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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studieplanendringer ved Geofysisk institutt for studieåret 
2017/2018: Integrert master i energi (siv.ing.)
Geofysisk institutt oversender med dette søknaden om oppretting av Integrert master i energi 
(siv.ing.). I denne søknaden er studieplanen for det nye studieprogrammet lagt ved som 
vedlegg nr. 6. Det same gjelder for de nyopprettede emnene: ENERGI101, ENERGI220, 
ENERGI230 og ENERGI240.

Oppretting av studieprogram
Navn på studieprogram
Integrert master i energi (siv.ing.)
Sammendrag av endringene:
Nytt studieprogram som blir opprettet. 

Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking. 

Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en 
studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. 

☒Godkjenning vedlagt: Det er lagt ved godkjenning om at studieprogrammet kan bruke 
emner ved andre institutt. 
Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt

☒Utfylte maler vedlagt

Ved oