRADEN Namn på grad 
Name of qualification 

Standard:  
Master  i meteorologi og oseanografi 
 
 

Default: 
Master of Science in Meteorology and Oceanography 
 

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng 
ECTS credits 

Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi 
har eit omfang på 120 studiepoeng og er normert til 
2 år. 

Two years of full-time study, where the normal workload 
for a full-time student is 60 credits for one academic 
year. 
 

SP_FULLDEL Fulltid/deltid 
Full-time/part-time 
 

Standard:i 
Fulltid 

Default: 
Full-time 

SP_SPRAK Undervisningsspråk 
Language of instruction 

Standard: 
Norsk og engelsk 

Default: 
English 
 

SP_START Studiestart - semester 
Semester 

Standard: 
Haust (hovudopptak), vår (supperingsopptak) 
 

Default: 
Autumn 
 

SP_INNHOLD Mål og innhald 
Objectives and content 

Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi 
med studieretning klimadynamikk gjev studenten 
brei innsikt i dei fysiske prosessane som styrer 
klima og klimavariasjonar på ulike tidsskala globalt 
og regionalt. 
 
Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi 
med studieretning klimadynamikk gjev eit breitt 

The Master’s Programme in Meteorology and 
Oceanography with specialization in Climate Dynamics 
builds on knowledge about the physical processes of the 
climate system that govern climate and climate variations 
in different time scales globally and regionally. 
 
The program provides a broad foundation and a thorough 
understanding of current issues in the field. The study is 
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grunnlag og ei god forståing for aktuelle problem i 
faget. I studiet blir det lagt vekt på å forstå dei 
fysiske prosessane som styrer klimaet. Atmosfæren 
og havet sine roller for regionalt og globalt klima er 
i fokus. Studiet gjev ei grundig innføring i hav- og 
atmosfærefysikk (meteorologi og oseanografi) og 
dei matematiske metodane som vert nytta 
(numerisk modellering og statistikk). Studiet gir 
god kunnskap om det teoretiske grunnlaget og det 
empiriske datagrunnlaget for dei fysiske prosessane 
som gjev opphav til variasjonar og endring i klima 
på ulike tidsskala. Dette gjeld for både naturlege 
variasjonar og menneskeskapte endringar. I tillegg 
gir studiet kompetanse på bruk av numeriske 
metodar for å løyse eller analysere geofysiske 
problem. 
 
Dei uteksaminerte kandidatane vil ha brei teoretisk 
kjennskap til klimasystemet og vere i stand til å 
gjere eigne matematiske utrekningar og statistiske 
analysar av geofysiske problem. 
 

based on understanding the physical processes that 
control climate, especially the atmospheric and oceanic 
impact on regional and global scales. The program 
provides a broad introduction to the marine and 
atmospheric physics (meteorology and oceanography) 
and the mathematical methods used (numerical 
modelling and statistics). The program provides deep 
knowledge of the theoretical foundation and the 
empirical basis of the physical processes that determine 
the climate mean state and variations thereof. Effects of 
both natural and anthropogenic factors are studied.  
 
 
 
Those graduating will have broad theoretical knowledge 
about the climate system. The mathematical calculations 
and statistical analysis used in the study can, in general, 
be applied to other complex geophysical problems. 
 
 

SP_UTBYTTE Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 
læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 
generell kompetanse: 
 
Kunnskap 
 
Kandidaten 
- kan vise til og nytte avansert kunnskap om 
termodynamikken i hav og atmosfære 
- nytter avansert kunnskap om analyse av hav og 
atmosfæredynamikk 
- viser god kjennskap til det fysiske klimasystemet 
(jord/atmosfære/hav) og forstår koplingane mellom 
dei ulike delane av klimasystemet på eit avansert 
nivå 

On completion of the programme the candidate should 
have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge, skills and general competence: 
 
Knowledge 
 
The candidate 

- shows advanced knowledge in ocean and 
atmosphere thermodynamics 

- has advanced knowledge in atmosphere and 
ocean dynamics 

- shows in depth knowledge of the interactions 
between the different parts of the climate 
system (atmosphere/earth/ocean) and 
understands, at an advanced level, interactions 
between the different parts  

NB! Læringsutbyte og Required learning 
outcomes vil frå hausten 2014 trykkast i 
vitnemål og  Diploma supplement.
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- kan greie ut om det teoretiske grunnlaget for dei 
fysiske prosessane som gjev variasjonar i klima på 
ulike tidsskalaer. 
- viser inngåande kjennskap til korleis havstraumar 
og atmosfærisk sirkulasjon verkar inn på klima 
- viser god kunnskap om korleis ein ved hjelp av 
matematisk-numerisk modellering kan rekna seg 
fram til variasjonar og endring i klima 
- kan demonstrere og nytte kunnskap om statistiske 
tid-rom metodar som nyttast til å analysere 
geofysiske data 
 
 
Ferdigheiter 
 
Kandidaten 
- forstår og kan nytte faget sin terminologi 
- meistrer matematiske metodar til å analysere 
geofysiske data i tid og rom 
- kan vurdere datakvalitet og geofysiske 
informasjonskjelder kritisk 
- kan formulere strategiar og geofysikkfaglege 
resonnement og gjennomføre analyser 
- kan analysere, tolke og drøfte eigne resultat på ein 
vitskapleg god og kritisk måte og i lys av teoriar 
innan sitt fagområde 
- kan analysere geofysiske problem og kan utføre 
utrekningar ved  å nytta tileigna kunnskap frå 
veskedynamikk, klassisk mekanikk, 
termodynamikk, numeriske metodar og dataanalyse 
på andre problem 
 
 
Generell kompetanse 
 
Kandidaten 
- kan utføre eit omfattande sjølvstendig 
prosjektarbeid innan ei gitt tidsramme, samt skrive 

- understands the theoretical basis for the 
physical processes leading to variations in 
climate on different timescales 

- has in depth knowledge of the role of ocean 
currents and atmospheric circulation in shaping 
the climate 

- has good knowledge of the use of mathematical 
numerical models used to calculate climate 
variations and changes in climate 

- shows good knowledge in the use of statistical 
time-space methods in analysis of geophysical 
data 

 
Skills 
The candidate 

- understands and knows the scientific 
terminology of climate and climate research 

- is familiar with mathematical methods used to 
analyze large geophysical data in time and 
space 

- is able to critically judge data quality and 
information sources used in geophysics 

- has the ability to formulate analysis strategies 
and conduct the analysis 

- can analyse, interpret and discuss own results in 
a scientifically sound and critical way, and in 
light of data and theories within his/her own 
field 

- can analyse geophysical problems and is able to 
do calculations by using the experience 
gathered from hydrodynamics, classical 
mechanics, thermodynamics, numerical 
methods, and data analysis on other types of 
problems 
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og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med 
god vitskapleg praksis 
- kan gjere systematiske søk etter relevant 
informasjon gjennom bibliotek, vitskaplege og 
andre databaser og vurdere litteratur kritisk 
- kan arbeide individuelt og i gruppe for å løyse 
samansette problem 
- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 
problem knytt til forskinga. 
- kan demonstrere forståing for skiljet mellom 
kunnskap og meiningar 
- kan presentere forskingsresultat som akademisk 
tekst, i offentlege medier og i munnleg form 

 

General competence 
 
The candidate 

- is able to plan and carry out and present an 
independent, limited research project under 
supervision, but with a large degree of 
independence and own initiative, and in 
coherence with good ethical conduct 

- can conduct systematic search for relevant 
scientific information through libraries, 
scientific journals and databases and critically 
judge the information  

- is able to work individually and in team to solve 
a complex problem 

- can analyse and reflect upon relevant ethical 
problems related to the research 

- demonstrate understanding for the divide 
between knowledge and opinions 

- can present research results as academic text, as 
public reports and as oral presentations 

SP_OPPTAK Opptakskrav  
Admission requirements 
 

Bachelor i meteorologi og oseanografi, bachelor i 
klima, atmosfære - og havfysikk, fysikk, 
matematikk, statistikk eller informatikk, eller 
tilsvarande. For å bli teken opp på masterprogram i 
meteorologi og oseanografi studieretning 
klimadynamikk må emna GEOF105, GEOF110, 
GEOF210 og GEOF212 vere gjennomført i løpet av 
bachelorstudiet. I tillegg må minst eitt av emna 
GEOF213 eller GEOF220 (aller helst begge), eller 
tilsvarande vere gjennomført og bestått for å 
kvalifisere til opptak til studieretninga meteorologi.   
 
Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i 
opptaksgrunnlaget. For masterprogram i 
meteorologi og oseanografi er opptaksgrunnlaget 
spesialiseringsdelen av bachelorprogram i 
meteorologi og oseanografi (evt. bachelorprogram i 

Bachelor in meteorology and oceanography, Bachelor’s 
degree in Climate, Atmosphere and Ocean Physics,  
physics, mathematics, statistics, informatics or 
equivalent, including courses equivalent to GEOF105, 
GEOF110, GEOF210 and GEOF212. In addition at least 
one of the courses GEOF213, or GEOF220 (both at best) 
or equivalent has to be passed in order to qualify for 
admission to the study specialization in climate 
dynamics.   
 
To qualify for admission to the master’s programme the 
average grade for the specialization in the bachelor's 
degree should be at least C in the Norwegian grading 
system. For the Master’s Programme in Meteorology and 
Oceanography the admission is based on the 
specialization part of the Bachelor’s Programme in 
Meteorology and Oceanography (or Bachelor’s 
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klima-, atmosfære- og havfysikk) (110 sp) inkludert 
spesialisering for dei ulike masterretningane eller 
tilsvarande. 
 
Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det 
er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter 
karakterane i opptaksgrunnlaget. Ved siste opptak 
fekk alle kvalifiserte søkjarar tilbod om studieplass. 
 

Programme in Climate, Atmosphere and Ocean Physics) 
(110 ECTS) included the specialization for the different 
specializations or equivalent.  
 
 
If there is shortage of seats, the applicants will become 
ranked for admission. At the last admission all qualified 
applicants were admitted. 

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar  
Recommended previous knowledgeii 

For å ta masterprogramet i meteorologi og 
oseanografi, studieretning klimadynamikk, bør du 
ha en bachelor i meteorologi og oseanografi eller 
tilsvarande. Ein solid matematisk/fysiske bakgrunn 
er anbefalt og basiskunnskapar i statistisk analyse 
av data er eit føremon. 
 

You will have to complete a bachelor’s  degree in 
meteorology, oceanography or similar. Good knowledge 
in mathematics and physics is strongly recommended 
and basic knowledge in analysis of data is an advantage. 
 

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne 
Compulsory units 
 

Studiet har to komponentar: Ein emnedel på 60 studiepoeng og ei mastergradsoppgåve (GEOF399) på 60 
studiepoeng.  
 
For studentar som startar hausten 2018: Emna GEOF339, GEOF348 og GEOF352 (totalt 20 studiepoeng) er 
obligatoriske. I tillegg kjem 40 studiepoeng med valfrie emne, som du vel i samråd med rettleiar. 
 
Studentar med studiestart frå og med haust 2018:  
 

4. semester GEOF399 GEOF399 GEOF399 

3. semester Val GEOF399 GEOF399 

2. semester GEOF348 Val GEOF399 

1. semester GEOF339 
GEOF352 

Val Val 

 
 
The master’s programme consists of two components: Coursework of 60 credits and an individual research 
project (master’s thesis, labelled GEOF399) of 60 credits. 
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.For students starting from the autumn 2018: The course GEOF339, GEOF348 and GEOF352 (total 20 ECTS) 
is mandatory. 40 course credits in the Master’s Programme are elective and have to be chosen in agreement 
with the supervisor.  

 
4. semester GEOF399 GEOF399 GEOF399 

3. semester Choice GEOF399 GEOF399 

2. semester GEOF348 Choice GEOF399 

1. semester GEOF339 
GEOF352 

Choice Choice 

 
 

 
Masteroppgåva: GEOF399 Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi er på 60 studiepoeng. Studenten kan i 
samråd med rettleiar velje å skrive ei oppgåva på 30 studiepoeng og utvide emnedelen tilsvarande. Det er tilrådd 
at studenten startar med masteroppgåva i andre semester. Masteroppgåva skal leveras innan en fast frist i slutten 
av fjerde  
 
Master’s thesis: GEOF399 Master’s thesis in meteorology and oceanography of 60 credits the student may, in 
consultation with the supervisor choose to write a thesis of 30 credits and expanding the amount of coursework 
correspondingly. It is recommended that the Master’s thesis is started in the second semester. The Master’s 
thesis must be submitted within a deadline at the end of the fourth semester, 20 November or 1 June. 
 

SP_VALGFRI Tilrådde valgemne  
Recommended electives 

For studentar som startar hausten 2018:  
40 studiepoeng i mastergraden er valfrie og skal 
veljast i samråd med rettleiar.  
Emna GEOF211, GEOF220,  GEOF310, GEOF311 
GEOF321, GEOF327, GEOF328, GEOF334, 
GEOF345, GEOF346, GEOF347, GEOF351, 
MAT253 og VIT212 er dei mest aktuelle. 
 
 

For students starting in the autumn 2018: 
40 course credits in the master's programme are elective 
and have to be chosen in agreement with the academic 
supervisor.  
The courses GEOF211, GEOF220,  GEOF310, 
GEOF311, GEOF321 GEOF327, GEOF328, GEOF334, 
GEOF345, GEOF346, GEOF347, GEOF351, MAT253 
and VIT212 are among the most relevant. 

SP_REKKEFO Rekkefølje for emne i studiet  
Sequential requirements, courses 

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under 
overskrifta «Obligatoriske emne». 
  

The recommended sequence of the courses in the 
programme can be found under the heading 
“Compulsory units”. 
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SP_DELSTUD Delstudium i utlandet  
Study period abroad 

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med 
rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen. 

You can plan study periods abroad in consultation with 
your supervisor as a part of the master agreement. 
 

SP_ARBUND 
 
(Erstatter 
SP_UNDMETO) 
 

Arbeids- og undervisningsformer  
Teaching and learning methods 

Undervisning og læring for emna i masterstudiet 
skjer i form av førelesningar, arbeid med praktiske 
oppgåver og rekneøvingar, seminar. Detaljar om 
emna finn du i emnetekstane. 
 
Masteroppgåva er et sjølvstendig vitskapleg arbeid, 
som vert gjennomført under rettleiing av fagleg 
rettleiar. 
 

A combination of teaching and learning methods is used 
in the various courses, including lectures, work with 
practical modelling tasks, and solving exercises,  
Seminars. More information is provided in the course 
description. 
 
The Master’s thesis is an independently scientific work, 
under supervision of an academic supervisor. 

SP_VURDRI Vurderingsformer  
Assessment methods 

Vurdering av emna i masterstudiet skjer i form av 
skriftleg og munnleg eksamen, og munnlege 
presentasjonar og munnleg eksamen inkludert 
spørsmål frå undervisninga.  
 
Vurderingsformane for kvart emne som inngår i 
masterprogrammet er omtalt i emnetekstane. 
 
Studiet vert avslutta med ein munnleg 
mastergradseksamen etter at masteroppgåva er 
levert inn, vurdert og blitt godkjent. 

The assessment methods in the courses are written and 
oral examinations, and oral presentations, and oral exam, 
including questions related to some of the assignments.  
 
The assessment methods for the courses are given in the 
course descriptions. 
 
The program is concluded by an oral examination. The 
examination is held after submission, evaluation and 
approval of the master’s thesis. 
 

SP_K-SKALA Karakterskala  
Grading scale 

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: 
«bestått/ikkje bestått» og bokstavkarakterar på 
skalaen A-F. 
 
For masteroppgåva nyttas bokstavkarakter.  
 
Karakterskala for kvart emne som inngår i 
masterprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga. 
 

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

SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg 
Diploma and Diploma Supplement 

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

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

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium  
Access to further studies 

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til 
forskarutdanninga (ph.d.-grad).   
 

To be eligible for admission to the Doctoral education 
(PhD) the candidate must have completed a master’s 
degree.  
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Studieprogram: Masterprogram i meteorologi og oseanografi  
Studieretning: Klimadynamikk

For å vere kvalifisert for opptak til 
forskarutdanninga må gjennomsnittskarakterane på 
emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden samt masteroppgåva vere C eller 
betre. 
 
Ein må normalt vere tilsett i ei stilling som 
stipendiat for å få opptak. 
 

 
To qualify for the Doctoral education (PhD) at UiB the 
average grade for the master's thesis, the Master's degree 
and the bachelor's degree should be at least C.  
 
In order to get enrolled you have to be granted a 
fellowship for doctoral training. 
 

SP_ARBLREL Relevans for arbeidsliv 
Employability 
 

Oversikt over ulike, moglege yrkesvegar. 
Kunnskap om klima går inn i en lang rekke 
samfunnsområder og studiet gjev eit godt grunnlag 
for vidare arbeid som fagmeteorolog eller 
fagoseanograf  innan ei rekke norske offentlege og 
private forskningsinstitutt, konsulent og 
kraftselskaper. Andre karrierevegar er 
miljøforvaltning (til dømes departement, fylke eller 
miljøverndirektoratet). Dessutan vil mastergrad 
også kunne vere med på å gje kompetanse til å ta 
vidare pedagogisk utdanning for å bli lærar på ein 
vidaregåande skule, sjå: 
http://www.uib.no/matnat/89294/hva-kreves-
opptak-til-ppu-innen-de-ulike-realfagene, for meir 
informasjon. Bransjar som forsvaret, fornybar 
energi, forsikring og samferdslesektoren er også 
aktuelle. Internasjonal karriereveg er spesielt 
aktuelt innan forskning på klima, meteorologi eller 
oseanografi. 
 
Ein mastergrad i klimadynamikk gir deg formelt 
grunnlag for opptak til eit Ph.D.-studium innan 
meteorologi, oseanografi og klima, som vil opne for 
arbeid som naturvitskapleg forskar både nasjonalt 
og internasjonalt, sjå «Grunnlag for vidare 
studium» for meir informasjon 
 

Give examples of employability 
Knowledge on the physical aspects of climate has a wide 
use in society, and the study makes a good basis for 
further work as meteorologist or oceanographer within a 
number of Norwegian public and private research 
institutes, consulting firms and energy companies. Other 
careers are environmental management (e.g., at 
ministries, the county councils or the environmental 
protection agency). Furthermore, a MSc might also give 
competence to enroll in a pedagogical training to become 
a teacher at secondary school, please see 
http://www.uib.no/matnat/89294/hva-kreves-opptak-til-
ppu-innen-de-ulike-realfagene, for more information. 
Industries like defense, renewable energy, insurance and 
transport are also relevant. International careers are 
particularly relevant for research on climate, in 
meteorology or in oceanography.  
 
 
 
A master's degree in climate dynamics will make you 
formally eligible for admission for a doctoral degree 
program within meteorology, oceanography and climate, 
which will open to work in natural science research in 
Norway and abroad, please see “Access to further 
studies” for more information. 

SP_EVALUER Evaluering  
Evaluation 

Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd 
med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. 

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

http://www.uib.no/matnat/89294/hva-kreves-opptak-til-ppu-innen-de-ulike-realfagene
http://www.uib.no/matnat/89294/hva-kreves-opptak-til-ppu-innen-de-ulike-realfagene
http://www.uib.no/matnat/89294/hva-kreves-opptak-til-ppu-innen-de-ulike-realfagene
http://www.uib.no/matnat/89294/hva-kreves-opptak-til-ppu-innen-de-ulike-realfagene
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Emne- og programevalueringar finn ein på 
kvalitetsbasen.uib.no 
 

SP_AUTORIS Skikkavurdering og autorisasjon  
Suitability and authorization 
 

  

SP_FAGANSV Programansvarleg  
Programme committe 

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

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

SP_ADMANSV Administrativt ansvarleg  
Administrative responsibility 

Standard: 
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved 
Geofysisk institutt har det administrative ansvaret 
for studieprogrammet. 
 

Default: 
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences by the 
Geophysical Institute, holds the administrative 
responsibility for the programme. 
 

SP_KONTAKT Kontaktinformasjon 
Contact information 

 Ta gjerne kontakt med studierettleiar på 
programmet dersom du har spørsmål: 
studierettleiar@gfi.uib.no 
Tlf 55 58 26 04 

Please contact the academic adviser for the program if 
you have any questions:  
studierettleiar@gfi.uib.no 
Phone: + 47 55 58 26 04 

 
i Fulltid/deltid: Fulltid. Alle studieprogram ved fakultetet er organisert som fulltidsstudium.  
Enkelt studentar kan få ein tilrettelagt plan med lågare progresjon. 
 
ii Fakultetet har vidaresendt forlag frå Studiestyret om å endre overskrifta frå «Recommended previous knowledge» til «Pre-requisites». Det seksjon for studiekvalitet ved 
Studieadministrativ avdeling som har ansvaret for malen på UiB. 

mailto:studierettleiar@gfi.uib.no
mailto:studierettleiar@gfi.uib.no


From: Elisabeth Aase Sæther
To: Stine Beate Balevik
Cc: Finn Gunnar Nielsen
Subject: Til mindre studieplanendringer med virkning fra og med våren 2018. Masterprogram i energi
Date: 20. mars 2018 11:42:48

Hei Stine,
 
Kan du legge ved teksten nedanfor ved til mindre studieplanendringer. Vi har lagt til «Sikkerhet i
energiproduksjon» til temagruppe 4, og ønsker at dette skal gjelde fra og med våren 2018. Dette
er en fordel for søkerne ettersom flere kan være aktuelle for Sikkerhet i energiproduksjon
 
«Relevant bachelorgrad i naturvitskap/realfag/ ingeniørfag eller tilsvarande utdanning.
 
Gjennomsnittskarakteren på relevant bachelorstudium eller tilsvarande, må være C eller betre.
Det er også eit krav at emnet MAT111 Grunnkurs i matematikk, eller tilsvarande, samt eit av
emna PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller
tilsvarande inngår. For studentar i elkraftteknikk kan det gjørast unntak frå kravet om
termodynamikk.
Avhengig av forkunnskaper vil studentane få opptak i ein eller fleire av de fem temagruppene.
Endeleg val av masteroppgåva innanfor eit tema vert gjort i samråd med rettleiar i første
semester basert på kva masteroppgåver ein er kvalifisert for.
 
Temagruppe 1) Geofysikk: Her krev ein bachelorgrad i meteorologi, oseanografi, fysikk eller
relevante ingeniørfag (marin, maskin, energi). Innan denne temagruppen kan kandidaten
gjennomføre masteroppgåver innanfor til dømes vindenergi, havenergi, vasskraft, globale
energiutfordringar og miljøkonsekvensar av fornybar energi.
Temagruppe 2) Matematikk, fysikk og informatikk: Her krev ein bachelorgrad i matematikk,
fysikk, geofysikk, beregningsvitskap eller informatikk. Innan denne temagruppen kan kandidaten
gjennomføre masteroppgåver innanfor til dømes havenergi, geotermisk energi og lagring,
energi-analyse og optimering, solceller, regnceller, batteriteknologi og sikkerhet i
energiproduksjon.
Temagruppe 3) Kjemi og miljø: Her krev ein bachelorgrad i kjemi, miljø- og ressursfag,
nanoteknologi eller relevante ingeniørfag (kjemi, biokjemi, energi). Innan denne temagruppen
kan kandidaten gjennomføre masteroppgåver innanfor til dømes bioenergi, solceller, materialar
for energibruk og batterier.
 
Temagruppe 4) Termiske maskiner og Sikkerhet i energiproduksjon: Her krev ein bachelorgrad i
relevante ingeniørfag (maskin, marin, energi, kjemi prosessteknologi). Innan denne temagruppen
kan kandidaten gjennomføre masteroppgåver knytt til termiske maskiner og sikkerhet i
energiproduksjon.
Temagruppe 5) Elkraftteknikk: Her krev ein bachelorgrad i elkraftteknikk eller tilsvarande. Innan
denne temagruppen kan kandidaten gjennomføre masteroppgåver knytt til el-kraft systemer.
Dersom det er fleire søkjarar til programmet enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter
karakterane i opptaksgrunnlaget, og tilgjengelege plassar i den enkelte temagruppen»
 
Med vennlig hilsen
 
Elisabeth Aase Sæther

mailto:Elisabeth.Sether@uib.no
mailto:Stine.Balevik@uib.no
mailto:Finn.Nielsen@uib.no


Seniorkonsulent
Tlf: 55 58 26 04
Geofysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Matematisk institutt 
Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

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

Matematisk institutt 
Telefon 55582838 
post@math.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégt. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Marianne Jensen 
55582841 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Studieplanendringer - innspill fra lærerutdanningen 
 
Lærerutdanningsutvalget behandlet i møte 6. februar forslag til studieplanendringer. 
 
Lektorprogrammet 
Det er ønske om to endringer i studieplan for lektorprogrammet: 
- i Matematikk som fag 1: Pr. nå er det obligatorisk å ta enten MAT212 eller MAT221. Vi 
ønsker at det skal være obligatorisk å ta MAT212. 
- i Geofag som fag 2: Pr. nå er GEOV225/252 obligatorisk i geofag som fag 2. Vi ønsker at 
det skal erstattes av et valgfritt GEOV-emne. 
 
PPU 
Pga. omlegging til ettfagsopptak i matematikk er det laget emnebeskrivelser for to nye 
matematikkdidaktikkemner MATDID230-P og MATDID240-P som skal gå første gang hhv 
H18 og V19. Beskrivelsene er allerede sendt til SA og PSYFA med forbehold om 
godkjenning i studiestyret. Matematisk institutt oversender beskrivelsene til fakultetet 
sammen med sine øvrige studieplanendringer. 
 
Fagdidaktikkemner 
Det er ønske om en del mindre endringer i emnebeskrivelser for flere av 
fagdidaktikkemnene. Disse meldes inn til fakultetet fra instituttene som eier emnene sammen 
med deres øvrige studieplanendringer. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Stein Dankert Kolstø 
Leder av utvalget Marianne Jensen 
 seniorkonsulent 

Referanse Dato 

2017/11118-MAJE 19.02.2018 
  

 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for biovitenskap 

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

Institutt for biovitenskap 
Telefon 55584400 
 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Thormøhlens gate 53A 
Bergen 

Saksbehandler 
Beate Ulrikke Rensvik 
55582241 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Svar fra biovitenskap på små studieplanendringar for 
haustsemesteret 2018 
Små studieplanendringer og planlagte endringer fra Institutt for biovitenskap ble tatt opp og 
godkjent av studieprogramstyret i møte 22.02.18. 
 
Endringene som er meldt inn og godkjent er listet under: 
 
MNF115 – naturfagleg perspektiv på berekraftig utvikling 
Vurderingskombinasjon må endrast til Mappeevaluering basert på to delar: skriftleg eksamen (tel 
80%) og semesteroppgåve (tel 20%). Semesteroppgåve utgår då som ein rein oblig. Semesteroppgåve 
og skriftleg eksamen er kun gyldige i semesteret dei vert avlagt i, så Vurderingssemester blir endra til 
kun haust (undervisningssemester). 
 
 
MNF110 – Miljø, klima og mennesket si historie 
Vurderingskombinasjon må endrast til Mappeevaluering: skriftleg eksamen (tel 100%) og to obligar: 
prsojektjobbing og ekskursjonar. Obligar og skriftleg eksamen er kun gyldige i semesteret dei vert 
avlagt i, så Vurderingssemester blir endra til kun vår (undervisningssemester). 
 
BIO218 – Eksperimentell mikrobiologi 
På sikt: Krav til forkunnskapar; legge til GEOV245 Geomikrobiologi. Ny tekst: BIO215 Mikrobiologi, 
GEOV245 Geomikrobiologi eller tilsvarende.  
 
NATDID220/220P 
Under «Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning» er omfanget undervisning 
redusert frå 4 til 2 seminarer, og antall forelesninger er redusert frå 16 til 14. Under «Obligatorisk 
undervisningsaktivitet» er antall obligatoriske skriftlige oppgaver  endret frå 4 til 2. 
 
BIODID220/220P 
Under «Dugleiker» er to kulepunkt endret frå: 
• Kan leggje til rette for varierte og utforskande arbeidsmåtar som bidrar til læring og at elevane får 

Referanse Dato 

2017/11118-BERE 28.02.2018 
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erfaring med eit breitt spekter av biologifaget  
• Kan nytte digitale verktøy som bidrar til god læring i biologi og utviklar elevanes digitale 
kompetanse 
Til: 
• Kan leggje til rette for varierte og utforskande arbeidsmåtar og nytte digitale verktøy som bidrar til 
læring og at elevane får erfaring med eit breitt spekter av biologifaget  
• Kan nytte forskingsbaserte metodar for å få kunnskap om elever, undervisning og læring i faget 
 
Under «Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning» er omfanget undervisning 
redusert frå 4 til 2 seminarer. Under «Obligatorisk undervisningsaktivitet» er antall obligatoriske 
skriftlige oppgaver  endret frå 4 til 2. 
 
Under «Vurderingsformer» er  
Munnleg eksamen utan  hjelpemiddel. Det gis gradert karakter (A-F). 
Endret til: 
Skriftleg eksamen utan  hjelpemiddel og individuelt essay. Vektinga mellom eksamen og essay er 
60:40. Essayet skal ha eit omfang på 2000-3000 ord. Det gis gradert karakter (A-F). 
 
BIO299 – Research project in biology 
Inngår ikke i undervisningsopptaket, men gjøres manuelt ved BIO (slik som tidligere). Dette fordi 
studentene selv må avtale et prosjekt med en vitenskapelig ansatt. Ny emneansvarlig blir Vigdis 
Vandvik. 
 
BIO298 – Yrkespraksis i biologi 
Endre undervisningssemester til kun vår. Vil kunne endres til kun høst på sikt.  
Endre tekst under "omfang" = tre samlinger (ikke to, som det nå står). Ny klargjørende tekst blir da: 
"Omfang: Totalt ca. 250 timar. Minimum 140 timar skal vere arbeid hos praksisverten. Studentane 
skal også skrive fire blogginnlegg, eit refleksjonsnotat, møte til tre samlingar (informasjonsmøte, 
midtsemestermøte og presentasjons-møte) og gje ein kort presentasjon av praksisopphaldet sitt. 
Praksisrapport må få karakter "Bestått" for at ein skal bestå emnet.  
Fjerne "II" i namnet (Yrkespraksis i biologi II), ettersom 100-talsemnet med same namn er nedlagt. 
Endre tekst under "læringsutbytte fra "Beskrive korleis ein bedrift/organisasjon organiserer arbeidet" 
Til: "Kjenne til korleis ein bedrift organisasjon organiserer arbiedet" 
Legge til læringsutbytte: "kunne formidle sine erfaringer skriftlig og muntlig" 
Endre "krav til forkunnskaper" FRA 60SP i biologi til " Obligatoriske delar av bachelorgraden i 
biologi," 
Endre "Krav til studierett": Legge til "for oppstart på emnet er det krav om studierett ved bachelorgrad 
ved Instiutt for biovitenskap" 
infotype "Obligatorisk undervisningsaktivitet" Endres til "Undervisningsformer og omfang av 
organisert undervisning". Tekst endres til " -Obligatorisk informasjonsmøte -obligatorisk 
midtsemestermøte - obligatorisk praksisopphold (min 140 timer) - Obligatorisk presenasjon av 
praksisoppholdet - Praksisrapport bestående av 4 blogginnlegg og et refleksjonsnotat. 
Praksisopphold må blir godkjente for at ein skal få vurdering av praksisrapporten, som gjev 
karakter i emnet. 
 
BIO297 – Feltkursundervisning 
Emnet inngår IKKE i undervisningsopptaket.  
Forslag til endret tekst: Emnet startar i slutten av vårsemesteret, og avsluttast i starten av 
haustsemesteret. Emnet har eit avgrensa antal plassar. Opptak til emnet er begrensa, og blir gjort på 
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grunnlag av fagbakgrunn, karakter og motivasjonsbrev. For å søke oppta, ta kontakt med 
studie@bio.uib.no  
På sikt: øke til 10 sp og legge til mer innhold i emnet. 
 
BIO291 – Fiskebiologi II - Fysiologi 
Obligatorisk undervisningsaktivitetLaboratoriekurs m/journal. Godkjente obligatoriske aktivitetar er 
gyldige i 6 semestre. Studentar som har teke emnet tidlegare og skal kun ha ny eksamen er friteke for 
krav om laboratoriekurs, men kurset inngår som pensum  
NY TEKST: Laboratoriekurs m/journal. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semestre.  
Vurderingsformer: Godkjent journal (10%). Skriftleg eksamen 4 timar 90%)  
Forkunnskapskrav: BIO104 eller BIF101, eller tilsvarende kunnskapsnivå i fysiologi/komparativ 
fysiologi. 
NY TEKST: Skriftleg eksamen 4 timar 
 
BIO100 – Innføring i evolusjon og økologi 
Krav til studierett 
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. 
Studenter knytt til studieprogram på Institutt for biovitenskap vil bli prioritert 
 
BIO262 – Norden sin natur  
redaksjonelle endringer i tekst: 
Innhold      
Emnet gir en oversikt over utbredelser av arter og naturtyper Norden, med hovedvekt på Norge. De 
viktigste vegetasjonstypene og hvordan disse fordeler seg langs økologiske gradienter vil bli 
presentert. Det vil vises hvordan geografiske mønstre i dagens natur påvirkes av klima og miljø, men 
også av historiske faktorer som for eksempel innvandringsruter etter siste istid. Kvartærtidens 
landskaps- og vegetasjonsutvikling blir gjennomgått. 
Læringsutbytte 
-Kjenne hovedtrekkene i sammensetningen og utbredelsen av Nordens arter og naturtyper i relasjon til 
økologiske forhold og historie.  
-Kunne beskrive dagenes vegetasjon etter det nye klassifiseringssystemet «Natur i Norge» (NiN).  
-Kunne utarbeide en vitenskapelig rapport på grunnlag av feltkursets faglige innhold 
 
MOL210 Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom 
Emnet undervises i dag på engelsk, men norsk dersom kun norsktalende studenter deltar. 
Emneansvarlig ønsker å endre undervisningsspråk til engelsk, og emnet blir også tilgjengelig som en 
del av emnetilbudet for innreisende studenter.  
 
MOL231 Prosjektoppgåve i molekylærbiologi 
I dette emnet gjennomfører studenten et prosjektarbeid på ved en molekylærbiologisk 
forskningsgruppe ved instituttet. Emnet er kostnadskrevende og har begrenset antall plasser, og vi kan 
derfor ikke tilby emnet til studenter som får gjestestudierett ved matnat fakultetet. 
 
Alle MOL-emner inn i undervisningsopptaket 
Det er ønskelig at MOL-emnene er en del av undervisningsopptaket. Undervisning og en del 
obligatorisk aktivitet i MOL-emnene starter opp i uke 3 (vårsemester) og uke 34 (høstsemester), og 
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dette medfører at studenter som melder seg opp innen UiB fristene 1. februar/1. september vil få 
problemer med å følge undervisningen i emnene. 
 
BIO212 – Marin samfunnsøkologi – Organismar og habitat 
Tilrådde forkunnskapar: Endres til: BIO213 – Marin økologi 
 
BIO300B - Biostatistikk 
Semester endres til: Haust 
Tilrådde forkunnskapar: Endres til STAT101, BIO300A (kan takast parallelt)  
 
BIO308 – Tidleg livshistorie hjå fisk 
Teaching semester: Vår (oddtallsår) (Engelsk: Spring (odd years)  
 
BIO311 – Systematikk og biologi til algar 
Tilrådde forkunnskapar: Endres til: BIO309 (kan takast same semester)  
 
BIO324 - Fiskeåtferd 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO280, BIO213 
Fagleg overlapp: BIO337 5 stp 
 
BIO325 - Havforsking   
Undervisningsstad: Bergen og om bord forskingsfartøy 
Tilrådde forkunnskaper: Legg til BIO300B (haust) til samstundes fag 
Undervisningsformer:  
Tidligere tekst:  
2. Innføring i marine feltmetoder: feltkurs på forskingsfartøy i september - 1 veke prosess-studier i ein 
fjord ELLER 1 veke på havtokt (tokta går over 2 veker i midten av september med undervisning og 
mappearbeid før og etter) 
Endres til:  
2. Innføring i marine feltmetoder: feltkurs på forskingsfartøy i september/oktober - 1 veke prosess-
studier i ein fjord og 1 veke på havtokt (tokta går over 2 veker i børjinga av oktober med undervisning 
og mappearbeid før og etter) 
Fagleg overlapp: Fjern BIO333 fra listen 
Obligatorisk aktivitet som må registreres: 
Sjømannsattest må være godkjent for å kunne ta emnet.  
 
BIO331 - Fiskeriforvaltning 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO240 eller BIO325 
Fagleg overlapp: MAR331: 5 stp – kan vi fjerne alle MAR kodene nå? 
 
BIO333 – Akustiske metodar i fiskeri- og marinbiologi   
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO240 eller BIO325, BIO280 
 
BIO336 – Fangst og fangstbasert bestandsovervaking 
Nytt navn: Fangst og bestandsovervaking (Engelsk: Fish capture and monitoring) 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO240 eller BIO325, BIO280 
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BIO339 – Økosystem og fiskerimodellar 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO240 eller BIO325 
 
BIO340 – Utvalde emne i fiskeri- og marinbiologi 
Tilrådde forkunnskaper: Endres til: BIO325 
 
Endringer i studieretningsbeskrivelsene: 
Fiskeribiologi og forvaltning 
Korleis søke: Opptakskrav 
Forslag til ny tekst: Bachelor i biologi eller tilsvarende. 
Det er ein fordel om du har eit eller fleire av emna: BIO201 Økologi (10 SP) eller BIO213 Marin 
økologi (10 SP), BIO280 Fiskebiologi I – Systematikk og anatomi, INF100 – grunnkurs i 
programering (Programmering 1), STAT200 Anvendt statistikk, eller tilsvarande. INF100:  
Gjennomsnittskarakteren på spesialiseringa i bachelorstudiet eller tilsvarende, må vere C eller betre.  
Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter 
karakterane i opptaksgrunnlaget. Det vil gjøres en helhetsvurdering av alle søkere. 
 
 
 
MNF215 – Navneendring,  
Endre namn til "Økologi i menneskets tidsalder" (bokmål), "Økologi i mennesket si tidsalder" 
(nynorsk), "Ecology in the Human Era" (engelsk). 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ørjan Totland 
Instituttleder Beate Ulrikke Rensvik 
 Konstituert studieleder 
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Institutt for fysikk og teknologi 
Telefon 55582806 
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5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allegt. 55 
Bergen 

Saksbehandler 
Grete Kvamme Ersland 
55582759 
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Mindre studieplanendringer høst 2018 – Institutt for fysikk og 
teknologi 
 
Instituttets studieplanendringer fra høsten 2018 gjelder emnene NATDID210 og 
NATDID210-P 
 
Endringsønsker gjelder bare tekst om vurderingsformer i emnet: 
 
Vurderingsformer  
Mappeeksamen med to arbeid på tilsammen 3000 +/- 300 ord. Hvert av arbeidene må være 
på minimum 1000 ord. De to tekstene bygger tematisk på de tre obligatoriske oppgavene i 
emnet. Alle mappetekstene skrives individuelt og levers samlet mot slutten av semesteret. 
Karakter fastsettes på grunnlag av de to tekstene. Det gis en halv time individuell veiledning 
på skriving av tekster. 
Begrunnelse 
Studenter har pekt på at det er mye arbeid med semesteroppgave sett i forhold til at emnet 
bare er på 5 studiepoeng. Dette synes riktig gitt at emner på 10 studiepoeng gjerne har 
semesteroppgaver på rundt 5000 ord. 
Vi har også erfart at det er mer krevende å vurdere tre korte tekster enn lengre tekster. 
Samtidig er det ønskelig å kreve at studentene ikke bare jobber med ett hovedtema i 
mappeoppgaven. Derfor ønsker vi å prøve med to tekster. 
 
Emnekode Redaksjonelle 

endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytt
e, mål og 
innhold etc.) 

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

Endret 
fargekode 
(fra-til) 

Semester for 
iverksetting 
av 
endringen(e) 

Merknad  

NATDID210 ☐ ☒  Høst 2018  
NATDID210-P ☐ ☒  Høst 2108  
 

Referanse Dato 

2017/11118-GRE 28.02.2018 
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Vennlig hilsen 
 
Endre Ivar Sæ 
studiekonsulent Grete Kvamme Ersland 
 administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for geovitenskap 

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

Institutt for geovitenskap 
Telefon 55583600 
post@geo.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégaten 41, 3. etg., rom 
3104 
Bergen 

Saksbehandler 
Emilie Randeberg 
55583496 
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Små studieplanendringar for haustsemesteret 2018 - Svar fra GEO 
 
Institutt for geovitenskap har i Programstyremøte 20.02.2018 vedtatt mindre 
studieplanendringer for høstsemesteret 2018.  
 
Instituttet har også behandlet forslag til større studieplanendringer for studieåret 2019/2010, 
der de konkrete sakene som nå er meldt inn varsles i vedlegg 1.  
 
Programstyret anbefaler videre behandling av samtlige varslede saker, og vil utføre de 
nødvendige tiltak som må til for å varsle berørte institutt, og studentene endringene vil 
påvirke.  
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Berit O. Hjelstuen 
Programstyreleder Emilie Randeberg 
 Seniorkonsulent 
 
 
Vedlegg 1: Oversendelse av studieplanendringer studieår 18/19 - Institutt for geovitenskap 
Vedlegg 2: Emnebeskrivelse GEOV272 
Vedlegg 3: Emnebeskrivelse GEOV364 
 

Referanse Dato 

2017/11118-EMR 01.03.2018 
  

 



Store studieplanendringer. Mal for oversendelsesbrev til fakultetet  
 

Oversendelse av studieplanendringer studieår 18/19 - Institutt for geovitenskap 

Mindre studieplanendringer for kommende høst- eller vårsemester 

Sammendrag av saken 

Institutt for geovitenskap meldte inn flere store og små studieplanendringer etter revisjonsprosessen 
fra 2017. Sakene som meldes inn til 1. mars 2018 er kun mindre redaksjonelle endringer.  

Instituttet varsler likevel om noen større endringer som vil meldes inn til de større 
studieplanendringene 1. oktober 2018. Her ser vi både oppretting av nye emner, nedleggelse av 
andre emner og endring av undervisningssemester. Dette er det forklart mer om under «varsel om 
større studieplanendringer»  

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

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

Semester for 
iverksetting av 
endringen(e) 

Merknad  

GEOV228  Ny emnetittel: Kvartær 
geokronologi 

Høst 2018 Emnet vil fortsette 
å gå som før, og har 
ingen større 
endringer, annet 
enn tittelen.  

GEOV272 Endring av «Mål og 
Innhold», samt 
læringsutbytte.  

 Høst 2018 Emnebeskrivelse er 
vedlagt, etter mal 
fra fakultetet.  

GEOV364 Endring av Emnetittel, 
«Mål og Innhold», 
samt 
«Læringsutbytte» 

Ny emnetittel: 
Videregående 
bassenganalyse 

Høst 2018 Emnebeskrivelse er 
vedlagt, etter mal 
fra fakultetet 

GEOV359  Endring av 
forkunnskapskrav:  
GEOV355 innføres som 
forkunnskapskrav. 

 Vår 2019 Forkunnskapskravet 
GEOV101, samt 
teksten om 
behovsprøvd 
opptak til emnet 
utgår på grunn av 
det nye kravet.  

 

Endringer i undervisningstilbudet kommende høstsemester 

Ingen endringer er meldt inn som påvirker emnetilbudet høsten 2018. 

Instituttet varsler under om større studieplanendringer som er under planlegging for innmelding 

høsten 2018 – med iverksettelse studieåret 2019/2020.  
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Varsel om store studieplanendringer 

Endring eller oppretting av emner 

Eksisterende emner som endres 

Alle tillegg i teksten markeres med rødt, slettede deler er markert med rødt og gjennomstryking 

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

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

 Semester for 
iverksetting 
av 
endringen(e) 

Merknad 

GEOV101  Endring av 
undervisnings-
semester fra VÅR til 
HØST.  

Emnet vil 
som følge 
av dette 
undervises 
både V og H 
2019 

Høst 2019 *endringen 
påvirker BSC-
prog. I PTEK.  

GEOV226 og 
GEOV231 

Faggruppene ved GEO ser på mulighetene for å 
effektivisere (sammenslå) GEOV231 og GEOV226. Det 
er noen grad av overlapp mellom emnene, men 
emnene har likevel hatt ulikt fagfokus.  

Høst2019/vår 
2020 

Endelig 
innmelding 
1. okt 2018 

GEOV225 
GEOV322 og 
GEOV326 

Faggruppene ved GEO ser på mulighetene for å 
effektivisere (sammenslå) GEOV225, GEOV322 og 
GEOV326. Alle tre er feltkurs i samme faggruppe, og 
GEO ser derfor på muligheten for å effektivisere 
undervisningen i av disse emnene. 

Vår 2020 Endelig 
innmelding 
1. okt 2018 

PTEK218 Endring av emnekode til GEOVXYZ – emnet ble i utgangspunktet undervist i samarbeid 
med PTEK, men PTEK har lagt ned studieretningen der emnet inngikk. Det er derfor ikke 
hensiktsmessig å tilby et PTEK-emne som ingen PTEK-studenter benytter seg av. Fordi 
emnet er mer relevant for GEO, ønsker vi at emnet legges ned som PTEK-emnet og 
opprettes som et GEOV-emnet. Emnet gjennomgikk revisjon i 2017, og undervises i dag 
i tråd med disse endringene.  

 

 

 

 

Nedlegging av emner 

 
Emnekode 
 

Siste 
undervisningssemester for 
emnet:  
 
Ved nedlegging av emner 

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

 
Andre program 
som benytter 
emnet er 
informert om at 
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må det normalt tilbys 
eksamen/vurdering i 
emnet i to semester etter 
nedlegging. 

som legges ned? 
 

emnet legges 
ned. Bruk rapport 
226.003 i FS 

    
    
  

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 
 
Alle tillegg i teksten 
markeres med rødt, 
slettede deler er 
markert med rødt og 
gjennomstryking.  
 

GEOV-ABC Prosjektgruppen for «iEarth» ved GEO jobber med å innføre et 
nasjonalt geofareemne, med tenkt tittel «Geofarer i Norge». Emnet er 
tenkt å være felles med samarbeidspartnerne ved SFU’en og hver 
partner vil undervise det seminarbaserte emnet i det instituttet gjør 
best. GEO vil derfor ha et fokus på seismologi og ulike former for skred. 
Emnet skal ta i bruk aktive læringsteknikker i undervisningen.  

GEOV-ÆØÅ Prosjektgruppen for «iEarth» ved GEO jobber med å innføre 
bacheloroppgave eller internship i bachelorgraden. Dette vil opprettes 
som et 10-stp emne som vil ha undervisningssemester både høst og 
vår. Prosjektgruppen vil arbeide med dette frem mot fristen 1. oktober 
for endelig innmelding.  

 

NB!!  

Overnevnte nye emner ved Institutt for geovitenskap er per tidspunkt ikke endelig vedtatt, 
og er fremdeles under planlegging. Disse emnene er varslet som store studieplanendringer 
til programstyret ved Institutt for geovitenskap februar 2018, og endelig innmelding vil 
foreligge 1. oktober 2018.  

GEO/EMR 
01.03.2018
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Emnebeskriving for … GEOV272 – Seismisk tolking …. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………GEOV272 – Seismisk tolkning ……. (Navn på emnet, bokmål) 

   ……… GEOV272 – Seismic Interpretation ……. (Name of the course, English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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Kategori Infotype Tekst - Standardtekster ved MN-fak   
Emnekode 
Course Code 

 GEOV272 

Namn på emnet, nynorsk  Seismisk tolking 

Namn på emnet, bokmål  Seismisk tolkning 

Course Title, English  Seismic interpretation 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor/Master 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time] 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK    Norsk; engelsk ved behov [Norwegian; English when necessary] 

 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust [Autumn] 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED Realfagbygget 

Mål og innhald 
 
 
 
 
 

EB_INNHOLD Mål:  
 
Målet for emnet er å gjere studentane kjent med tolking av refleksjonseismiske data som verktøy for å belyse, analysere og 
forstå geologiske prosessar, avsetningsmiljø og utviklingshistorie.Vidare skal studentane få forståing med innsamling og 
prosessering av seismiske data, samt bli introdusert til enkel seismisk modellering for å betre seismiske bileter.  
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Objectives and Content Innhald: 
 I emnet skal refleksjonsseismiske profil, og anna tilgjengelege data som brønn-/kjerneinformasjon, frå utvalde 

område på norsk kontinentalmargin bli analysert og tolka ved hjelp av state-of-the art programvare, slik som Petrel 
 Tolkinga skal setjast inn i det geologisk rammeverket som eksisterer for det aktuelle området, og geologiske 

historie, strukturell utvikling, avsetningsmiljø og tilhøyrande sedimentære prosesser skal utledes. 
 I emnet vil studentane både kunne jobbe gruppevis og individuelt. 
 Studentene skal svare på oppgåver basert på erverva kunnskap, tolkning og analyse av tilgjengelege data. 

 
Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
Kunnskapar 

Studenten skal kunne 
 forstå arbeidsprosessar og usikkerheiter forbundet med innsamling, prosessering og tolkning av seismiske data. 
 koble eigne observasjonar i seismiske data med den geologisk historia i studieområdet både i høve til strukturell og 

sedimentologiske utvikling   
 gjere seg nytte av relevant litteratur til å understøtte den seismiske tolkinga 
 gjere greie for hovudtrekka i den geologiske utviklingshistoria i studieområdet 
 

Ferdigheiter 
Studenten 

 kan bruke seismiske tolkeverkty 
 kan organisere og laste inn data i relevante tolkeverkty  
 tolke seismiske data og brønn-/kjerneinformasjon 
 kan tolke strukturelle og sedimentologiske prosessar frå seismiske data  

 
Generell kompetanse 

 Studenten kan demonstrere evna til å fungere individuelt, i samarbeid og etisk med andre  
 kan bruke bibliotek og vitskaplege databasar til å hente inn relevant informasjon  
 kan bruke eit presist geologisk fagspråk i diskusjon av seismiske analyse- og tolkemetodar 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV GEOV101, GEOV111. 
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Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV  

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK  

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

4 timer øvingar (4t/uke) 

 

 

 

 

 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT Obligatorisk deltaking i øvingstimane samt innlevering av øvingsoppgåver   

 

Godkjente obligatoriske aktivitetar er kun gyldig inneverande semester 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

 Mappevurdering. Det er kun moglegheit for vurderingsmelding og mappeinnlevering i semestra emnet vert 
undervist 
 

 Bestått / ikkje bestått. 

  

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  
 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Bestått/ikkje bestått 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Det er kun moglegheit for vurderingsmelding og mappeinnlevering i semestra emnet vert undervist 
 

 

 

 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret. 
[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and December 1st for the spring semester] 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle 
emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  
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Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no 

The course coordinator and administrative contact person can be found on Mitt UiB, or you may contact 
studierettleiar@geo.uib.no 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet. 

The Faculty for Mathematics and Natural Sciences, Department of Earth Science has the administrative responsibility for 
the course and program 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
 Studierettleiar@geo.uib.no 
Tlf 55 58 35 19 

The student coordinator can be contacted here: 

Studierettleiar@geo.uib.no 
Tlf 55 58 35 19 

 

                

mailto:Studierettleiar@geo.uib.no
mailto:Studierettleiar@geo.uib.no
mailto:Studierettleiar@geo.uib.no
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Emnebeskriving for GEOV364 Videregående bassenganalyse 

            GEOV364 Advanced basin analysis 

 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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Kategori Infotype Tekst  
Emnekode 
Course code 

 GEOV364 

Namn på emnet, nynorsk     Videregåande bassenganalyse 

Namn på emnet, bokmål     Videregående bassenganalyse 

Course Title, English     Advanced basin analysis 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Masteremne 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time] 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK Engelsk [English] 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust [Autumn] 
 
 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED Bergen 

Mål og innhald 
 
 
 
 
 

EB_INNHOLD Dette emnet er tverrfagleg og består av to delar. Den fyrste delen gjer studenten teoretisk bakgrunn og kunnskap 
om strukturelle, sedimentære og stratigrafiske prinsipp som grunnlag for å forstå utvalde tema i integrert 
bassenganalyse. Temaene vert førelest og vil eksemplifiseres gjennom øvingar. Døme på temaer som dekkast er: 
Modellar for skorpe-strekking og bassengdanning, forkastnings- og foldevekst, salttektonikk, «source-to-sink» 
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Objectives and Content 

(erosjon, sediment-ruter, transport, avsetning) og kva for kontrollar som styrer bassenginnfyllingen.  

Emnets andre del fokuserer på bruk av moderne digitale kartleggingsteknikkar, som LiDar og fotogrammetri, og 
korleis ein kan tolke slike data og bruke dei til å byggje 3D modellar av reservoaranaloger. Emnet omfatter heile 
arbeidsflyten frå datainnsamlingsmetodar, prosessering, tolking og bruk av verkty for bygging av geologiske 
simuleringsmodellar. 

 

[The course is cross-disciplinary and consists of two parts. The first part provides the theoretical background and 
practical structural, sedimentary and stratigraphic skills required to understand selected topics within integrated 
basin analysis. This is covered though lectures and exercises. Topics covered will include a selection of the following: 
models of crustal stretching and basin formation, fault/fold growth, salt tectonics, source-to-sink (erosion-sediment 
routing and deposition), controls on basin fill. provides the theoretical background and practical structural.  
sedimentary and stratigraphic skills required to understand the evolution of sedimentary basins. 

The second part includes elements in geomatics, digital outcrop geology and interpretation. The course focuses on 
the employment of modern digital mapping techniques, such as lidar and photogrammetry, how to interpret these 
data and employ them for modelling. The entire workflow is covered, from data acquisition methods, processing 
and interpretation techniques.] 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Ved fullført GEOV364 vil studenten:  

• ha detaljert kunnskap om fleire sentrale tema i bassenganalyse 
• ha grunnleggjande kunnskaper om bruk av moderne digitale kartleggingsteknikkar samt å tolke dataene  i 

integrerte sedimentologiske og strukturelle studiar 
• vere kjent med sentral litteratur og den nyaste forskinga innan temaene 
• vere i stand til bruke kunnskapen i eigne forskingsprosjekter 

 

After having completed GEOV364 the student will:  

 have detailed knowledge about several central themes in basin analysis.  
 will have essential knowledge allowing them to use modern digital mapping techniques and interpret 

these data in integrated sedimentological and structural studies. 
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 be familiar with central literature and current research within these themes. 
  be able to apply this knowledge in individual research projects. 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV GEOV101. Bachelorgrad i geologi, geofysikk eller tilsvarande 
 
Bachelor in geology, geophysics or equivalent skills 
 

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV GEOV107 og GEOV260 
 
GEOV107 and GEO260 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK  

Krav til Studierett 
 
 
 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

 

Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

   Undervisningen gis intensivt i form av forelesninger og øvelser seks timer per dag i to uker.   

 

   Teaching is given intensively as lectures and practicals six hours per day  over two weeks   

 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT Obligatoriske oppmøte på alle førelesningar, samt øvingar 

 

All lectures and practicals are mandatory. 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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Vurderingsformer 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI     Skriftlig eksamen, 4 timer 

    Written exam, 4 hours 

     

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM Alle kalkulatorar tillatt, i samsvar med fakultetet sine reglar  
 
All calculators, according to the faculty regulations 
 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta, der F er stryk og A er toppkarakter.  

 

The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail. 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret uten undervising er eksamen tidleg i semesteret. 

 

Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged 
at the beginning of the semester 

Litteraturliste 
 
 
Reading List 

EB_LEREM Støttelitteratur blir definer/utdelt under kurset 
 
 
Background literature will be defined/handed out during the course 

Emneevaluering 
 
 
Course Evaluation 
 

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

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna 
der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  
Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no 

The course coordinator and administrative contact person can be found on Mitt UiB, or you may contact 

mailto:Studierettleiar@geo.uib.no
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studierettleiar@geo.uib.no 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet. 

The Faculty for Mathematics and Natural Sciences, Department of Earth Science has the administrative responsibility for the 
course and program 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
 Studierettleiar@geo.uib.no 
Tlf 55 58 35 19 

The student coordinator can be contacted here: 

Studierettleiar@geo.uib.no 
Tlf 55 58 35 19 

 

mailto:Studierettleiar@geo.uib.no
mailto:Studierettleiar@geo.uib.no
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Små studieplanendringar fra Institutt for informatikk for 
haustsemesteret 2018 
 
Oversendelse av studieplanendringer ved Institutt for informatikk 
 
Mindre studieplanendringer for kommende høstsemester 
Sammendrag av saken 
 
Emnekode Redaksjonelle 

endringer (F.eks. 
endret tekst i 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.) 

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

Semester for 
iverksetting 
av 
endringen(e) 

Merknad  

INF219 ☒ ☐ Høst 2018 Redaksjonelle 
endringer, bl.a. 
presisering av 
eksisterende 
vurderingsform 

INF319 ☒ ☐ Høst 2018 Redaksjonelle 
endringer, bl.a. 
presisering av 
eksisterende 
vurderingsform 

 ☐ ☐   
 ☐ ☐   

 
INF219 
Tilrådde forkunnskapar  
Gammel tekst: 
60 studiepoeng i informatikk 

Referanse Dato 

2017/11118-PÅG 28.02.2018 
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60 study points (ECTS) in informatics.   
Ny tekst:       
Ingen. 
None. 
 
Obligatorisk undervisningsaktivitet 
Gammel tekst: 
Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av arbeidet. 
Written report and oral presentation of the work. 
Ny tekst: 
Ingen. 
None. 
 
Vurderingsformer 
Gammel tekst: 
Ved sensur av prosjektar vert bestått/ikkje-bestått nytta. 
Semester project, passed/failed. 
Ny tekst: 
Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av arbeidet. 
Written report and oral presentation of the work. 
 
INF319 
Tilrådde forkunnskapar  
Gammel tekst: 
60 studiepoeng i informatikk 
60 study points (ECTS) in informatics.   
Ny tekst:       
Ingen. 
None. 
 
Obligatorisk undervisningsaktivitet 
Gammel tekst: 
Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av arbeidet. 
Written report and oral presentation of the work. 
Ny tekst: 
Ingen. 
None. 
Vurderingsformer 
Gammel tekst: 
Ved sensur av prosjektar vert bestått/ikkje-bestått nytta. 
Semester project, passed/failed. 
Ny tekst: 
Den skriftlege rapporten og den munnlege presentasjonen blir gjeve ein samla karakter 
The written report and the oral presentation is given one combined grade. 
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Varsel om store studieplanendringer 
Sammendrag av saken 
Instituttet vil starte en ny studieretning på masterprogrammet i informatikk. Dette blir den 6. 
studieretningen og skal mest sannsynlig hete programmeringsteori. Denne store 
studieplanendringen skal meldes inn med frist oktober 2018, med fullstendig 
studieprogrambeskrivelse. 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Pål Magnus Gunnestad 
Sekretær i programstyret 
 
 
 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Kjemisk institutt 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
post@kj.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégaten 41 
Bergen 

Sakshandsamar 
Unni Lange Buanes 
55583445 
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
 
  
  

Små studieplanendringar frå Kjemisk institutt for haustsemesteret 
2018 

Samandrag av saka – endring i emne: 
 
Emnekode Redaksjonelle 

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

Realitetsendrin
ger (F.eks. 
endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskr
av etc.) 

Semester 
for 
iverksettin
g av 
endringen
(e) 

Merknad  

KJEM120 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEM221 ☒ ☒ Haust 2018 Redaksjonell 

endring består 
av oppdatere 
informasjon om 
tillatte 
hjelpemiddel på 
eksamen 

KJEM140 ☐ ☒ Haust 2018  
NATDID211 ☐ ☒ Haust 2018  
NATDID212-P ☐ ☒ Haust 2018  
KJEMDID220 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEMDID220-P ☐ ☒ Haust 2018  

 
Presentasjon av konkrete endringar: 
 
KJEM120 
Obligatorisk undervisningsaktivitet: Fjerne krav om obligatoriske innleveringar 
 
 
 

Referanse Dato 

2017/11118-UNLA 01.03.2018 
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Gamal tekst:  
«Deltaking i minst 8 kollokvium. Skriftlege svar på utvalde kollokvieoppgåver (vil bli vurdert 
bestått/ikkje bestått). Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få 
obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet. 
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande semester». 
 
Ny tekst: 
«Deltaking i minst 8 kollokvium. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande 
semester». 
 
Vurderingsform: Innføre midtvegsvurdering (mappevurdering satt saman av 
midtvegsvurdering og avsluttande vurdering) 
 
Gamal tekst:  
«Skriftleg skuleeksamen (4 t)». 
 
Ny tekst: 

 Midtsemestervurdering (2 timar) (utgjer 30% av karaktergrunnlaget), 
 Skriftleg slutteksamen (4 timar) (utgjer 70% av karaktergrunnlaget). 

Utfyllande eksamensregler: 

1. Midtsemestervurdering er gyldig i 1 påfølgande semester. 

2. I semester med undervisning: 

Studentar med godkjend obligatoriske undervisningsaktivitet kan gå opp til 
midtsemestervurdering og avsluttande eksamen. 

3. I semester utan undervisning: 

a) Studentar med godkjend obligatoriske undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering 
kan berre gå opp til avsluttande eksamen, som då inngår i mappa saman med karakter på 
midtsemestervurdering frå førre semester. Den avsluttande eksamen tel 70 % av samla 
karakter. 
b) Studentar utan obligatoriske undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering frå tidlegare 
kan ikkje ta eksamen. 
 
KJEM221 
Innføring av obligatorisk undervisningsaktivitet. (Tidlegare ingen tekst). 
 
Ny tekst: 
«Ein må ha minst 6 av 13-14 rekneøvingar godkjent. Slik godkjenning krev personleg 
frammøte. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 5 påfølgande semester etter 
godkjenninga». 
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Vurderingsformer 
Gamal tekst: 
Skriftleg eksamen (4 t). Midtveiseksamen og/eller innleverte arbeider kan gjelde inntil 25% av 
endeleg karakter. Dersom det er få deltakarar på kurset kan det bli munnleg eksamen». 
Ny tekst: 
«Skriftleg eksamen (4 t). Dersom det er få deltakarar på kurset, kan det bli munnleg 
eksamen» 
 
Hjelpemiddel til eksamen 
Gamal tekst: 
«Tillatne hjelpemiddel ved avsluttande eksamen: Matematisk formelsamling, enkel kalkulator 
i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med studentane sine eigne 
notat».  
 
Ny tekst: 
«Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med 
studentane sine eigne notat».  
 
KJEM140 
Tilrådde forkunnskapar 
 
Gamal tekst: 
«KJEM120, PHYS101, MAT101/111» 
 
Ny tekst: 
«KJEM120, PHYS102 eller PHYS101, MAT101» 
 
NATDID211 
Arbeids- og undervisningsformer: 
Ny tekst (ingen gamal tekst): 
22 timar (forelesning og seminar) 
 
Tilrådde forkunnkapar: 
Gamal tekst: 
«PEDA120 og PEDA121 og minimum 50 sp i naturfaglege emne» 
 
Ny tekst: 
«PEDA120, PEDA121, NATDID210 og minimum 50 sp i naturfaglege emne» 
 
NATDID212-P 
Arbeids- og undervisningsformer: 
Ny tekst (ingen gamal tekst): 
22 timar (forelesning og seminar) 
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KJEMDID220 og KJEMDID220-P 
Vurderingsformer: 
Gamal tekst: 
«Mappe med innleveringar i begge semester. Justerande munnleg eksamen. 
 
a) I mappen inngår det 5 (6) deler som i to tilfeller består av fleire korte tekster. Alle danner til 
saman vurderingsgrunnlaget.  
 
b)  

1. refleksjoner over innhold i forelesninger (3-4 ganger, 0,5-1 side hver) 
2. drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver) 
3. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen og 

drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider) 
4. drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3 sider) 
5. analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2 sider) 
6. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med ped, 

opp til 4000 ord) 

 
Ny tekst: 
a) I mappen inngår det 5 deler som i to tilfeller består av flere korte tekster. Alle danner til 
sammen vurderingsgrunnlaget. 
 
b)  
1.   refleksjoner over innhold i forelesninger (3 ganger, 0,5-1 side hver) 
2.   drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver) 
3.   analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen  
      og drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider) 
4.   Enten: drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3   
      sider) 
      Eller: analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2-3  
      sider) 
5.   prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med  
      ped, opp til 4000 ord) 
 
Kommentar: pkt C og D er ikkje innmeldt med endringar 
 

Innmelding av endringar i studieplanen for Bachelorgrad i kjemi  
Programstyret i kjemi ønskjer å få inn justeringar i studieplanen for Bachelorgrad i kjemi og 
tilby ein studieveg som blir tilrådd studentar som ønskjer å reise på utveksling. Dagens 
studieplan har ein rigiditet som gjer utveksling til ei utfordring og ofte medfører ei forlenging 
av studietida før graden blir oppnådd. Studentane gir klare tilbakemeldingar på at dei ønskjer 
ei betre tilrettelegging for utveksling i sitt studieløp. Tilrettelegging for utveksling er også eit 
krav programmet møter som Eurobachelorprogram. Studieplanen kan med fordel opne for 
større fleksibilitet inn i fysikk-kravet i graden, og gje fleire valalternativ.  
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Studieplanen for studentar som startar utan kjemi frå VGS er i dag ikkje heilt korrekt og bør 
difor også justerast. 
 
Oppsummering: 
 

 Fysikk: Dagens krav er PHYS102 (studentar utan fysikkbakgrunn blir difor tilrådd å ta PHYS101 
for å klare dette kravet, og får med det 20 stp fysikk inn i graden). Endring: studenten får 
velje 10 stp fysikk blant emna: PHYS101, PHYS102, PHYS111 og PHYS112. Dette gjer at dei 
fleste klarer seg med 10 stp fysikk, som er meir i tråd med kva andre bachelorprogram i kjemi 
krev eller tilrår 

 Studieplanen endrar ikkje MAT/STAT/INF-kravet, men vi gjer det endå tydelegare at vi tilrår 
MAT102 då dette er det som gir beste føresetnadar for å ta KJEM210, som ein del slit med. 

 Ein tilrådd variasjon av studieplanen for studentar som ønskjer å dra på utveksling. Med 
denne vert heilt 5. semester disponibelt for valemne og for utveksling. 

 Korrigering i studieplanen for studentar utan kjemibakgrunn  

Justeringane er av så liten karakter at det ikkje medfører justering i mål og innhald 
eller læringsutbyttene ved programmet. 
 
Dagens studieplan blir uansett ståande som hovudalternativ. Dei presenterte endringane vil 
kun medføre alternativt studieløp med større grad av fleksibilitet innan fysikkval og i høve til 
utveksling. 
 
Dagens studieplan (tilrådd for studentar som har Kjemi 2 (3KJ) frå VGS): 
(grøne er frie val, gule er val med sterke føringar eller obligatoriske) 

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester KJEM210 Valemne Valemne 
4. semester KJEM123 KJEM140 PHYS102 
3. semester KJEM120 KJEM131 PHYS101/ 

valemne 
2. semester KJEM130 MOL100 MAT/INF/STAT * 

 
1. semester EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM110 

 
* Her vil MAT102 bli tilrådd i endå sterkare grad enn tidlegare på grunn av KJEM210 
 
 
Ny, tilrådd studieplan for studentar som har Kjemi 2 (3KJ) frå VGS og ønskjer å dra på 
utveksling i 5. semester:  

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester Valemne/utveksling Valemne/utveksling Valemne/utveksling 
4. semester KJEM123 KJEM140 MOL100 
3. semester KJEM120 KJEM131 KJEM210 
2. semester KJEM130 EXPHIL/PHYS102 MAT102 
1. semester PHYS101/EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM110 
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Val av fysikkemne styrer også val av semester for exphil avhengig av kva semester 
fysikkemnet blir undervist.  
 
Tilrådd studieplan for studentar som ikkje har Kjemi 2 (3KJ) frå vidaregåande skule: 
(raud farge er gamle tilrådingar som blir erstatta med forslag i blå farge) 
 

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester KJEM210 MOL100 

Valemne 
Valemne 

4. semester KJEM123 KJEM140 PHYS102 
MOL100 

3. semester KJEM120 KJEM131 PHYS101/ 
valemne 

2. semester KJEM130 KJEM110 MAT/INF/STAT 
MAT102 

1. semester EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM100 
 
Denne redigerte planen føreset at studentane kan velje PHYS101 i staden for PHYS102 og 
kan flytte MOL100 til sitt rette undervisningssemester. I tillegg forsterkar vi tilrådinga av 
MAT102 også her. 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Svein Are Mjøs 
Leiar, Programstyret i kjemi Unni Lange Buanes 
 Studiekonsulent 
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
 
  
  

Små studieplanendringar frå Kjemisk institutt for haustsemesteret 
2018 

Samandrag av saka – endring i emne: 
 
Emnekode Redaksjonelle 

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

Realitetsendrin
ger (F.eks. 
endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskr
av etc.) 

Semester 
for 
iverksettin
g av 
endringen
(e) 

Merknad  

KJEM120 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEM221 ☒ ☒ Haust 2018 Redaksjonell 

endring består 
av oppdatere 
informasjon om 
tillatte 
hjelpemiddel på 
eksamen 

KJEM140 ☐ ☒ Haust 2018  
NATDID211 ☐ ☒ Haust 2018  
NATDID212-P ☐ ☒ Haust 2018  
KJEMDID220 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEMDID220-P ☐ ☒ Haust 2018  

 
Presentasjon av konkrete endringar: 
 
KJEM120 
Obligatorisk undervisningsaktivitet: Fjerne krav om obligatoriske innleveringar 
 
 
 

Referanse Dato 

2017/11118-UNLA 01.03.2018 
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Gamal tekst:  
«Deltaking i minst 8 kollokvium. Skriftlege svar på utvalde kollokvieoppgåver (vil bli vurdert 
bestått/ikkje bestått). Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få 
obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet. 
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande semester». 
 
Ny tekst: 
«Deltaking i minst 8 kollokvium. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande 
semester». 
 
Vurderingsform: Innføre midtvegsvurdering (mappevurdering satt saman av 
midtvegsvurdering og avsluttande vurdering) 
 
Gamal tekst:  
«Skriftleg skuleeksamen (4 t)». 
 
Ny tekst: 

 Midtsemestervurdering (2 timar) (utgjer 30% av karaktergrunnlaget), 
 Skriftleg slutteksamen (4 timar) (utgjer 70% av karaktergrunnlaget). 

Utfyllande eksamensregler: 

1. Midtsemestervurdering er gyldig i 1 påfølgande semester. 

2. I semester med undervisning: 

Studentar med godkjend obligatoriske undervisningsaktivitet kan gå opp til 
midtsemestervurdering og avsluttande eksamen. 

3. I semester utan undervisning: 

a) Studentar med godkjend obligatoriske undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering 
kan berre gå opp til avsluttande eksamen, som då inngår i mappa saman med karakter på 
midtsemestervurdering frå førre semester. Den avsluttande eksamen tel 70 % av samla 
karakter. 
b) Studentar utan obligatoriske undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering frå tidlegare 
kan ikkje ta eksamen. 
 
KJEM221 
Innføring av obligatorisk undervisningsaktivitet. (Tidlegare ingen tekst). 
 
Ny tekst: 
«Ein må ha minst 6 av 13-14 rekneøvingar godkjent. Slik godkjenning krev personleg 
frammøte. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 5 påfølgande semester etter 
godkjenninga». 
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Vurderingsformer 
Gamal tekst: 
Skriftleg eksamen (4 t). Midtveiseksamen og/eller innleverte arbeider kan gjelde inntil 25% av 
endeleg karakter. Dersom det er få deltakarar på kurset kan det bli munnleg eksamen». 
Ny tekst: 
«Skriftleg eksamen (4 t). Dersom det er få deltakarar på kurset, kan det bli munnleg 
eksamen» 
 
Hjelpemiddel til eksamen 
Gamal tekst: 
«Tillatne hjelpemiddel ved avsluttande eksamen: Matematisk formelsamling, enkel kalkulator 
i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med studentane sine eigne 
notat».  
 
Ny tekst: 
«Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med 
studentane sine eigne notat».  
 
KJEM140 
Tilrådde forkunnskapar 
 
Gamal tekst: 
«KJEM120, PHYS101, MAT101/111» 
 
Ny tekst: 
«KJEM120, PHYS102 eller PHYS101, MAT101» 
 
NATDID211 
Arbeids- og undervisningsformer: 
Ny tekst (ingen gamal tekst): 
22 timar (forelesning og seminar) 
 
Tilrådde forkunnkapar: 
Gamal tekst: 
«PEDA120 og PEDA121 og minimum 50 sp i naturfaglege emne» 
 
Ny tekst: 
«PEDA120, PEDA121, NATDID210 og minimum 50 sp i naturfaglege emne» 
 
NATDID212-P 
Arbeids- og undervisningsformer: 
Ny tekst (ingen gamal tekst): 
22 timar (forelesning og seminar) 
 
 
 



 side 4 av 6 

 
 
 
  

KJEMDID220 og KJEMDID220-P 
Vurderingsformer: 
Gamal tekst: 
«Mappe med innleveringar i begge semester. Justerande munnleg eksamen. 
 
a) I mappen inngår det 5 (6) deler som i to tilfeller består av fleire korte tekster. Alle danner til 
saman vurderingsgrunnlaget.  
 
b)  

1. refleksjoner over innhold i forelesninger (3-4 ganger, 0,5-1 side hver) 
2. drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver) 
3. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen og 

drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider) 
4. drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3 sider) 
5. analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2 sider) 
6. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med ped, 

opp til 4000 ord) 

 
Ny tekst: 
a) I mappen inngår det 5 deler som i to tilfeller består av flere korte tekster. Alle danner til 
sammen vurderingsgrunnlaget. 
 
b)  
1.   refleksjoner over innhold i forelesninger (3 ganger, 0,5-1 side hver) 
2.   drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver) 
3.   analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen  
      og drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider) 
4.   Enten: drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3   
      sider) 
      Eller: analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2-3  
      sider) 
5.   prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med  
      ped, opp til 4000 ord) 
 
Kommentar: pkt C og D er ikkje innmeldt med endringar 
 

Innmelding av endringar i studieplanen for Bachelorgrad i kjemi  
Programstyret i kjemi ønskjer å få inn justeringar i studieplanen for Bachelorgrad i kjemi og 
tilby ein studieveg som blir tilrådd studentar som ønskjer å reise på utveksling. Dagens 
studieplan har ein rigiditet som gjer utveksling til ei utfordring og ofte medfører ei forlenging 
av studietida før graden blir oppnådd. Studentane gir klare tilbakemeldingar på at dei ønskjer 
ei betre tilrettelegging for utveksling i sitt studieløp. Tilrettelegging for utveksling er også eit 
krav programmet møter som Eurobachelorprogram. Studieplanen kan med fordel opne for 
større fleksibilitet inn i fysikk-kravet i graden, og gje fleire valalternativ.  
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Studieplanen for studentar som startar utan kjemi frå VGS er i dag ikkje heilt korrekt og bør 
difor også justerast. 
 
Oppsummering: 
 

 Fysikk: Dagens krav er PHYS102 (studentar utan fysikkbakgrunn blir difor tilrådd å ta PHYS101 
for å klare dette kravet, og får med det 20 stp fysikk inn i graden). Endring: studenten får 
velje 10 stp fysikk blant emna: PHYS101, PHYS102, PHYS111 og PHYS112. Dette gjer at dei 
fleste klarer seg med 10 stp fysikk, som er meir i tråd med kva andre bachelorprogram i kjemi 
krev eller tilrår 

 Studieplanen endrar ikkje MAT/STAT/INF-kravet, men vi gjer det endå tydelegare at vi tilrår 
MAT102 då dette er det som gir beste føresetnadar for å ta KJEM210, som ein del slit med. 

 Ein tilrådd variasjon av studieplanen for studentar som ønskjer å dra på utveksling. Med 
denne vert heilt 5. semester disponibelt for valemne og for utveksling. 

 Korrigering i studieplanen for studentar utan kjemibakgrunn  

Justeringane er av så liten karakter at det ikkje medfører justering i mål og innhald 
eller læringsutbyttene ved programmet. 
 
Dagens studieplan blir uansett ståande som hovudalternativ. Dei presenterte endringane vil 
kun medføre alternativt studieløp med større grad av fleksibilitet innan fysikkval og i høve til 
utveksling. 
 
Dagens studieplan (tilrådd for studentar som har Kjemi 2 (3KJ) frå VGS): 
(grøne er frie val, gule er val med sterke føringar eller obligatoriske) 

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester KJEM210 Valemne Valemne 
4. semester KJEM123 KJEM140 PHYS102 
3. semester KJEM120 KJEM131 PHYS101/ 

valemne 
2. semester KJEM130 MOL100 MAT/INF/STAT * 

 
1. semester EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM110 

 
* Her vil MAT102 bli tilrådd i endå sterkare grad enn tidlegare på grunn av KJEM210 
 
 
Ny, tilrådd studieplan for studentar som har Kjemi 2 (3KJ) frå VGS og ønskjer å dra på 
utveksling i 5. semester:  

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester Valemne/utveksling Valemne/utveksling Valemne/utveksling 
4. semester KJEM123 KJEM140 MOL100 
3. semester KJEM120 KJEM131 KJEM210 
2. semester KJEM130 EXPHIL/PHYS102 MAT102 
1. semester PHYS101/EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM110 
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Val av fysikkemne styrer også val av semester for exphil avhengig av kva semester 
fysikkemnet blir undervist.  
 
Tilrådd studieplan for studentar som ikkje har Kjemi 2 (3KJ) frå vidaregåande skule: 
(raud farge er gamle tilrådingar som blir erstatta med forslag i blå farge) 
 

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester KJEM210 MOL100 

Valemne 
Valemne 

4. semester KJEM123 KJEM140 PHYS102 
MOL100 

3. semester KJEM120 KJEM131 PHYS101/ 
valemne 

2. semester KJEM130 KJEM110 MAT/INF/STAT 
MAT102 

1. semester EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM100 
 
Denne redigerte planen føreset at studentane kan velje PHYS101 i staden for PHYS102 og 
kan flytte MOL100 til sitt rette undervisningssemester. I tillegg forsterkar vi tilrådinga av 
MAT102 også her. 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Svein Are Mjøs 
Leiar, Programstyret i kjemi Unni Lange Buanes 
 Studiekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Kjemisk institutt 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
post@kj.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégaten 41 
Bergen 

Sakshandsamar 
Unni Lange Buanes 
55583445 
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
Studieseksjonen 
 
  
  

 
 
Liten studieplanendring fra Kjemisk institutt 
 
I hoveddokumentet vart det gløymt å ta med ei endring som vart innmeldt innan fristen lokalt 
ved instituttet: 
 
NANO244: 
 

o Fjerner krav til forkunnskaper: KJEM120 
 

o Innfører anbefalt forkunnskap: KJEM120 
 
 
Kjemisk institutt ber om at denne studieplanendringen blir tatt med i sakshandsaminga for 
våren, slik at endringa kan implementerast frå og med hausten 2018. 
 
 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
 Unni Lange Buanes 
 Seniorkonsulent 
 
 
Vedlegg: Oppdatert emneskildring NANO244 
               Justert dokument med presentasjon av alle innmeldingar frå KI for H 2018

Referanse Dato 

2017/11118-UNLA 14.03.2018 
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Mal for Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
 
Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan 
 
Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. 
Krav til studiar går fram av Forskrift for tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), NOKUT 2013, 
http://link.uib.no/?21Vcl . UiBs Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta) gir i kapittel 3 reglar for 
studiestruktur og studieplan:  http://link.uib.no/?YoXx 

 
UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia gir meir rettleiing om ansvar, prosedyrar og krav til oppretting av studieprogram og emne 
(pkt. 16.1 og 16.4). Sjå http://www.uib.no/studiekvalitet . 
 
Studietilsynsforskrifta (NOKUT) seier i § 7-4 at «Delene studiet består av skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for studiet»,  og 
at de «skal tilfredsstille standarder og kriterier for akkreditering av studier i § 7-1 til § 7-3.» 
 
I tillegg til kategoriane i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: dato for godkjenning, dato for eventuelle 
justeringar, namn på instans som har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av emnet.  Denne informasjonen 
skal stå på forsida til planen. Forsidemal finn ein sist i dette dokumentet. 
 
Eventuelt forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finn ein i kolonnen til høgre. Den må fjernast før 
emnebeskrivinga vert send til programstyre, institutt og fakultet.   
 
 
  

http://link.uib.no/?21Vcl
http://link.uib.no/?YoXx
http://www.uib.no/studiekvalitet
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Kategori Infotype Tekst  
Emnekode 
Course Code 

 NANO244 

Namn på emnet, nynorsk  Material- og nanokjemi 

Namn på emnet, bokmål  Material- og nanokjemi 

Course Title, English  Materials- and Nanochemistry 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor, master and ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid  

[Full-time] 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK Engelsk  

[English] 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust  
[Autumn] 
 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

Mål og innhald 
 

EB_INNHOLD Emnet har som mål å introdusere studenten til faststoffkjemi og nanokjemi. Emnet tar opp tema som syntese, identifisering og 
karakterisering, eigenskapar, funksjonalisering og bruk av faststoffer og nanomaterialer, deriblant nanopartiklar og nanoporøse 
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Objectives and Content material. Det gis ei oversikt om åtferd av bulkmaterialer. Kunnskapen om desse hjelper å utvikle ei forståing av dei spesielle 
eigenskapane til liknande nanomaterial. Endringa av kjemiske og fysiske eigenskapar, avhengig av storleikseffektar, gjev 
inspirasjon for utvikling av nanostrukturerte material som, mellom anna, brukes som adsorbent, katalysatorar, og "quantum 
confined" material. Relevansen av slike nanostrukturerte material for avansert materialvitskap, katalyse, medisin, og 
adsorpsjon/separasjons prosessar vert peika på. 
Emnet inkluderer praktiske øvingar som introduserer studenten til framstilling og karakterisering av forskjellige typar 
nanomaterial. 
 
The course aims to introduce the students to solid state chemistry and nanochemistry. The course will introduce the student to 
synthesis, identification and characterization, properties, functionalization and use of solid materials and nanomaterials such as 
nanoparticles and nano-porous materials. Substantial knowledge about bulk materials will help to develop and understand the 
unique properties of related nanomaterials. Size-dependent changes in chemical and physical properties of solid materials are 
the inspiration for developing nano-structured materials with functional properties for use, among many others, as adsorbents, 
catalysts and “quantum confined” materials. The relevance of such nanostructured materials for advanced materials science, 
catalysis, medicine and adsorption/separation processes is presented.  
The course includes practical laboratory exercises to introduce the student to synthesis and characterisation of different types of 
nanomaterials. 
 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
 
Kunnskapar 
Studenten 
 Har brei kunnskap om framstilling, struktur, kjemiske og fysikalske eigenskapar og bruk av faststoff sambindingar og 

nanomaterial, deriblant porøse materialar. 
 Har kunnskap om korleis utvalde material og nanomaterial blir framstilt i praksis og korleis desse blir karakterisert. 

 
Ferdigheiter 
Studenten 
 Kan samanlikne og beskrive typar og kjemiske og fysikalske eigenskapar av faststoff og nanomaterial. 
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 Kan forklare framstillinga av faststoffsambindingar og nanomaterial. 
 Kan sette inn i samanheng strukturen av sambindingar og deira eigenskapar. 
 Kan diskutere nytte og bruk av bulk- og nanomaterial. 
 Kan identifisere og beskrive metodar som blir brukt til å karakterisere ulike material. 
 Kan utføre enkle eksperimentelle prosedyrar i laboratorium. 
 Kan tolke observasjonar og resultat frå målingar innhenta frå eksperiment. 

 
Generell kompetanse 
Studenten 
 Kan formidle sentralt innhald i faget både skriftleg og munnleg og ved hjelp av typiske uttrykksformer i faget (til dømes 

kjemiske reaksjonslikningar og strukturteikningar). 
 Kan samarbeide i grupper og gjennomføre praktisk arbeid i laboratorium. 
 Kan tolke tryggleiksdatablad og informasjon om faren til kjemikaliar og handtere desse slik det er gitt i reglane. 
 Kan føre ein labjournal. 
 Kan identifisere og assimilere relevant kunnskap frå undervisningsmaterialet gjennom førelesningar, gruppearbeid og på 

eiga hand. 
 
 

On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and 
general competence: 
 
Knowledge 
The student 
 has broad knowledge about the preparation, structure, chemical and physical properties and use of solid state compounds 

and nanomaterials, including porous materials. 
 has knowledge about how selected materials and nanomaterials are prepared in practice and how these are characterized. 

 
Skills 
The student 
 is able to describe and compare different types and properties of solid materials and nanomaterials. 
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 is able to explain the synthesis of such compounds. 
 is able to relate the structure of a compound to its properties. 
 is able to discuss the benefit and use of bulk- and nanomaterials. 
 is able to identify and describe methods for characterization of different types of materials. 
 is able to perform simple experimental procedures in the laboratory. 
 is able to interpret observations and results from measurements obtained as part of these experiments. 

 
General competence 
The student 

 can convey the central content of the subject both in written and verbal form and by use of expressions characteristic for the 
subject (e.g. chemical equations and structure drawings). 

 can work together in groups and perform practical tasks in a laboratory. 
 can interpret chemical safety information and safely handle chemicals. 
 can write reports. 
 can identify and assimilate relevant knowledge from teaching material through lectures, group work and on their own. 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV  

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV Frå og med haust 2018: KJEM120, kan leses parallelt. 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK KJEM244: 7 studiepoeng, NANO200: 3 studiepoeng. Dersom studenten allerede har tatt NANO200 kan vedkommende følge 
NANO244 ved å få et tilpasset laboratoriekurs. 

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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[Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences]  
B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

Førelesning, 4 timer i veka i 14 veker 

Laboratoriearbeid, 8 timer i veka i 3 veker 

Dataanalyse og rapportskriving, 14 timer i veka i 3 veker 

 

Lectures, 4 hours per week for 14 weeks 

Laboratory work, 8 hours per week for 3 weeks 

Data analysis and laboratory reports, 16 hours per week for 3 weeks 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT Oppmøte på dei obligatoriske førelesingane som gjeld forberedelsen til labøvingane. 

Laboratorieøvingar og –rapporter. 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga. 

Attendance of mandatory lectures 

Laboratory exercises and reports 

Compulsory assignments are valid for 2 subsequent semesters 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

 Skriftlege laboratorierapportar, utgjør 30 % av karakteren. 
Ein rapport leverast inn etter kvar laboratorieøving. Rapporten skal innehalde hensikta med øvinga, den teoretiske 
bakgrunnen, den eksperimentelle prosedyren, resultat, analyse og diskusjon. Desse blir vurdert. Kvar rapport bør har eit 
omfang på rundt 8-20 (maks) sider. 
Kvar laboratorierapport blir vurdert som bestått/ikkje bestått. Om ein rapport ikkje er bestått kan han leveras inn att etter 
omarbeiding.  
Laboratoriedelen av NANO244 blir vurdert som eit heile basert på innhaldet til laboratorierapportene og dugleik i praktisk 
gjennomføring av øvingane. Begge elementa inngår i vurderinga av laboratoriekurset i karakterskalaen A-F. 
Dugleik i laboratoriet vurderast etter følgjande kriterier:  
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o Vere førebudd til dei praktiske øvingane ved å ha den naudsynte teoretiske førehandskunnskapen og ha 
gjennomført førebuande oppgåver som var spurt om på førehand, som ein førehandskunnskap for gjennomføring 
av øvinga (til dømes berekning av mengde av stoffer). 

o Vise god forståing for dei eksperimentelle prosedyrane i praksis og i teori. 
o Gjennomføre eksperimenta på ein forsvarlig måte, til dømes ved å følgje reglementet for tryggleik på 

laboratoriet. 
o Oppnå det venta eksperimentelle resultatet. 

 Eksamen, utgjør 70% av karakteren 
Eksamensforma kan bli munnleg eller skriftleg (4 t)  avhengig av kor mange studentar som er meldt til eksamen. Som regel 
prøves det å gjennomføre som munnleg eksamen. 

 

The forms of assessment are: 

 Written laboratory reports, 30 % of total grade. 
A report is handed in after each laboratory exercise. It shall describe the purpose of the exercise, the theoretical background, 
the experimental procedure, results, analysis and discussion. These will be rated. Each report should be around 8-20 (max) 
pages long. The report is assessed on the basis of passed/failed. If the journal is not approved, it can be revised and 
submitted again for new assessment.  
The laboratory part of NANO244 is assessed in the entirety of the content of the laboratory journals and the laboratory skills 
in the practical execution of the exercises. Both elements are included in the assessment of the laboratory course based on 
the grading scale A-F. 
Laboratory skills are assessed by the following criteria:  

o Being prepared for the practical exercise through knowledge of the necessary theoretical background and having 
performed tasks which were asked for in advance as a pre-requisite for implementation of the exercise (e.g. 
calculation of substance amounts), 

o Demonstrating good understanding of the experimental procedure in practice and theory 
o Implementing the experimental procedure in a responsible fashion, e.g. as exemplified by conforming to safety 

standards for laboratory work 
o Obtaining the anticipated experimental result. 

 Examination, 70% of total grade 
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The exam will be either in written (4 h) or verbal form depending on the number of students enrolled in the course. Verbal 
exam is the preferred form.  

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM Ingen [None] 
 

 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur blir 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.] 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Standardtekster for emner med skriftlig eksamen: 

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 

[Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged at the 
beginning of the semester.] 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret. 
 

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester] 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department] 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  

Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@xx-uib.no 

Administrativt 
ansvarleg 

EB_ADMANS
V 

…. fakultet … v/ …. institutt … har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

mailto:Studierettleiar@xx-uib.no
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Course Administrator 
Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
 Studierettleiar@xx-uib.no 
Tlf 55 58 xx xx 

 

  

mailto:Studierettleiar@xx-uib.no
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Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………………………………………………………………. (Navn på emnet, bokmål) 

   ………………………………………………………………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Kjemisk institutt 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
post@kj.uib.no 

Postadresse  
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
 
  
  

Små studieplanendringar frå Kjemisk institutt for haustsemesteret 
2018 

Samandrag av saka – endring i emne: 
 
Emnekode Redaksjonelle 

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

Realitetsendrin
ger (F.eks. 
endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskr
av etc.) 

Semester 
for 
iverksettin
g av 
endringen
(e) 

Merknad  

NANO244 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEM120 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEM221 ☒ ☒ Haust 2018 Redaksjonell 

endring består 
av oppdatere 
informasjon om 
tillatte 
hjelpemiddel på 
eksamen 

KJEM140 ☐ ☒ Haust 2018  
NATDID211 ☐ ☒ Haust 2018  
NATDID212-P ☐ ☒ Haust 2018  
KJEMDID220 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEMDID220-P ☐ ☒ Haust 2018  

 
Presentasjon av konkrete endringar: 
 
NANO244 

 Fjerne forkunnskapskravet KJEM120 
 Innføre anbefalt forkunnskap KJEM120 

Referanse Dato 

2017/11118-UNLA 01.03.2018 
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KJEM120 
Obligatorisk undervisningsaktivitet: Fjerne krav om obligatoriske innleveringar 
 
Gamal tekst:  
«Deltaking i minst 8 kollokvium. Skriftlege svar på utvalde kollokvieoppgåver (vil bli vurdert 
bestått/ikkje bestått). Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få 
obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet. 
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande semester». 
 
Ny tekst: 
«Deltaking i minst 8 kollokvium. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande 
semester». 
 
Vurderingsform: Innføre midtvegsvurdering (mappevurdering satt saman av 
midtvegsvurdering og avsluttande vurdering) 
 
Gamal tekst:  
«Skriftleg skuleeksamen (4 t)». 
 
Ny tekst: 

 Midtsemestervurdering (2 timar) (utgjer 30% av karaktergrunnlaget), 
 Skriftleg slutteksamen (4 timar) (utgjer 70% av karaktergrunnlaget). 

Utfyllande eksamensregler: 

1. Midtsemestervurdering er gyldig i 1 påfølgande semester. 

2. I semester med undervisning: 

Studentar med godkjend obligatoriske undervisningsaktivitet kan gå opp til 
midtsemestervurdering og avsluttande eksamen. 

3. I semester utan undervisning: 

a) Studentar med godkjend obligatoriske undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering 
kan berre gå opp til avsluttande eksamen, som då inngår i mappa saman med karakter på 
midtsemestervurdering frå førre semester. Den avsluttande eksamen tel 70 % av samla 
karakter. 
b) Studentar utan obligatoriske undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering frå tidlegare 
kan ikkje ta eksamen. 
 
KJEM221 
Innføring av obligatorisk undervisningsaktivitet. (Tidlegare ingen tekst). 
 
Ny tekst: 
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«Ein må ha minst 6 av 13-14 rekneøvingar godkjent. Slik godkjenning krev personleg 
frammøte. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 5 påfølgande semester etter 
godkjenninga». 
 
 
 
Vurderingsformer 
Gamal tekst: 
Skriftleg eksamen (4 t). Midtveiseksamen og/eller innleverte arbeider kan gjelde inntil 25% av 
endeleg karakter. Dersom det er få deltakarar på kurset kan det bli munnleg eksamen». 
Ny tekst: 
«Skriftleg eksamen (4 t). Dersom det er få deltakarar på kurset, kan det bli munnleg 
eksamen» 
 
Hjelpemiddel til eksamen 
Gamal tekst: 
«Tillatne hjelpemiddel ved avsluttande eksamen: Matematisk formelsamling, enkel kalkulator 
i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med studentane sine eigne 
notat».  
 
Ny tekst: 
«Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med 
studentane sine eigne notat».  
 
KJEM140 
Tilrådde forkunnskapar 
 
Gamal tekst: 
«KJEM120, PHYS101, MAT101/111» 
 
Ny tekst: 
«KJEM120, PHYS102 eller PHYS101, MAT101» 
 
NATDID211 
Arbeids- og undervisningsformer: 
Ny tekst (ingen gamal tekst): 
22 timar (forelesning og seminar) 
 
Tilrådde forkunnkapar: 
Gamal tekst: 
«PEDA120 og PEDA121 og minimum 50 sp i naturfaglege emne» 
 
Ny tekst: 
«PEDA120, PEDA121, NATDID210 og minimum 50 sp i naturfaglege emne» 
 
NATDID212-P 
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Arbeids- og undervisningsformer: 
Ny tekst (ingen gamal tekst): 
22 timar (forelesning og seminar) 
 
 
 
KJEMDID220 og KJEMDID220-P 
Vurderingsformer: 
Gamal tekst: 
«Mappe med innleveringar i begge semester. Justerande munnleg eksamen. 
 
a) I mappen inngår det 5 (6) deler som i to tilfeller består av fleire korte tekster. Alle danner til 
saman vurderingsgrunnlaget.  
 
b)  

1. refleksjoner over innhold i forelesninger (3-4 ganger, 0,5-1 side hver) 
2. drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver) 
3. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen og 

drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider) 
4. drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3 sider) 
5. analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2 sider) 
6. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med ped, 

opp til 4000 ord) 

 
Ny tekst: 
a) I mappen inngår det 5 deler som i to tilfeller består av flere korte tekster. Alle danner til 
sammen vurderingsgrunnlaget. 
 
b)  
1.   refleksjoner over innhold i forelesninger (3 ganger, 0,5-1 side hver) 
2.   drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver) 
3.   analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen  
      og drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider) 
4.   Enten: drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3   
      sider) 
      Eller: analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2-3  
      sider) 
5.   prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med  
      ped, opp til 4000 ord) 
 
Kommentar: pkt C og D er ikkje innmeldt med endringar 
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Innmelding av endringar i studieplanen for Bachelorgrad i kjemi  
Programstyret i kjemi ønskjer å få inn justeringar i studieplanen for Bachelorgrad i kjemi og 
tilby ein studieveg som blir tilrådd studentar som ønskjer å reise på utveksling. Dagens 
studieplan har ein rigiditet som gjer utveksling til ei utfordring og ofte medfører ei forlenging 
av studietida før graden blir oppnådd. Studentane gir klare tilbakemeldingar på at dei ønskjer 
ei betre tilrettelegging for utveksling i sitt studieløp. Tilrettelegging for utveksling er også eit 
krav programmet møter som Eurobachelorprogram. Studieplanen kan med fordel opne for 
større fleksibilitet inn i fysikk-kravet i graden, og gje fleire valalternativ.  
Studieplanen for studentar som startar utan kjemi frå VGS er i dag ikkje heilt korrekt og bør 
difor også justerast. 
 
Oppsummering: 
 

 Fysikk: Dagens krav er PHYS102 (studentar utan fysikkbakgrunn blir difor tilrådd å ta PHYS101 
for å klare dette kravet, og får med det 20 stp fysikk inn i graden). Endring: studenten får 
velje 10 stp fysikk blant emna: PHYS101, PHYS102, PHYS111 og PHYS112. Dette gjer at dei 
fleste klarer seg med 10 stp fysikk, som er meir i tråd med kva andre bachelorprogram i kjemi 
krev eller tilrår 

 Studieplanen endrar ikkje MAT/STAT/INF-kravet, men vi gjer det endå tydelegare at vi tilrår 
MAT102 då dette er det som gir beste føresetnadar for å ta KJEM210, som ein del slit med. 

 Ein tilrådd variasjon av studieplanen for studentar som ønskjer å dra på utveksling. Med 
denne vert heilt 5. semester disponibelt for valemne og for utveksling. 

 Korrigering i studieplanen for studentar utan kjemibakgrunn  

Justeringane er av så liten karakter at det ikkje medfører justering i mål og innhald 
eller læringsutbyttene ved programmet. 
 
Dagens studieplan blir uansett ståande som hovudalternativ. Dei presenterte endringane vil 
kun medføre alternativt studieløp med større grad av fleksibilitet innan fysikkval og i høve til 
utveksling. 
 
Dagens studieplan (tilrådd for studentar som har Kjemi 2 (3KJ) frå VGS): 
(grøne er frie val, gule er val med sterke føringar eller obligatoriske) 

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester KJEM210 Valemne Valemne 
4. semester KJEM123 KJEM140 PHYS102 
3. semester KJEM120 KJEM131 PHYS101/ 

valemne 
2. semester KJEM130 MOL100 MAT/INF/STAT * 

 
1. semester EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM110 

 
* Her vil MAT102 bli tilrådd i endå sterkare grad enn tidlegare på grunn av KJEM210 
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Ny, tilrådd studieplan for studentar som har Kjemi 2 (3KJ) frå VGS og ønskjer å dra på 
utveksling i 5. semester:  

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester Valemne/utveksling Valemne/utveksling Valemne/utveksling 
4. semester KJEM123 KJEM140 MOL100 
3. semester KJEM120 KJEM131 KJEM210 
2. semester KJEM130 EXPHIL/PHYS102 MAT102 
1. semester PHYS101/EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM110 

 
Val av fysikkemne styrer også val av semester for exphil avhengig av kva semester 
fysikkemnet blir undervist.  
 
Tilrådd studieplan for studentar som ikkje har Kjemi 2 (3KJ) frå vidaregåande skule: 
(raud farge er gamle tilrådingar som blir erstatta med forslag i blå farge) 
 

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester KJEM210 MOL100 

Valemne 
Valemne 

4. semester KJEM123 KJEM140 PHYS102 
MOL100 

3. semester KJEM120 KJEM131 PHYS101/ 
valemne 

2. semester KJEM130 KJEM110 MAT/INF/STAT 
MAT102 

1. semester EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM100 
 
Denne redigerte planen føreset at studentane kan velje PHYS101 i staden for PHYS102 og 
kan flytte MOL100 til sitt rette undervisningssemester. I tillegg forsterkar vi tilrådinga av 
MAT102 også her. 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Svein Are Mjøs 
Leiar, Programstyret i kjemi Unni Lange Buanes 
 Studiekonsulent 
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
Studieseksjonen 
 
  
  

 
 
Liten studieplanendring fra Kjemisk institutt 
 
I hoveddokumentet vart det gløymt å ta med ei endring som vart innmeldt innan fristen lokalt 
ved instituttet: 
 
NANO244: 
 

o Fjerner krav til forkunnskaper: KJEM120 
 

o Innfører anbefalt forkunnskap: KJEM120 
 
 
Kjemisk institutt ber om at denne studieplanendringen blir tatt med i sakshandsaminga for 
våren, slik at endringa kan implementerast frå og med hausten 2018. 
 
 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
 Unni Lange Buanes 
 Seniorkonsulent 
 
 
Vedlegg: Oppdatert emneskildring NANO244 
               Justert dokument med presentasjon av alle innmeldingar frå KI for H 2018

Referanse Dato 

2017/11118-UNLA 14.03.2018 
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Mal for Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
 
Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan 
 
Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. 
Krav til studiar går fram av Forskrift for tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), NOKUT 2013, 
http://link.uib.no/?21Vcl . UiBs Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta) gir i kapittel 3 reglar for 
studiestruktur og studieplan:  http://link.uib.no/?YoXx 

 
UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia gir meir rettleiing om ansvar, prosedyrar og krav til oppretting av studieprogram og emne 
(pkt. 16.1 og 16.4). Sjå http://www.uib.no/studiekvalitet . 
 
Studietilsynsforskrifta (NOKUT) seier i § 7-4 at «Delene studiet består av skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for studiet»,  og 
at de «skal tilfredsstille standarder og kriterier for akkreditering av studier i § 7-1 til § 7-3.» 
 
I tillegg til kategoriane i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: dato for godkjenning, dato for eventuelle 
justeringar, namn på instans som har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av emnet.  Denne informasjonen 
skal stå på forsida til planen. Forsidemal finn ein sist i dette dokumentet. 
 
Eventuelt forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finn ein i kolonnen til høgre. Den må fjernast før 
emnebeskrivinga vert send til programstyre, institutt og fakultet.   
 
 
  

http://link.uib.no/?21Vcl
http://link.uib.no/?YoXx
http://www.uib.no/studiekvalitet
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Kategori Infotype Tekst  
Emnekode 
Course Code 

 NANO244 

Namn på emnet, nynorsk  Material- og nanokjemi 

Namn på emnet, bokmål  Material- og nanokjemi 

Course Title, English  Materials- and Nanochemistry 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Bachelor, master and ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid  

[Full-time] 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK Engelsk  

[English] 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust  
[Autumn] 
 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

Mål og innhald 
 

EB_INNHOLD Emnet har som mål å introdusere studenten til faststoffkjemi og nanokjemi. Emnet tar opp tema som syntese, identifisering og 
karakterisering, eigenskapar, funksjonalisering og bruk av faststoffer og nanomaterialer, deriblant nanopartiklar og nanoporøse 
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Objectives and Content material. Det gis ei oversikt om åtferd av bulkmaterialer. Kunnskapen om desse hjelper å utvikle ei forståing av dei spesielle 
eigenskapane til liknande nanomaterial. Endringa av kjemiske og fysiske eigenskapar, avhengig av storleikseffektar, gjev 
inspirasjon for utvikling av nanostrukturerte material som, mellom anna, brukes som adsorbent, katalysatorar, og "quantum 
confined" material. Relevansen av slike nanostrukturerte material for avansert materialvitskap, katalyse, medisin, og 
adsorpsjon/separasjons prosessar vert peika på. 
Emnet inkluderer praktiske øvingar som introduserer studenten til framstilling og karakterisering av forskjellige typar 
nanomaterial. 
 
The course aims to introduce the students to solid state chemistry and nanochemistry. The course will introduce the student to 
synthesis, identification and characterization, properties, functionalization and use of solid materials and nanomaterials such as 
nanoparticles and nano-porous materials. Substantial knowledge about bulk materials will help to develop and understand the 
unique properties of related nanomaterials. Size-dependent changes in chemical and physical properties of solid materials are 
the inspiration for developing nano-structured materials with functional properties for use, among many others, as adsorbents, 
catalysts and “quantum confined” materials. The relevance of such nanostructured materials for advanced materials science, 
catalysis, medicine and adsorption/separation processes is presented.  
The course includes practical laboratory exercises to introduce the student to synthesis and characterisation of different types of 
nanomaterials. 
 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
 
Kunnskapar 
Studenten 
 Har brei kunnskap om framstilling, struktur, kjemiske og fysikalske eigenskapar og bruk av faststoff sambindingar og 

nanomaterial, deriblant porøse materialar. 
 Har kunnskap om korleis utvalde material og nanomaterial blir framstilt i praksis og korleis desse blir karakterisert. 

 
Ferdigheiter 
Studenten 
 Kan samanlikne og beskrive typar og kjemiske og fysikalske eigenskapar av faststoff og nanomaterial. 
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 Kan forklare framstillinga av faststoffsambindingar og nanomaterial. 
 Kan sette inn i samanheng strukturen av sambindingar og deira eigenskapar. 
 Kan diskutere nytte og bruk av bulk- og nanomaterial. 
 Kan identifisere og beskrive metodar som blir brukt til å karakterisere ulike material. 
 Kan utføre enkle eksperimentelle prosedyrar i laboratorium. 
 Kan tolke observasjonar og resultat frå målingar innhenta frå eksperiment. 

 
Generell kompetanse 
Studenten 
 Kan formidle sentralt innhald i faget både skriftleg og munnleg og ved hjelp av typiske uttrykksformer i faget (til dømes 

kjemiske reaksjonslikningar og strukturteikningar). 
 Kan samarbeide i grupper og gjennomføre praktisk arbeid i laboratorium. 
 Kan tolke tryggleiksdatablad og informasjon om faren til kjemikaliar og handtere desse slik det er gitt i reglane. 
 Kan føre ein labjournal. 
 Kan identifisere og assimilere relevant kunnskap frå undervisningsmaterialet gjennom førelesningar, gruppearbeid og på 

eiga hand. 
 
 

On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and 
general competence: 
 
Knowledge 
The student 
 has broad knowledge about the preparation, structure, chemical and physical properties and use of solid state compounds 

and nanomaterials, including porous materials. 
 has knowledge about how selected materials and nanomaterials are prepared in practice and how these are characterized. 

 
Skills 
The student 
 is able to describe and compare different types and properties of solid materials and nanomaterials. 
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 is able to explain the synthesis of such compounds. 
 is able to relate the structure of a compound to its properties. 
 is able to discuss the benefit and use of bulk- and nanomaterials. 
 is able to identify and describe methods for characterization of different types of materials. 
 is able to perform simple experimental procedures in the laboratory. 
 is able to interpret observations and results from measurements obtained as part of these experiments. 

 
General competence 
The student 

 can convey the central content of the subject both in written and verbal form and by use of expressions characteristic for the 
subject (e.g. chemical equations and structure drawings). 

 can work together in groups and perform practical tasks in a laboratory. 
 can interpret chemical safety information and safely handle chemicals. 
 can write reports. 
 can identify and assimilate relevant knowledge from teaching material through lectures, group work and on their own. 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV  

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV Frå og med haust 2018: KJEM120, kan leses parallelt. 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK KJEM244: 7 studiepoeng, NANO200: 3 studiepoeng. Dersom studenten allerede har tatt NANO200 kan vedkommende følge 
NANO244 ved å få et tilpasset laboratoriekurs. 

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
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[Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences]  
B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

Førelesning, 4 timer i veka i 14 veker 

Laboratoriearbeid, 8 timer i veka i 3 veker 

Dataanalyse og rapportskriving, 14 timer i veka i 3 veker 

 

Lectures, 4 hours per week for 14 weeks 

Laboratory work, 8 hours per week for 3 weeks 

Data analysis and laboratory reports, 16 hours per week for 3 weeks 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT Oppmøte på dei obligatoriske førelesingane som gjeld forberedelsen til labøvingane. 

Laboratorieøvingar og –rapporter. 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga. 

Attendance of mandatory lectures 

Laboratory exercises and reports 

Compulsory assignments are valid for 2 subsequent semesters 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

 Skriftlege laboratorierapportar, utgjør 30 % av karakteren. 
Ein rapport leverast inn etter kvar laboratorieøving. Rapporten skal innehalde hensikta med øvinga, den teoretiske 
bakgrunnen, den eksperimentelle prosedyren, resultat, analyse og diskusjon. Desse blir vurdert. Kvar rapport bør har eit 
omfang på rundt 8-20 (maks) sider. 
Kvar laboratorierapport blir vurdert som bestått/ikkje bestått. Om ein rapport ikkje er bestått kan han leveras inn att etter 
omarbeiding.  
Laboratoriedelen av NANO244 blir vurdert som eit heile basert på innhaldet til laboratorierapportene og dugleik i praktisk 
gjennomføring av øvingane. Begge elementa inngår i vurderinga av laboratoriekurset i karakterskalaen A-F. 
Dugleik i laboratoriet vurderast etter følgjande kriterier:  
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o Vere førebudd til dei praktiske øvingane ved å ha den naudsynte teoretiske førehandskunnskapen og ha 
gjennomført førebuande oppgåver som var spurt om på førehand, som ein førehandskunnskap for gjennomføring 
av øvinga (til dømes berekning av mengde av stoffer). 

o Vise god forståing for dei eksperimentelle prosedyrane i praksis og i teori. 
o Gjennomføre eksperimenta på ein forsvarlig måte, til dømes ved å følgje reglementet for tryggleik på 

laboratoriet. 
o Oppnå det venta eksperimentelle resultatet. 

 Eksamen, utgjør 70% av karakteren 
Eksamensforma kan bli munnleg eller skriftleg (4 t)  avhengig av kor mange studentar som er meldt til eksamen. Som regel 
prøves det å gjennomføre som munnleg eksamen. 

 

The forms of assessment are: 

 Written laboratory reports, 30 % of total grade. 
A report is handed in after each laboratory exercise. It shall describe the purpose of the exercise, the theoretical background, 
the experimental procedure, results, analysis and discussion. These will be rated. Each report should be around 8-20 (max) 
pages long. The report is assessed on the basis of passed/failed. If the journal is not approved, it can be revised and 
submitted again for new assessment.  
The laboratory part of NANO244 is assessed in the entirety of the content of the laboratory journals and the laboratory skills 
in the practical execution of the exercises. Both elements are included in the assessment of the laboratory course based on 
the grading scale A-F. 
Laboratory skills are assessed by the following criteria:  

o Being prepared for the practical exercise through knowledge of the necessary theoretical background and having 
performed tasks which were asked for in advance as a pre-requisite for implementation of the exercise (e.g. 
calculation of substance amounts), 

o Demonstrating good understanding of the experimental procedure in practice and theory 
o Implementing the experimental procedure in a responsible fashion, e.g. as exemplified by conforming to safety 

standards for laboratory work 
o Obtaining the anticipated experimental result. 

 Examination, 70% of total grade 



Emnekode: NANO244 
Liten studieplanendring for høst 2018 
Krav til forkunnskap fjernes 
Det innføres anbefalt forkunnskapskrav 
Meldes til studieplanendringer 1.3.18.

 

The exam will be either in written (4 h) or verbal form depending on the number of students enrolled in the course. Verbal 
exam is the preferred form.  

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM Ingen [None] 
 

 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur blir 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.] 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Standardtekster for emner med skriftlig eksamen: 

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 

[Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged at the 
beginning of the semester.] 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret. 
 

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester] 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department] 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  

Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@xx-uib.no 

Administrativt 
ansvarleg 

EB_ADMANS
V 

…. fakultet … v/ …. institutt … har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

mailto:Studierettleiar@xx-uib.no


Emnekode: NANO244 
Liten studieplanendring for høst 2018 
Krav til forkunnskap fjernes 
Det innføres anbefalt forkunnskapskrav 
Meldes til studieplanendringer 1.3.18.

 

 
Course Administrator 
Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
 Studierettleiar@xx-uib.no 
Tlf 55 58 xx xx 

 

  

mailto:Studierettleiar@xx-uib.no
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Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk) 

   ………………………………………………………………. (Navn på emnet, bokmål) 

   ………………………………………………………………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Kjemisk institutt 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
post@kj.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégaten 41 
Bergen 

Sakshandsamar 
Unni Lange Buanes 
55583445 
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Små studieplanendringar frå Kjemisk institutt for haustsemesteret 
2018 

Samandrag av saka – endring i emne: 
 
Emnekode Redaksjonelle 

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

Realitetsendrin
ger (F.eks. 
endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskr
av etc.) 

Semester 
for 
iverksettin
g av 
endringen
(e) 

Merknad  

NANO244 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEM120 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEM221 ☒ ☒ Haust 2018 Redaksjonell 

endring består 
av oppdatere 
informasjon om 
tillatte 
hjelpemiddel på 
eksamen 

KJEM140 ☐ ☒ Haust 2018  
NATDID211 ☐ ☒ Haust 2018  
NATDID212-P ☐ ☒ Haust 2018  
KJEMDID220 ☐ ☒ Haust 2018  
KJEMDID220-P ☐ ☒ Haust 2018  

 
Presentasjon av konkrete endringar: 
 
NANO244 

 Fjerne forkunnskapskravet KJEM120 
 Innføre anbefalt forkunnskap KJEM120 

Referanse Dato 

2017/11118-UNLA 01.03.2018 
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KJEM120 
Obligatorisk undervisningsaktivitet: Fjerne krav om obligatoriske innleveringar 
 
Gamal tekst:  
«Deltaking i minst 8 kollokvium. Skriftlege svar på utvalde kollokvieoppgåver (vil bli vurdert 
bestått/ikkje bestått). Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få 
obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet. 
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande semester». 
 
Ny tekst: 
«Deltaking i minst 8 kollokvium. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i fem påfølgande 
semester». 
 
Vurderingsform: Innføre midtvegsvurdering (mappevurdering satt saman av 
midtvegsvurdering og avsluttande vurdering) 
 
Gamal tekst:  
«Skriftleg skuleeksamen (4 t)». 
 
Ny tekst: 

 Midtsemestervurdering (2 timar) (utgjer 30% av karaktergrunnlaget), 
 Skriftleg slutteksamen (4 timar) (utgjer 70% av karaktergrunnlaget). 

Utfyllande eksamensregler: 

1. Midtsemestervurdering er gyldig i 1 påfølgande semester. 

2. I semester med undervisning: 

Studentar med godkjend obligatoriske undervisningsaktivitet kan gå opp til 
midtsemestervurdering og avsluttande eksamen. 

3. I semester utan undervisning: 

a) Studentar med godkjend obligatoriske undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering 
kan berre gå opp til avsluttande eksamen, som då inngår i mappa saman med karakter på 
midtsemestervurdering frå førre semester. Den avsluttande eksamen tel 70 % av samla 
karakter. 
b) Studentar utan obligatoriske undervisningsaktivitet og midtsemestervurdering frå tidlegare 
kan ikkje ta eksamen. 
 
KJEM221 
Innføring av obligatorisk undervisningsaktivitet. (Tidlegare ingen tekst). 
 
Ny tekst: 
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«Ein må ha minst 6 av 13-14 rekneøvingar godkjent. Slik godkjenning krev personleg 
frammøte. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 5 påfølgande semester etter 
godkjenninga». 
 
 
 
Vurderingsformer 
Gamal tekst: 
Skriftleg eksamen (4 t). Midtveiseksamen og/eller innleverte arbeider kan gjelde inntil 25% av 
endeleg karakter. Dersom det er få deltakarar på kurset kan det bli munnleg eksamen». 
Ny tekst: 
«Skriftleg eksamen (4 t). Dersom det er få deltakarar på kurset, kan det bli munnleg 
eksamen» 
 
Hjelpemiddel til eksamen 
Gamal tekst: 
«Tillatne hjelpemiddel ved avsluttande eksamen: Matematisk formelsamling, enkel kalkulator 
i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med studentane sine eigne 
notat».  
 
Ny tekst: 
«Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med 
studentane sine eigne notat».  
 
KJEM140 
Tilrådde forkunnskapar 
 
Gamal tekst: 
«KJEM120, PHYS101, MAT101/111» 
 
Ny tekst: 
«KJEM120, PHYS102 eller PHYS101, MAT101» 
 
NATDID211 
Arbeids- og undervisningsformer: 
Ny tekst (ingen gamal tekst): 
22 timar (forelesning og seminar) 
 
Tilrådde forkunnkapar: 
Gamal tekst: 
«PEDA120 og PEDA121 og minimum 50 sp i naturfaglege emne» 
 
Ny tekst: 
«PEDA120, PEDA121, NATDID210 og minimum 50 sp i naturfaglege emne» 
 
NATDID212-P 
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Arbeids- og undervisningsformer: 
Ny tekst (ingen gamal tekst): 
22 timar (forelesning og seminar) 
 
 
 
KJEMDID220 og KJEMDID220-P 
Vurderingsformer: 
Gamal tekst: 
«Mappe med innleveringar i begge semester. Justerande munnleg eksamen. 
 
a) I mappen inngår det 5 (6) deler som i to tilfeller består av fleire korte tekster. Alle danner til 
saman vurderingsgrunnlaget.  
 
b)  

1. refleksjoner over innhold i forelesninger (3-4 ganger, 0,5-1 side hver) 
2. drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver) 
3. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen og 

drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider) 
4. drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3 sider) 
5. analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2 sider) 
6. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med ped, 

opp til 4000 ord) 

 
Ny tekst: 
a) I mappen inngår det 5 deler som i to tilfeller består av flere korte tekster. Alle danner til 
sammen vurderingsgrunnlaget. 
 
b)  
1.   refleksjoner over innhold i forelesninger (3 ganger, 0,5-1 side hver) 
2.   drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver) 
3.   analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen  
      og drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider) 
4.   Enten: drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3   
      sider) 
      Eller: analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2-3  
      sider) 
5.   prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med  
      ped, opp til 4000 ord) 
 
Kommentar: pkt C og D er ikkje innmeldt med endringar 
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Innmelding av endringar i studieplanen for Bachelorgrad i kjemi  
Programstyret i kjemi ønskjer å få inn justeringar i studieplanen for Bachelorgrad i kjemi og 
tilby ein studieveg som blir tilrådd studentar som ønskjer å reise på utveksling. Dagens 
studieplan har ein rigiditet som gjer utveksling til ei utfordring og ofte medfører ei forlenging 
av studietida før graden blir oppnådd. Studentane gir klare tilbakemeldingar på at dei ønskjer 
ei betre tilrettelegging for utveksling i sitt studieløp. Tilrettelegging for utveksling er også eit 
krav programmet møter som Eurobachelorprogram. Studieplanen kan med fordel opne for 
større fleksibilitet inn i fysikk-kravet i graden, og gje fleire valalternativ.  
Studieplanen for studentar som startar utan kjemi frå VGS er i dag ikkje heilt korrekt og bør 
difor også justerast. 
 
Oppsummering: 
 

 Fysikk: Dagens krav er PHYS102 (studentar utan fysikkbakgrunn blir difor tilrådd å ta PHYS101 
for å klare dette kravet, og får med det 20 stp fysikk inn i graden). Endring: studenten får 
velje 10 stp fysikk blant emna: PHYS101, PHYS102, PHYS111 og PHYS112. Dette gjer at dei 
fleste klarer seg med 10 stp fysikk, som er meir i tråd med kva andre bachelorprogram i kjemi 
krev eller tilrår 

 Studieplanen endrar ikkje MAT/STAT/INF-kravet, men vi gjer det endå tydelegare at vi tilrår 
MAT102 då dette er det som gir beste føresetnadar for å ta KJEM210, som ein del slit med. 

 Ein tilrådd variasjon av studieplanen for studentar som ønskjer å dra på utveksling. Med 
denne vert heilt 5. semester disponibelt for valemne og for utveksling. 

 Korrigering i studieplanen for studentar utan kjemibakgrunn  

Justeringane er av så liten karakter at det ikkje medfører justering i mål og innhald 
eller læringsutbyttene ved programmet. 
 
Dagens studieplan blir uansett ståande som hovudalternativ. Dei presenterte endringane vil 
kun medføre alternativt studieløp med større grad av fleksibilitet innan fysikkval og i høve til 
utveksling. 
 
Dagens studieplan (tilrådd for studentar som har Kjemi 2 (3KJ) frå VGS): 
(grøne er frie val, gule er val med sterke føringar eller obligatoriske) 

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester KJEM210 Valemne Valemne 
4. semester KJEM123 KJEM140 PHYS102 
3. semester KJEM120 KJEM131 PHYS101/ 

valemne 
2. semester KJEM130 MOL100 MAT/INF/STAT * 

 
1. semester EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM110 

 
* Her vil MAT102 bli tilrådd i endå sterkare grad enn tidlegare på grunn av KJEM210 
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Ny, tilrådd studieplan for studentar som har Kjemi 2 (3KJ) frå VGS og ønskjer å dra på 
utveksling i 5. semester:  

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester Valemne/utveksling Valemne/utveksling Valemne/utveksling 
4. semester KJEM123 KJEM140 MOL100 
3. semester KJEM120 KJEM131 KJEM210 
2. semester KJEM130 EXPHIL/PHYS102 MAT102 
1. semester PHYS101/EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM110 

 
Val av fysikkemne styrer også val av semester for exphil avhengig av kva semester 
fysikkemnet blir undervist.  
 
Tilrådd studieplan for studentar som ikkje har Kjemi 2 (3KJ) frå vidaregåande skule: 
(raud farge er gamle tilrådingar som blir erstatta med forslag i blå farge) 
 

6. semester KJEM250 KJEM290 KJEM298 
5. semester KJEM210 MOL100 

Valemne 
Valemne 

4. semester KJEM123 KJEM140 PHYS102 
MOL100 

3. semester KJEM120 KJEM131 PHYS101/ 
valemne 

2. semester KJEM130 KJEM110 MAT/INF/STAT 
MAT102 

1. semester EXPHIL MAT101/MAT111 KJEM100 
 
Denne redigerte planen føreset at studentane kan velje PHYS101 i staden for PHYS102 og 
kan flytte MOL100 til sitt rette undervisningssemester. I tillegg forsterkar vi tilrådinga av 
MAT102 også her. 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Svein Are Mjøs 
Leiar, Programstyret i kjemi Unni Lange Buanes 
 Studiekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Matematisk institutt 

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

Matematisk institutt 
Telefon 55582838 
post@math.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allég. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Kristine Lysnes 
55582834 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Små studieplanendringar for haustsemesteret 2018 - fra Matematisk 
institutt 
Programstyret har vedtatt studieplanendringene under. Alle studieplanendringene gjelder 
lærerutdanningen, og har også vært behandlet i lærerutdanningsutvalget.  
 
Emne Endring 
MATDID230-P Nytt emne 
MATDID240-P Nytt emne 
MATDID220/MATDID220-P Skrevet læringsbytte på rette form, endret eksamensordning 
MAT601 Oppdatert læringsutbytte, endring i antall innleveringer, 

revidert innholdsbeskrivelsen 
MAT602 Oppdatert læringsutbytte, endring i antall innleveringer, 

revidert innholdsbeskrivelsen 
MAT611 Oppdatert læringsutbytte 
MAT612 Oppdatert læringsutbytte 

 
Store studieplanendringer: 
To nye emner må opprettes fra høst 2018 for å kunne tilby ettfagsmodell i PPU. Dette er 
egentlig en stor studieplanendring, men må meldes inn nå og må startes til høsten. På PPU 
heltid skal det fra og med 2018 være ettfagsopptak i matematikk, dvs. at man skal kunne bli 
tatt opp til PPU heltid kun med matematikk. For å kunne gjøre det må det tilbys 15 sp 
matematikkdidaktikk i tillegg til det som allerede tilbys.  
Se vedlagte emnebeskrivelser for: 
MATDID230-P Representasjoner, generalisering og abstraksjon i matematikkundervisningen 
MATDID240-P Bevis, argumentasjon og problemløsning i matematikkundervisningen 
 
Små studieplanendringer: 
 
Revisjon av læringsutbytte og eksamensordning i MATDID220 og MATDID220-P.  
Læringsutbyttet er endret så det passer inn på ny form.  

Referanse Dato 

2017/11118-KRL 05.03.2018 
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Vurderingsformer er endret slik at prosjektoppgave og muntlig eksamen har byttet semester.  
 
Videreutdanningsemnene MAT601, MAT602, MAT611 og MAT612: oppdatert læringsutbytte 
og endring i antall innleveringer. Det aller meste av det som er gjort i forhold til tidligere 
beskrivelser er redaksjonelle endringer, samt konkretiseringer. Det som er av betydning 
ellers er dette: - Læringsutbyttebeskrivelsene i de fire emnene er nå inndelt i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse. Det var de ikke tidligere. Emnene skulle vært tatt med i 
revisjonsrunden da dette ble ordnet for alle emner, men ble dessverre glemt. - I MAT601 og 
MAT602 var det tidligere 4 innleveringer, i ny beskrivelse er det 3. - I MAT601 er algebra nå 
nevnt under Innhold og i MAT602 vektorer. Det var det ikke tidligere.  
 
 
Langsiktige planer:  
Matematisk institutt har ønske om å opprette et bytt bachelorprogram i biomatematikk. 
Bakgrunnen er at flere matematikere har interesse mot biologi og medisin og har prosjekter 
innen biomatematikk, samt at vi mener at en slik kompetanse vil være etterspurt i samfunnet.  
Vi vil tidligst ha et forslag til nytt studieprogram klart for studiestyret i 2019.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jarle Berntsen 
Programstyreleder Kristine Lysnes 
 studiekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emnekode: MATDID230-P

 

Emnebeskriving for  Representasjonar, generalisering og abstraksjon i matematikkundervisninga (Namn på 
emnet, nynorsk) 

    Representasjoner, generalisering og abstraksjon i matematikkundervisningen (Navn på 
emnet, bokmål) 

    Representations, generalization and abstraction in mathematics education (Name of the 
course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
 

  



Emnekode: MATDID230-P

 
 
 

Kategori Infotype Tekst 
Emnekode 
 
Course Code 

 MATDID230-P 

Namn på emnet, nynorsk  Representasjonar, generalisering og abstraksjon i matematikkundervisninga 

Namn på emnet, bokmål  Representasjoner, generalisering og abstraksjon i matematikkundervisningen 

Course Title, English  Representations, generalization and abstraction in mathematics education 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVAA Bachelor/master 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time] 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK    Norsk [Norwegian] 

 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust [Autumn] 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

 

 

Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Emnet tek sikte på å vidareutvikle studentens ferdigheiter og kunnskapar innan matematikkdidaktikk med utgangspunkt 
i artiklar og annan relevant litteratur. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten bli kjent med matematikkdidaktisk 
forsking med tanke på å kunne nyttegjere seg denne kunnskapen i eigen undervisningspraksis.  



Emnekode: MATDID230-P

Det vil bli fokusert på følgjande tema: 

 Varierte representasjonar i matematikkundervisninga 
 Abstraksjon og generalisering 
 Undervisning og læring av tall, algebra og funksjonar 
 Bruk av digitale verktøy (GeoGebra) 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
 

Kunnskapar 

Studenten  

 har kunnskap om bruk av ulike matematiske representasjonar i undervisninga 
 har kunnskap om å leggje til rette for at elevar kan generalisere og abstrahere 
 har kunnskap om undervisning og læring av tal og algebra 
 kan gjere greie for utvalde eksempel på matematikkdidaktisk forsking knytt til bruk av representasjonar, 

generalisering og abstrahering og undervisning og læring av tal, algebra og funksjonar 

Ferdigheiter 

Studenten kan 

 sette seg inn i matematikkdidaktisk litteratur 
 planleggje varierte undervisningsopplegg blant anna med fokus på tal, algebra eller funksjonar basert på eigna 

teori og forsking der varierte representasjonar og/eller generalisering og abstrahering står sentralt 
 bruke digitale verktøy i undervisning av algebra og funksjonar 

Generell kompetanse 

Studenten skal bli i stand til å 

 presentere forsking munnleg og framstille denne slik at ei matematikkdidaktisk problemstilling vert klargjort 
 Bruke matematikkdidaktisk kunnskap i planlegging, gjennomføring og refleksjon over eiga undervisning 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV Ingen 
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Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV  

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK  

 

 

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid. 

EB_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

Undervisninga vert gjeve i form av seminar, samt individuell eller gruppevis rettleiing.  

 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 
 

EB_OBLIGAT 

 

 

Oppmøte på tre seminar 

(gyldig tre semester) 

 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

 Seminarpresentasjon og utspørjing 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Bestått/Ikkje bestått [Pass/ fail] 
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Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Haust 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LAEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 
 

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and December 1st for the spring semester] 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department] 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programrådet for lektorutdanning har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet 
og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  
Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder.laerer@mnfa.uib.no 

Administrativt 
ansvarleg 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet 

Kontaktinformasjon 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
 studieveileder.laerer@mnfa.uib.no 
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Emnebeskriving for  Bevis, argumentasjon og problemløysing i matematikkundervisninga (Namn på emnet, 
nynorsk) 

     Bevis, argumentasjon og problemløsning i matematikkundervisningen (Navn på emnet, 
bokmål) 

    Proof, reasoning and problem solving in mathematics education (Name of the course,  
English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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Kategori Infotype Tekst  
Emnekode 
 
Course Code 

 MATDID240-P 

Namn på emnet, nynorsk  Bevis, argumentasjon og problemløysing i matematikkundervisninga 

Namn på emnet, bokmål  Bevis, argumentasjon og problemløsning i matematikkundervisningen 

Course Title, English  Proof, reasoning and problem solving in mathematics education 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVAA Bachelor/master 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time] 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK    Norsk [Norwegian] 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Vår [Spring] 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

 

Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Emnet tek sikte på å vidareutvikle studentens ferdigheiter og kunnskapar innan matematikkdidaktikk med utgangspunkt 
i artiklar og anna relevant litteratur. Studenten skriv ei prosjektoppgåve der hovudfokus og litteratur vert individuelt 
avtalt. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten bli kjent med matematikkdidaktisk forsking med tanke på å kunne 
nyttegjere seg denne kunnskapen i eigen undervisningspraksis.  
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Det vil bli fokusert på følgjande tema: 

 Bevis og argumentasjon i matematikkundervisninga 
 Problemløysing som arbeidsmåte 
 Undervisning og læring av geometri 
 Bruk av digitale verktøy (GeoGebra) 

 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
 

Kunnskapar 

Studenten  

 har kunnskap om bevis og argumentasjon i matematikkundervisninga 
 har kunnskap om problemløysing som arbeidsmåte 
 har kunnskap om undervisning og læring av geometri 
 kan gjere greie for utvalde eksempel på matematikkdidaktisk forsking knytt til bevis og argumentasjon, 

problemløysing og undervisning og læring av geometri 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 sette seg inn i matematikkdidaktisk forsking  
 planlegge varierte undervisningsopplegg blant anna i geometri basert på eigna teori og forsking der bevis, 

argumentasjon eller problemløysing står sentralt 
 bruke digitale verktøy i undervisning av geometri 
 gjennomføre eit mindre matematikkdidaktisk prosjekt på sjølvstendig grunnlag 

Generelle kompetanse 

Studenten skal bli i stand til 

 å kunne klargjere og framstille ei matematikkdidaktisk problemstilling skriftleg i lys av matematikkdidaktisk 
forsking, teori og erfaring frå eiga røynd 
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 bruke matematikkdidaktisk forsking i planlegging, gjennomføring og refleksjon over eiga undervisning og kunne 
dokumentere dette 

 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV MATDID210-P 

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV MATDID230-P 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK  

 

 

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid. 

EB_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

Undervisninga vert gjeve i form av seminar, samt individuell eller gruppevis rettleiing.  

 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT 

 

 

Oppmøte på tre seminar. Innlevering av utkast til prosjektoppgåva. 

 (gyldig tre semester) 

 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

 Prosjektoppgåve 
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Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur 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.] 

 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM Vår 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LAEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 
 

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and December 1st for the spring semester] 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department] 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programrådet for lektorutdanning har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet 
og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  
Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder.laerer@mnfa.uib.no 

Administrativt 
ansvarleg 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet 

Kontaktinformasjon 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
 studieveileder.laerer@mnfa.uib.no 
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Små studieplanendringer for høstsemesteret 2018 – fra 
programstyret for sivilingeniørutdanningene 
 
Programstyret for sivilingeniørutdanningene melder inn følgende små studieplanendringer for 
høstsemesteret 2018. 
 
 
 
Havteknologi: 
 
Emnet HTEK101: Introduksjon til havmiljø 
Endring som gjelder vurderingssemester:  
 
Nåværende tekst: Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er 
eksamen tidleg i semesteret. 
Endres til: Det er ordinær eksamen kun i haustsemesteret. 
 
 
Emnet HTEK102: Introduksjon til havmiljø 
Retting av feil i tilrådde forkunnskaper:  
 
Nåværende tekst: PHYS114, MAS117, ING101. 
Endres til: ING101.  
 
 
Oppdaterte emnebeskrivelser er vedlagt.  
 
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 

 2017/11118-IRNY 28.02.2018 
   

 

mailto:postmottak@uib.no
http://www.uib.no/
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Energi: 
 
Studieplanenderinger for Masterprogram i energi og Integrert master i energi (siv.ing.) 
 

i) Endringer på temaet Elkraftteknikk for Masterprogram i energi 

Ny emnestruktur for Masterprogram i energi med temagruppe Elkraftteknikk, som HVL 
ønsker at skal gjelde fra og med høsten 2018.  
Den nåværende oppbyggingen er som følger:   
Høst, 1. semester Vår, 2. semester 
ENERGI200, UiB, 10 stp.  ENERGI210, UIB, 10 stp.  
MET201 Høyspenningsanlegg, 10 stp.  MET204 Vannkraftsystemer, 10 stp.  
MET202 Stabilitet i elkrafttekniske 
systemer, 10 stp.  

MOE220 Instrumentering og datanett, 10 
stp.  

 
Forslaget til ny oppbygging er som følger:  
Høst 2018 Vår 2019 
ENERGI200, UiB, 10 stp.  ENERGI210, UiB, 10 stp.  
MET201 Høyspenningsanlegg, 10 stp.  MET207 Vannkraftsystem 5 stp** 
MET203 Kraftelektronikk 5 stp.*  MET205 Elektriske motordrifter 5 stp. * 
MET206 Videregående reguleringsteknikk 5 
stp. * 

MET202 Stabilitet i elkrafttekniske 
systemer, 10 stp. 

*Nytt emne 
** Ny emnekode på grunn av endring i omfang og innhold.  
 
Endringene består i: 

 MOE220 instrumentering og datanett (10 stp.) utgår av studieprogrammet for temaet 
Elkraftteknikk. 

 MET204 Vannkraftsystemet (10 stp.) blir redusert til 5 stp. og blir et prosjektbasert 
undervisningsfag, MET207 Vannkraftsystem 

 Tre nye emner opprettes:  
- MET203 Kraftelektronikk (5 stp.) 
- MET205 Elektriske motordrift (5 stp.) 
- MET206 Videregående reguleringsteknikk (5 stp.) 

 Undervisningen i emnet MET202 Stabilitet i elkrafttekniske systemet flyttes fra høst 
(1. semester) til vår (2. semester).  
 
 

For MOE220 og MET204 vil det dermed være siste undervisning våren 2018, med mulighet 
for ekstraordinær eksamen høsten 2018 og våren 2019. 
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ii) Emnet ENERGI230 «Miljø og energi» 
Det er gjort to endringer for emnet ENERGI230 «Miljø og energi» som inngår som 
obligatorisk emne på Integrert master i energi (siv.ing).  
 

            Krav til forkunnskaper: 
Alle obligatoriske emner i studieløpet for Integrert master i energi (siv.ing), eller 
tilsvarande fram til og med 3. semester må vere bestått.  
 

Krav til studierett: 
For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert    
masterprogram i energi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. 
 
 
Oppdatert emnebeskrivelse er vedlagt. 

 
 
 
 
Medisinsk teknologi: 
 
Emnet MTEK100: Medisinsk teknologi i praksis 
 
Endringer som gjelder obligatoriske aktiviteter (feilretting), vurderingsform, karakterskala og 
vurderingssemester: 
 
Obligatorisk undervisningsaktivitet: 
Nåværende tekst: Laboratorieøvinger og demonstrasjonsforsøk. De obligatoriske aktivitetene 
er gyldige i to (2) påfølgende semestre etter godkjenningen. 
Endres til: Godkjent deltagelse på hospitering samt alle obligatoriske samlinger og oppgaver. 
De obligatoriske aktivitetene er gyldige i to (2) påfølgende semestre etter godkjenningen. 
 
 
Vurderingsformer: 
Nåværende tekst: Godkjent deltagelse på hospitering. Studenten skal skrive en sluttrapport 
med refleksjoner over et oppgitt tema. 
Endres til: Skriftlig flervalgseksamen (2 timer) som utgjør 100% av endelig karakter. 
 
 
Karakterskala:  
Nåværende tekst: Ved sensur vert godkjent/ikkje godkjent nytta. 
Endres til: Ved sensur vert karakterskalaen A - F nytta. 
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Vurderingssemester: 
Nåværende tekst: Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er 
eksamen tidleg i semesteret. 
Endres til: Det er ordinær eksamen kun i haustsemesteret. 
 
 
Oppdatert emnebeskrivelse er vedlagt. 
 
 
 
 
Havbruk og sjømat: 
Ingen studieplanendringer for det integrerte masterprogrammet i havbruk og sjømat eller 
tilhørende emner. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 

Bjørn Tore Hjertaker  
programstyreleder Irlin Nyland 
 seniorkonsulent 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Emnebeskriving for: HTEK101 «Introduksjon til havmiljø»   (Namn på emnet, nynorsk) 

 HTEK101 «Introduksjon til havmiljø» (Navn på emnet, bokmål) 

 HTEK101 «Introduction to Ocean Environment» (Name of the course,  English) 

 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
 
  



 

 
 

 Kategori  
Emnekode 
Course Code 
 

HTEK101 

Namn på emnet, nynorsk Introduksjon til havmiljø 

Namn på emnet, bokmål Introduksjon til havmiljø 

Course Title, English Introduction to Ocean Environment 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 
 
 

Bachelor 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk 

Norwegian 

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Haust 
 
Autumn 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

Bergen 



 

 Mål og innhald 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objectives and Content 

Mål: 
Emnet har som mål å gi studentene bred kunnskap i sentrale faglige element i havteknologi, og 
skal formidle forståelse for fagområdets særegenhet og problemstillinger. 
 
Innhold:  
Emnet består av et utvalg moduler som blant annet;  
Introduksjon til marin biologi og marint miljø 
Introduksjon til havbunnsgeologi 
Introduksjon til oseanografi 
Introduksjon til sjø-/havrett 
Introduksjon til marinteknikk 
Introduksjon til marin akustikk og optikk 
Introduksjon til fornybar energi til havs 
Introduksjon til subsea olje-/gassproduksjon 
Introduksjon til havbruksteknologi 

 
Objectives: 
The course aims to provide students with broad knowledge in key professional elements of ocean 
technology and convey an understanding of the subject area distinctiveness and challenges. 
  
Content: 
The course consists of a selection of modules such as: 
Introduction to marine biology, marine environment and environmental changes 
Introduction to seabed geology 
Introduction to oceanography 
Introduction to sea/ marine law 
Introduction to marine technology (terminology, floating marine structures, hydrostatics) 
Introduction to marine acoustics and optics 
Introduction to offshore renewable energy 



 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett og 
introsetning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Learning Outcomes 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter 
og generell kompetanse:   

Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse 
Studenten 
* har bred kunnskap om 
sentrale tema i havteknologi 
* kjenner til utvalgte 
forsknings- og 
utviklingsarbeid innenfor 
havteknologi 
* har forståelse for sentrale 
problemstillinger i 
havteknologi 

Studenten 
* kan anvende faglig 
kunnskap på problemstillinger 
og treffe begrunnede valg. 
* behersker relevante faglige 
teknikker og uttrykksformer 
og kan formidle sentrale 
teorier, problemstillinger og 
løsninger i havteknologi 
* kan finne, vurdere og 
henvise til informasjon og 
fagstoff 

Studenten 
* har generell kunnskap om 
den faglige koblingen 
mellom sentrale tema i 
havteknologi 
* kan gjøre greie for 
utvalgte problemstillinger 
innen havteknologi 
 

 

On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in 
terms of knowledge, skills and general competence: 

Knowledge Skills General competence 
The student 
* has a broad knowledge of 
central themes in ocean 
technology 
* has knowledge of selected 
research and development 
work within ocean 
technology 
* has understanding of key 
issues in ocean technology 

The student 
* is able to apply professional 
knowledge on issues and 
make reasoned choices. 
* master relevant professional 
techniques and forms of 
expression and can convey 
key theories, issues and 
solutions in ocean technology 
* can find, assess and refer to 
information and subject 
matter 

The student 
* has general knowledge of 
the scientific link between 
central themes within ocean 
technology  
* can give an account of 
selected issues in ocean 
technology 

 
 



 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

Ingen 
 

None 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

Ingen 
 
None 

Studiepoengsreduksjon 
(tidlegare Fagleg overlap) 
 
Credit Reduction due to Course 
Overlap  

Ingen 

 

None 

Krav til Studierett 
 
 
Access to the Course 

For oppstart på emnet er det krav om en studierett tilknyttet Integrert masterprogram i 
havteknologi (sivilingeniør) 

Access to the course requires admission to the Integrated Master’s Programme in Ocean. 

Undervisningsformer og  
omfang av organisert undervisning  
 
 
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

Undervisningen gis i form av forelesninger og ekskursjoner 

 

The teaching method is by lectures and excursions 



 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Obligatorisk frammøte på førelesningar, ekskursjonar og fleirvalseksamen.  
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga. 
 

Compulsory attendance at lectures, excursions and midterm exam.  
Approved compulsory assignments are valid for 2 subsequent semesters. 

Vurderingsformer 
 
 
 

 
 
 Forms of Assessment 

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

 Flervalgseksamen (2 timer) som utgjør 80% av karakteren. 
 Refleksjonsnotat frå kursets ekskursjonar  som utgjør 20% av karakteren 

 

The forms of assessment are: 

 Final multiple choice exam (2 hours) 80% of total grade. 
 Reflection paper summarizing the course excursions 20% of total grade. 

 Hjelpemiddel til eksamen 
 
 
 

 Examination Support Material 
 

Enkel kalkulator tillatt i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.  
Tillatte kalkulatormodeller inkluderer: Casio fx-82ES PLUS and Casio fx-82EX 
 
 
Basic calculator allowed in accordance with the regulations specified  by the Faculty. 
Approved calculator models include: Casio fx-82ES PLUS and Casio fx-82EX 

Karakterskala  
 
 

 Grading Scale 

Ved sensur 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. 



 

Vurderingssemester 
  
  
  Assessment Semester 
 

Det er ordinær eksamen kun i haustsemesteret. 

 

Autumn semester. 

Litteraturliste 
 

   
  Reading List 

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret. 
 

The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the 
spring semester. 

Emneevaluering 
 
  Course Evaluation 
 

Studentane skal evaluere emnet i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality control system at UiB 
and the department. 

Programansvarleg 
 
 

  Programme Committee 

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

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality  of the 
programme and courses. 

  Emneansvarleg 
 
 

 Course Coordinator 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på «Mitt UiB», kontakt eventuelt 
studiekonsulenten på instituttet. 

Contact information for the course coordinator is avaialble at «Mitt UiB», alternatively contact 
the student advisor. 



 

Administrativt ansvarleg 
 
 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det 
administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences and Department of Physics and Technology are  
administratively responsible for the course. 

Kontaktinformasjon 
 
 
 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder@ift.uib.no  
Tlf 55 58 27 66 

 

Contact information  student adviser: studieveileder@ift.uib.no  
Tlf 55 58 27 66 

 

mailto:studieveileder@ift.uib.no
mailto:studieveileder@ift.uib.no


 

 
 

Emnebeskriving for: HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi»   (Namn på emnet, nynorsk) 

 HTEK102 «Praksisutplassering i havteknologi» (Navn på emnet, bokmål) 

 HTEK102 «Practical training in Ocean Technology» (Name of the course, English) 

 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  

  



 

 
 

Alle emner skal ha tekster på både norsk og engelsk. 
 

 Kategori  Standardtekster ved MN-fak   
Emnekode 
Course Code 
 

HTEK102 

Namn på emnet, nynorsk Praksisutplassering i havteknologi 

Namn på emnet, bokmål Praksisutplassering i havteknologi 

Course Title, English Practical training in Ocean Technology 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 
 
 

Bachelor 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk 

Norwegian 



 

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Haust 
 
Autumn 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

Bergen 



 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectives and Content 

Mål: 
Emnet har som mål å gi studentene verdifull og relevant praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i en bedrift eller 
forskningsvirksomhet relevant for havteknologi. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. 
 

Innhold:  
I emnet skal studenten delta aktivt i en praksisutplassering hos en bedriften/ forskningsaktivitet med arbeidsoppgaver som 
naturlig hører til innenfor studieprogrammet i havteknologi. Emnet skal gi praktisk forståelse for typiske arbeidsprosesser i 
en bedrift/ forskningsvirksomhet rettet mot havteknologi med anvendelser innen blant annet innen miljøovervåking, fiske-
/havbruksteknologi, mineralutvinning og olje- og gass. Emnet skal gi mulighet til å reflektere over samspillet mellom fullførte 
teoretiske fag i utdanningsprogrammet og praktisk yrkesutøvelse innen havteknologi. 
 

Objectives: 

The course aims to provide students with valuable and relevant practical experience through practice internship in a 
company or research establishment relevant for ocean technology. Students will be deployed at the host company or 
research establishment on fixed days of the week. 

 

Content 
In the course the students actively participate in practice placement with a host company / research establishment with work 
tasks that naturally belong to the study programme in ocean technology. The course provides practical understanding of 
typical work processes in a company / research establishment aimed at ocean technology with applications in areas such as 
environmental monitoring, fish/ aquaculture technology, deepsea mineral mining and oil and gas. The course gives the 
students opportunity to reflect on the interaction between completed educational subjects and practical professional 
practice within ocean technology. 



 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett og 
introsetning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learning Outcomes 

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   
Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse 
Studenten 
* har kunnskap om bedriftens/ 
institusjonens egenart og plass i 
samfunnet 

* kan redegjøre for arbeidsoppgaver og 
arbeidsmetoder i gjeldende 
praksisbedrift/ institusjon, samt beskrive 
bedriftskulturen og rollene til kolleger i 
praksisbedriften 

 

Studenten 

* kan sette seg inn i tildelte 
arbeids-oppgaver, samt 
kommunisere og samarbeide med 
involverte parter for å løse disse. 

* kan reflektere over egen faglig 
utøvelse. 
* kan presentere arbeidet som er 
utført i praksisperioden skriftlig og 
muntlig 
 

Studenten 

* kan innordne seg etter krav som 
blir stilt i arbeidslivet 

*kan reflektere over egen kunnskap 
og læring, og reflektere over sin egen 
rolle i samarbeid med andre 

* kan kommunisere om sentralt 
fagstoff som teorier, problem-
stillinger og løsninger både skriftlig, 
muntlig og utveksle synspunkter og 
erfaringer med fagpersoner innenfor 
fagområdet. 

 

On completion of the course  
the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence: 

Knowledge Skills General competence 
The student 
* has knowledge about the company / 
research establishment’s character and 
place in society 
* can explain the tasks and working 
methods in the company or research 
establishment, as well as describe the 
corporate culture and the roles of 
colleagues in the workplace 

The student 
* is able to familiarize her-/himself 
with the assigned tasks, and 
communicate and collaborate with 
work colleagues to resolve these. 

* can reflect on her/his 
professional practice. 

* can present the work conducted 
during the practice written and oral 

The student 
* is able to conform to the 
requirements issued by the 
workplace. 
* can reflect on her/his own 
knowledge and learning, and reflect 
on her/his own role in cooperation 
with other. 

* can communicate key subject 
matter as theories, issues and 
solutions both in writing and  oral, 
and exchange views and experiences 
with professionals in the field 

 

 



 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

HTEK101 “Introduksjon til havmiljø” 
 
HTEK101 “Introduction to Ocean Environment” 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

ING101 

Studiepoengsreduksjon 
(tidlegare faglig overlapp) 
 
Credit Reduction due to Course 
Overlap  

Ingen 

 

None 

Krav til Studierett 
 
 
Access to the Course 

For oppstart på emnet er det krav om en studierett tilknyttet Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) 

Access to the course requires admission to the Integrated Master’s Programme in Ocean Technology. 

Undervisningsformer og  
omfang av organisert undervisning  
 
 
 

   
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

Praksisutplassering i bedrift  

Minimum 270 arbeidstimer brutto, inkludert forarbeid, rapportering, møter, presentasjoner og annet nødvendig arbeid i 
forbindelse med emnet. Det utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, Universitetet i Bergen og praksisbedriften. 
Skriftlig og muntlig rapportering skjer til kontaktperson ved Universitetet i Bergen. 

 
Work practice deployment in a company/ research establishment 

Minimum 270 manhours gross, including pre-work, reporting, meetings, presentations and other necessary work related to 
the course. A written contract between the student, the University of Bergen and company/ research establishment is 
available. Written and oral reports should be addressed to the contact at the University of Bergen. 



 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Den obligatoriske undervisningsaktiviteten i kurset inkluderer følgende: 

 Løpende logg/dagbok i form av blogg 

 Statusrapport midtveis i praksisperioden  

 Sluttrapport etter endt praksisperiode 

 Timelister signert av kontaktperson i bedriften 

 Skriftlig tilbakemelding fra kontaktperson i bedriften 

 Muntlig presentasjon av praksisoppholdet 

 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga. Detaljerte retningslinjer og frister 
kunngjøres ved oppstart for emnet. Deler av mappens innhold kan kreves innlevert/presentert som elektroniske 
dokumenter/nettsider. 
 

The compulsory teaching activities in the course include the following 

 Running log / diary in the form of a blog 
 Midway status report 
 Final report 
 Timesheets signed by contact person in the company/ research establishment 
 Written feedback report from the contact person at the company/ research establishment 
 Oral presentation of the work place deployment 

 

The compulsory assignments are valid for 2 subsequent semesters. Detailed guidelines and deadlines will be announced at 
the start of the course. Parts of the portfolio content mentioned above may be required to be submitted / presented as 
electronic documents / websites. 



 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Forms of Assessment 

I emnet nyttar ein mappevurdering samt muntlig presentasjon av det faglige innholdet i praksisperioden med karakteren 
bestått/ ikkje bestått.   

Mappen baserer seg på følgende deler:  

 Løpende logg/dagbok i form av blogg 
 Statusrapport midtveis i praksisperioden 
 Sluttrapport etter endt praksisperiode 

Mappeinnholdet må være godkjent før det gis anledning til å gjennomføre muntlig presentasjon av det faglige innholdet i 
praksisperioden. For den endelige karakteren i emnet vektes mappeinnholdet 50 % og den muntlige presentasjonen 50 %. 
Det er likevel en forutsetning at den muntlige presentasjonen bedømmes «bestått» for å få karakteren «bestått» i emnet. 

 

The course uses portfolio assessment and oral presentation of the content of the work practice deployment with the grade 
pass / fail. 

The portfolio consists of the following parts: 

 Running log / diary in the form of a blog 
 Midway status report 
 Final report 

The content of the portfolio must be approved prior to the oral presentation of the work practice deployment. The portfolio 
counts for 50 % and the oral presentation counts for 50% of the final grade. It is a requirement that the oral presentation is 
"passed" in order to get the overall course grade "passed". 

 

 Hjelpemiddel til eksamen 
 

 Examination Support Material 
 

Ingen  
 
None 



 

Karakterskala  
 

 Grading Scale 

Bestått/Ikkje bestått  

Pass/ fail 

Vurderingssemester 
  
  
 
  Assessment Semester 
 

Høst 

Kurset gjennomføres og vurderes bare i 3. semester på Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør). 

Autumn 

The course is only given and assessed in the 3rd semester of the master program in Ocean Technology. 

Litteraturliste 
 

   Reading List 

Ingen 
 
None 

Emneevaluering 
 
 

 Course Evaluation 
 

Studentane skal evaluere emnet i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality control system at UiB and the department. 

Programansvarleg 
 
 

  Programme Committee 

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

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the programme and courses. 

 



 

 Emneansvarleg 
 
 

 Course Coordinator 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet. 

Contact information for the course coordinator is avaialble at Mitt UiB, alternatively contact the student advisor. 

Administrativt ansvarleg 
 
 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet. 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences and Department of Physics and Technology are administratively 
responsible for the course. 

Kontaktinformasjon 
 
 
 

 Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: studie.htek@uib.no  
Tlf 55 58 27 53 

 

Contact information  student adviser: studie.htek@uib.no  
Tlf 55 58 27 53 

 

mailto:studie.htek@uib.no
mailto:studie.htek@uib.no


Emnekode 
Course Code 
 

MTEK100 

Namn på emnet, nynorsk Medisinsk teknologi i praksis 
Namn på emnet, bokmål Medisinsk teknologi i praksis 
Course Title, English Medical technology in practice 
Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

Bachelor 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 
 
Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk 
 
Norwegian 

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Høst 
 
Autumn 

Undervisningsstad 
 
 
 
Place of Instruction 
 
 

Bergen. Detaljert plan for obligatorisk hospitering/ekskursjoner og forelesninger vil 
bli annonsert i begynnelsen av undervisningssemesteret. 
 
Bergen. Detailed plan for secondments/excursions and lectures will be announced in 
the beginning of the teaching semester. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectives and Content 

Innhald:  
Emnet gir basiskunnskap om moderne laboratorie-metoder og teknologi som 
brukes i medisinsk diagnostikk, behandling og forskning. Kurset gjennomgår 
bakgrunn og bruk av avansert medisinsk-teknisk utstyr for avbildning, visualisering 
og behandling av sykdom og instrumentelle prosedyrer for molekylære og 
genetiske analyser av humane prøver. Videre gjennomgås etiske problemstillinger 
og prosedyrer knyttet til pasientdata fra avbildning og laboratorie-analyser. Emnet 
har en praktisk tilnærming med obligatorisk hospitering og besøk på 
analyselaboratorier og sykehus. 
 
This course provides basic knowledge about modern laboratory methods and 
technology used in medical diagnosis, treatment and research. The course provides 
the background and use of advanced medical-technical equipment for imaging, 
visualization and treatment of diseases and instrumental procedures for molecular 
and genetic analysis of human samples. Furthermore, ethical issues and procedures 
in the handling of patient data from imaging and laboratory analyses are discussed. 
The course takes a practical approach to the topics treated with obligatory site visits 
and secondments.  
  

 
Læringsutbyte 
 
 
 
 
 
 

 
Etter fullført emne skal studenten skal ved avslutta emne ha følgjande 
læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   

Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse 
Studenten  
 har grunnleggende 

kunnskaper om 

Studenten 
 kan anvende faglig 

kunnskap på 
problemstillinger og 

Studenten 
 har oversikt over  

sentrale problem-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

medisinsk teknologi i 
praksis   

 vet fordelingen av 
arbeidsoppgaver innen 
medisinsk teknologi 
avdelinger spesialisert 
innen kjemi og fysikk 

 har en god forståelse 
av de ulike områdene 
innen medisinsk 
teknologi som 
omfatter diagnostikk 
og behandling 

treffe begrunnede 
valg. 

 behersker relevante 
faglige teknikker og 
uttrykksformer 

 kan finne, vurdere og 
henvise til informasjon 
og fagstoff 

stillinger i medisinsk 
teknologi  

 forstår den faglige 
koblingen mellom 
sentrale prinsipper i 
medisinsk teknologi  

 kan formidle teorier, 
problemstillinger og 
løsninger i som inngår i 
medisinsk teknologi 

 kan resonere rundt 
etiske problem-
stillinger knyttet til 
medisinsk teknologi i 
praksis 

On completion of the course the student should have the following learning 
outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence: 

Knowledge Skills General competence 
The students 
 possess basic 

knowledge of medical 
technology in 
practice 

 know the distribution 
of the working tasks 
in medical technology 
departments 
specialized in 
chemistry and physics 

 comprehend a good 
understanding of the 
various areas within 
medical technology 
include diagnostics 
and treatment 

The students 
• can utilize scientific 
knowledge on issues in 
medicinal technology 
and make reasoned 
choices. 
• masters relevant 
professional techniques 
and forms of 
expression 
• can search for, assess 
and make references to 
information and subject 
matter 

 The students 
 possess an overview 

of central issues in 
medical technology 

 understand the 
relations between 
key principles in 
medical technology 

 convey theories, 
issues and solutions 
that are part of 
medical technology 

 can resonate around 
the ethical problem 
positions related to 
medical technology in 
practice 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

Ingen 
 
None 
 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous  
Knowledge  

Kunnskap tilsvarande pensum i kjemi, fysikk og matematikk frå videregående 
skule. 
 
Knowledge in chemistry, physics and mathematics corresponding to high school 
level. 

Studiepoengsreduksjon 
(tidlegare Fagleg overlap) 
 
Credit Reduction due  
to Course Overlap  

Ingen 
 
 
None  

Krav til Studierett 
 
 
 
Access to the Course 

For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til 
Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) ved Det 
matematisk-naturvitskaplege fakultet. 
 
Access to the course requires admission to the Integrated Master’s Programme 



in Medical Technology 
Undervisningsformer og  
omfang av organisert 
undervisning 
 
Teaching Methods and Extent 
of Organized Teaching 

Undervisningen vil foregå som forelesninger, ekskursjoner og hospitering. 
 
 
The teaching will be provided as lectures, site visits, and secondments. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Godkjent deltagelse på hospitering samt alle obligatoriske samlinger og 
oppgaver. De obligatoriske aktivitetene er gyldige i to (2) påfølgende semestre 
etter godkjenningen. 
 
Approvement of participation in work placement as well as all compulsory 
gatherings and assingments. The compulsory activities are valid for two (2) 
consecutive semesters after the approval. 

Vurderingsformer 
 
 
Forms of Assessment 

Avsluttende skriftlig flervalgseksamen (2 timer) som utgjør 100% av endelig 
karakter.  
 
Final multiple choice exam (2 hours) constitute 100% of the final grade.  

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support Material 
 

Ingen 
 
None 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

Ved sensur 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. 

Vurderingssemester 
  
 
Assessment Semester 

Det er ordinær eksamen kun i haustsemesteret. 
 
Autumn semester only.  

Litteraturliste 
 
 
Reading List 

Litteraturlista vil vere klar innan 1. Juni for haustsemesteret og 1. januar for 
vårsemesteret. 
 
The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and 
January 1st for the spring semester. 

Emneevaluering 
 
 
Course Evaluation 

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 
kvalitetssikringssystem.  
 
The course will be evaluated by the students in accordance with the quality control 
system at UiB and the department. 

Programansvarleg 
 
 
Programme Committee 

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for 
kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
 
The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of 
the programme and courses. 

Emneansvarleg 
 
 
Course Coordinator 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på «Mitt UiB», kontakt 
eventuelt studiekonsulenten på instituttet. 
 
Contact information for the course coordinator is avaialble at «Mitt UiB», 
alternatively contact the student advisor. 

Administrativt ansvarleg 
 
 
Course Administrator 

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet  v/ Kjemisk institutt  har det 
administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet. 
 
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences and Department of Chemistry are 



administratively responsible for the course. 
Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

Studierettleiar kan kontaktast her: studie.mtek@uib.no 
 
Contact information for the student adviser: studie.mtek@uib.no  

 



Emnekode: ENERGI230

 

 
 
Emnebeskriving for Miljø og Energi 
                                 Miljø og Energi 
                                 Environment and Energy 
 
 
Godkjenning: 
Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  
Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  
  
Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år) 
………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 
 
Emnebeskrivinga vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 
 
Evaluering: 
Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 
Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
  



Emnekode: ENERGI230

 

 

Kategori Infotype Tekst - Standardtekster ved MN-fak   
Emnekode 
Course Code 

 ENERGI230  

Namn på emnet, nynorsk  Miljø og Energi 

Namn på emnet, bokmål  Miljø og Energi 

Course Title, English  Environment and Energy 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK Engelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet.  

English 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Vår  
Spring 

 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD  Mål:  

Emnet har som mål å gi studentane innsikt i miljøkonsekvenser av utvinning, omdanning og bruk av energi.  

Studentane skal kunne utføre berekningar av ulike teknologiske energiløysingar og scenarium både regionalt og globalt. 

Emnet skal utdjupe studenten si forståing av korleis miljøfotavtrykk av ulike slag bør med i planlegging av energianlegg.   



Emnekode: ENERGI230

 

Innhald:  

I emnet diskuterer ein grunnleggjande prinsipp og modellar for spreiing av forureining i luft og hav. Hovudvekta er på 
fysiske prosessar for transport og spreiing, men nokre utvalde prosessar for kjemisk omdanning og biologiske effektar er 
også med. Arealbruk og konfliktar med andre aktivitetar blir analysert for forskjellige energikjelder og energisystem. I tillegg 
diskuterast ulike metodar for å rekne inn kostnader for miljøeffekter.   

Aim:  

The course aims at giving the students insight into environmental consequences of harvesting, conversion and use of 
energy. The students shall be able to perform analyses and calculations of various technological energy solutions as well as 
local and global scenarios.  

The topic shall enhance the students understanding of how different kinds of environmental footprint may be included in 
planning of energy installations.  

Content:  

The course discusses the basic principles and models for diffusion of pollutants in the atmosphere and ocean. Main focus is 
on physical processes for transport and dilution, but some selected chemical conversion processes and biological effects 
are included. Space requirements and conflicts with other activities and regulations are analysed for different energy 
sources and systems. Methods for incorporating environmental impact in cost models are also discussed.  

 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
Kunnskapar 
Studenten 
 kan gjere greie for dei grunnleggjande fysiske og termodynamiske prinsippa som ligg til grunn for transport og spreiing 

i luft og hav 
 kan gjere greie for utfordringer knytt til miljøkonsekvensar av ulike energikjelder og energisystem 
 

 
Ferdigheiter 
Studenten 
 kan kvantifisere spreiing av forureiningar 
 kan sette opp ein miljørekneskap for teknologiske løysingar og energisystem 
 



Emnekode: ENERGI230

 

 
Generell kompetanse 
Studenten 
 kjenner og kan bruke  begrep som gjer ein i stand til å kommunisere miljøutfordringar knytt til energibruk med 

spesialistar innanfor fysikk, kjemi og biologi 
 kan formidle prinsipp og utfordringer knytt til miljøkonsekvensar til ikkje-spesialister 

 
On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills 
and general competence: 

 
Knowledge 
The student 
 can explain the basic physical and thermodynamic principles related to transport and diffusion in air and water 
 can explain the challenges related to environmental consequences of different energy sources and energy systems 

 
Skills 
The student 
 can quantify spreading of pollutants 
 can perform environmental accounting of technological solutions and energy systems 

 
General competence 
The student 
 knows the various concepts to such a level that key environmental challenges related to use of energy can be 

communicated to specialists within physics, chemistry and biology   
 can convey principles and challenges related to environmental consequences to non-specialists 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV Alle obligatoriske emner i studieløpet for Integrert master i energi (siv.ing), eller tilsvarande fram til og med 3. semester må 
vere bestått. 
All mandatory courses for the Integrated Master’s Programme in Energy or equivalent , until the 3.th semester have to be 
passed. 

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 

EB_ANBKRAV  



Emnekode: ENERGI230

 

Knowledge 
Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 
Course Overlap 

EB_SPREDUK ENERGI210: 5 studiepoeng 

ENERGI210: 5 ECTS 

Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i energi (siv.ing) ved 
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
 
 Access to the course requires admission to the Integrated Master’s Programme in Energy or equivalent at the Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences.  
 

B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

4 forelesningar, 1 rekneøving per veke. Delar av øvingstida vil bli nytta til prosjektarbeid. 

4 lectures, 1 exercise per week.  Parts of the time allocated to exercise will be used for project work. 

 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT 2/3 av øvingane må vere levert og godkjent for å ta eksamen 

Gyldig i to semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + det etterfølgjande semester. 

2/3 of the assignments must be handed in and approved to be admitted to final exam. 

Valid for two semesters: The semester the compulsory assignment was approved and the following semester. 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Skriftleg eksamen, 4 timar, tel 70%, prosjektarbeid tel 30%. Ved mindre enn 10 kandidatar kan munnleg eksamen haldast i 
staden for skriftleg eksamen. Munnleg eksamen tel 70% 

Written exam, 4 hours counts 70%, project work counts 30%. With less than 10 students, oral examination may be applied. 
Oral exam counts 70%.  

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  
 

 
Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets 
regler  



Emnekode: ENERGI230

 

 
Non-programmable calculator, according to the faculty regulations,  
 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur 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. 

 

Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 

Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged 
at the beginning of the semester. 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.01. for vårsemesteret. 
 

The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and January 1st for the spring semester. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

Referansegrupper vil bli nytta årleg. 

The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department. 
 
Referents groups will be used each year. 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna 
der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.  



Emnekode: ENERGI230

 

Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no. 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

Det matematisk-naturvitskapelige fakultet v/Geofysisk institutt  har det administrative ansvaret for emnet og 
studieprogrammet. 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 
 studieveileder@gfi.uib.no. 
Tlf 55 58 26 04 
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EMNEPLAN med brukarrettleiing 

Felt med informasjon som vises i emneplanen på nettsidene vert markert med E  
Felt med informasjon som vises på nettsidene, i ein boks til høgre, vert markert med  E*  
Felt med intern (administrativ)  informasjon vert markert med I 
 
FS-kode visar til om informasjonen på nettsidene kjem frå ein «infotag» eller eit fast felt i FS  
 

Felt: Engelsk FS-kode  I/E Forklaring: 
Emnekode  Fast felt E MET203  

Nynorsk namn  Fast felt E Kraftelektronikk  

Bokmål namn  Fast felt I Kraftelektronikk  

Engelsk namn  Fast felt I Power Electronics  

Studiepoeng Credits Fast felt E* 5  

Studienivå Level  I Bachelornivå☐   Masternivå☒  PHD☐ 

Vidareutdanning (EVU)☐ Forkurs (nivå under bachelor)☐ 
Praksisemne 
 

Placement  I Ja☐   Nei☒  
 

Institutt 
 

Department  I Institutt for elektrofag, HVL  

Tilhøyrer studieprogram 
 

Study 
programme 

Fane, 
studieprogram 

E* Masterprogram i Energi – Energiteknologi  

Innhald og oppbygging 
  
 

Contents and 
structure 

EBINNH E Emnet tar for seg avanserte emner innen kraftelektronikk med 
temaer:  

− Krafthalvledere, kraftdiode, krafttransistorer, kraft 
MOSFET,  tyristorer, Gate turn-off Tyristorer, Insulated 
Gate Bipolar Transistorer, Sic komponenter, etc. 

− Snubbere 
− Driverkretser 
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− Kjøling 
− Magnetiske komponenter 

Læringsutbytte 
 
 

Learning 
outcome 

Knowledge 
Skills 
General    
    
qualifications 

EBLUB 
 

 Kunnskap: 
Etter gjennomført emne skal kandidaten:  

− beherske halvlederteorien for krafthalvledere.  
− forstå oppbyggingen av kraftelektroniske komponenter, 

snubbere, driverkretser. 
− Vite hvordan å dimensjonere kjøling system og magnetiske 

komponenter til kraftelektroniske omformere.  
Ferdigheter: 
Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere 
optimale og pålitelige kraftelektroniske omformere.  
Generell kompetanse: 
Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling av kraftelektroniske 
omformere. 

Krav til forkunnskapar 
 

Entry 
requirements 
 

EBFORK E Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk  

Tilrådde forkunnskapar 
 

Recommended 
previous 
knowledge 

EBTILRAD E Anbefalte forkunnskaper:  
ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende.  

Undervisnings- og 
læringsformer 
 

Teaching 
methods 

EBARB E Forelesning og selvstudium 

Arbeidskrav Course 
requirements 

EBFORP E 3 av totalt 4 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til 
eksamen.  

Vurderingsform Assessment EBVURD E 3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A–F, der F tilsvarer ikke 
bestått.  
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Hjelpemiddel ved 
eksamen 
 

Examination 
aids 

EBHJELP E Håndskrevne notater (A4, Maksimum 5 sider). Alle typer kalkulator. 

Fagleg overlapp 
 

Credit 
reduction 

Fast felt, 
vekt.red. 

E Ingen  

Emneansvarleg  
 

Course 
coordinator 

EBANSV E* Førsteamanuensis Shujun Zhang 

Studiestad 
 

Campus EBSTAD E* Bergen  

Undervisningsspråk Language of 
instruction 

EBSPRAK E* Norsk. Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige 
studenter  

Undervisningssemester Semester of 
instruction 

EBUNDSEM E* Haust ☒ 

Vår☐ 

Haust - vår ☐  Merknad: 

Vår - haust☐   Merknad: 

Eksamenssemester Semester of 
examiniation 

EBSEM E* Haust☒ 

Vår☐ 

Både haust og vår☐ 

Litteratur Literature EBLITT  
(Kun gamle 
HSH til ny 
felles løsning 
er på plass) 

E Skal kunngjøres ved semesterstart.  

Godkjent dato Date of 
approval 

 I  
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EMNEPLAN med brukarrettleiing 

Felt med informasjon som vises i emneplanen på nettsidene vert markert med E  
Felt med informasjon som vises på nettsidene, i ein boks til høgre, vert markert med  E*  
Felt med intern (administrativ)  informasjon vert markert med I 
 
FS-kode visar til om informasjonen på nettsidene kjem frå ein «infotag» eller eit fast felt i FS  
 

Felt: Engelsk FS-kode  I/E Forklaring: 
Emnekode  Fast felt E MET205  

Nynorsk namn  Fast felt E Elektriske motordrifter 

Bokmål namn  Fast felt I Elektriske motordrifter 

Engelsk namn  Fast felt I Electric Drives 

Studiepoeng Credits Fast felt E* 5  

Studienivå Level  I Bachelornivå☐   Masternivå☒  PHD☐ 

Vidareutdanning (EVU)☐ Forkurs (nivå under bachelor)☐ 
Praksisemne Placement  I Ja☐   Nei☒  

Institutt 
 

Department  I Institutt for elektrofag, HVL  

Tilhøyrer studieprogram 
 

Study 
programme 

Fane, 
studieprogram 

E* Masterprogram i Energi – Energiteknologi  

Innhald og oppbygging 
  
 

Contents and 
structure 

EBINNH E Emnet tar for seg avanserte emner innen elektriske motordrifter. 
Følgene temaer inngår: 

− Krafthalvledere og kraftomformere. 
− Likestrømsmotordrifter 
− Vekselmaskiner 
− Permanent Magnet motordrifter 
− Asynkronmotordrifter 
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Læringsutbytte 
 
 

Learning 
outcome 

Knowledge 
Skills 
General    
    
qualifications 

EBLUB 
 

 Kunnskaper: 
Etter gjennomført emne skal kandidaten: 

− beherske matematikkmodell og kontroll algoritme av DC 
motor, asynkronmotor og permanent magnet motor.  

− Kan dimensjonere kraftomformer og motor for 
motordriftssystem. 

− Vite hvordan å bygge opp motordrifter system. 
Ferdigheter:  
Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere 
optimale og pålitelige motordriftssystemer. 
Generell kompetanse: 
Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling, simulering og 
implementasjon av motordriftssystem og reguleringssystem. 

Krav til forkunnskapar 
 

Entry 
requirements 

EBFORK E Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk 

Tilrådde forkunnskapar 
 
 

Recommended 
previous 
knowledge 

EBTILRAD E Anbefalte forkunnskaper:  
ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende  
ELE114 Elektriske maskiner eller tilsvarende  

Undervisnings- og 
læringsformer 
 

Teaching 
methods 

EBARB E Førelesning og selvstudium  

Arbeidskrav Course 
requirements 

EBFORP E Totalt: 4 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver.  
Minst 3 obligatoriske øvinger og begge laboratorieoppgavene må 
være godkjent for å få adgang til eksamen.  

Vurderingsform Assessment EBVURD E 3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A–F, der F tilsvarer ikke 
bestått.  

Hjelpemiddel ved 
eksamen 
 

Examination 
aids 

EBHJELP E Håndskrevne notater (A4, Maksimum 5 sider). Alle typer kalkulator.  

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/ele114
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Fagleg overlapp 
 

Credit 
reduction 

Fast felt, 
vekt.red. 

E Ingen  

Emneansvarleg  
 

Course 
coordinator 

EBANSV E* Førsteamanuensis Shujun Zhang  

Studiestad 
 

Campus EBSTAD E* Bergen  

Undervisningsspråk Language of 
instruction 

EBSPRAK E* Norsk. Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige 
studenter.  

Undervisningssemester Semester of 
instruction 

EBUNDSEM E* Haust ☐ 

Vår☒ 

Haust - vår ☐  Merknad: 

Vår - haust☐   Merknad: 

Eksamenssemester Semester of 
examiniation 

EBSEM E* Haust☐ 

Vår☒ 

Både haust og vår☐ 

Litteratur Literature EBLITT  
(Kun gamle 
HSH til ny 
felles løsning 
er på plass) 

E Skal kunngjøres ved semesterstart.  

Godkjent dato Date of 
approval 

 I  
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EMNEPLAN med brukarrettleiing  

Felt med informasjon som vises i emneplanen på nettsidene vert markert med E  
Felt med informasjon som vises på nettsidene, i ein boks til høgre, vert markert med  E*  
Felt med intern (administrativ)  informasjon vert markert med I 
 
FS-kode visar til om informasjonen på nettsidene kjem frå ein «infotag» eller eit fast felt i FS  
 

Felt: Engelsk FS-kode  I/E Forklaring: 
Emnekode  Fast felt  E MET206  

Nynorsk namn  Fast felt  E Vidaregåande reguleringsteknikk  

Bokmål namn  Fast felt  I Videregående reguleringsteknikk  

Engelsk namn  Fast felt  I Advanced Control Systems Engineering  

Studiepoeng Credits Fast felt  E* 5  

Studienivå Level  I Bachelornivå☐   Masternivå☒  PHD☐ 

Vidareutdanning (EVU)☐ Forkurs (nivå under bachelor)☐ 

Praksisemne  
 

Placement  I Ja☐   Nei☒  
 

Institutt Department  I Institutt for elektrofag, HVL  

Tilhøyrer studieprogram 
 

Study 
programme 

Fane, 
studieprogram 

E* Masterprogram i Energi – Energiteknologi  

Innhald og oppbygging 
  
 

Contents and 
structure 

EBINNH E Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over de 
mer avanserte, moderne prinsipper og teknikker innen modellering, 
simulering, design og analyse av mer avanserte reguleringssystemer. 
Emnet har tema moderne reguleringsteknikker basert på 
tilstandsrom og diskrete systemer, for å danne et grundig kjennskap 
for arbeidet med dagens problemstillinger innen automatisering.  
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Læringsutbytte 
 
 

Learning 
outcome 

Knowledge 
Skills 
General    
    
qualifications 

EBLUB 
 

 Kunnskapar 
Kandidaten har kunnskap om matematisk beskrivelse av 
kontinuerlige og diskrete multivariabel prosesser basert på 
tilstandsrom. Analyse og design av multivariabel kontinuerlige og 
diskrete reguleringssystemer vha kontroller- og observatørdesign, 
diagonalisering, optimalregulering og model predictive control.  
Ferdigheiter 
Kandidaten har kompetanse innen design-, kontroll- og 
stabilitetsanalyse og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende 
reguleringssystemer. Kandidaten kan delta i teoretisk aktivitet i 
forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid. Kandidaten 
behersker design- og analysemetoder for regulering-, optimalisering 
og stabilitet i moderne automatiseringssystemer.  
Generell kompetanse 
Kandidaten kan formidle informasjon om reguleringsteknikk og 
stabilitet i moderne automatiseringssystemer knyttet til teorier, 
problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk. 
Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling.  

Krav til forkunnskapar 
 

Entry 
requirements 
 

EBFORK E Fullført bachelorgrad.  

Tilrådde forkunnskapar 
 
 

Recommended 
previous 
knowledge 

EBTILRAD E ELE104 Reguleringsteknikk 1 med fysikk, ELE106 Reguleringsteknikk 
2, eller tilsvarende fag innen reguleringsteknikk eller lineære 
systemer (bachelornivå)  

Undervisnings- og 
læringsformer  

Teaching 
methods 

EBARB E Forelesninger, selvstudium, laboratoriearbeid, regneøvelser  

Arbeidskrav Course 
requirements 

EBFORP E Totalt: 5 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver.  
Minst 3 obligatoriske øvinger og begge laboratorieoppgavene må 
være godkjent for å få adgang til eksamen.  
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Vurderingsform Assessment EBVURD E 3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A–F, der F tilsvarer ikke 
bestått.  

Hjelpemiddel ved 
eksamen  

Examination 
aids 

EBHJELP E Skal kunngjøres ved semesterstart  

Fagleg overlapp 
 

Credit 
reduction 

Fast felt, 
vekt.red. 

E Ingen  

Emneansvarleg  
 

Course 
coordinator 

EBANSV E* Førsteamanuensis Emil Cimpan  

Studiestad 
 

Campus EBSTAD E* Bergen  

Undervisningsspråk Language of 
instruction 

EBSPRAK E* Norsk. Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige 
studenter.  

Undervisningssemester Semester of 
instruction 

EBUNDSEM E* Haust ☒ 

Vår☐ 

Haust - vår ☐  Merknad:  

Vår - haust☐   Merknad:  

Eksamenssemester Semester of 
examiniation 

EBSEM E* Haust☒ 

Vår☐ 

Både haust og vår☐ 

Litteratur Literature EBLITT  
(Kun gamle 
HSH til ny 
felles løsning 
er på plass) 

E Skal kunngjøres ved semesterstart.  

Godkjent dato Date of 
approval 

 I  
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EMNEPLAN med brukarrettleiing  

Felt med informasjon som vises i emneplanen på nettsidene vert markert med E  
Felt med informasjon som vises på nettsidene, i ein boks til høgre, vert markert med  E*  
Felt med intern (administrativ)  informasjon vert markert med I 
 
FS-kode visar til om informasjonen på nettsidene kjem frå ein «infotag» eller eit fast felt i FS  
 

Felt: Engelsk FS-kode  I/E Forklaring: 
Emnekode  Fast felt  E MET207  

Nynorsk namn  Fast felt  E Vasskraftsystem 

Bokmål namn  Fast felt  I Vannkraftsystemer 

Engelsk namn  Fast felt  I Hydro Power Systems   

Studiepoeng Credits Fast felt  E* 5  

Studienivå Level  I Bachelornivå☐   Masternivå☒  PHD☐ 

Vidareutdanning (EVU)☐ Forkurs (nivå under bachelor)☐ 

Praksisemne  
 

Placement  I Ja☐   Nei☒  
 

Institutt 
 

Department  I Institutt for elektrofag, HVL  

Tilhøyrer studieprogram 
 

Study 
programme 

Fane, 
studieprogram 

E* Masterprogram i Energi – Energiteknologi  

Innhald og oppbygging 
  
 

Contents and 
structure 

EBINNH E Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over 

hvordan vannkraftsystemer bygges opp, virker og hvilke 

påkjenninger de utsettes for. Emne vil omhandle helheten innenfor 

vannkraftanlegg og dermed fokusere på elektrotekniske, 

byggtekniske og maskintekniske systemer.  Emne vil også fokusere 

på prosjektering av nye vannkraftanlegg eller oppgradering av 

eksisterende anlegg. 
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Læringsutbytte 
 
 

Learning 
outcome 

Knowledge 
Skills 
General    
    
qualifications 

EBLUB 
 

 Kunnskaper 
Kandidaten har kunnskap om oppbygning og drift av 
vannkraftanlegg 
Ferdigheter 
Kandidaten har kompetanse innen vannkraftsystemer og kan foreta 
kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg 
Kandidaten kan delta i prosjektrelatert arbeid innen 
vannkraftsystemer. 
Generell kompetanse 
Kandidaten kan formidle informasjon om vannkraftsystemer knyttet 
til teorier, problemstillinger og løsninger på norsk og engelsk. 
Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling 

Krav til forkunnskapar 
 

Entry 
requirements  

EBFORK E Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk 

Tilrådde forkunnskapar 
 
 

Recommended 
previous 
knowledge 

EBTILRAD E  

Undervisnings- og 
læringsformer 
 

Teaching 
methods 

EBARB E Prosjektbasert undervisning  

Arbeidskrav Course 
requirements 

EBFORP E Gruppeprosjekt med veiledning av faglærer.  Innlevert 

prosjektrapport må godkjennes for å få adgang til eksamen.   

Vurderingsform Assessment EBVURD E Muntlig eksamen. Karakterskala A–F, der F tilsvarer ikke bestått.  

Hjelpemiddel ved 
eksamen 

Examination 
aids 

EBHJELP E Ingen  

Fagleg overlapp 
 

Credit 
reduction 

Fast felt, 
vekt.red. 

E Ingen  
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Emneansvarleg  
 

Course 
coordinator 

EBANSV E* Høgskolelektor Lasse H. Sivertsen  

Studiestad 
 

Campus EBSTAD E* Bergen  

Undervisningsspråk Language of 
instruction 

EBSPRAK E* Norsk. Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige 
studenter  

Undervisningssemester Semester of 
instruction 

EBUNDSEM E* Haust ☐ 

Vår☒ 

Haust - vår ☐  Merknad: 

Vår - haust☐   Merknad:  

Eksamenssemester Semester of 
examiniation 

EBSEM E* Haust☐ 

Vår☒ 

Både haust og vår☐ 

Litteratur Literature EBLITT  
(Kun gamle 
HSH til ny 
felles løsning 
er på plass) 
 
 
 

E Litteraturlister skal kunngjøres ved semesterstart  

Godkjent dato Date of 
approval 

 I  
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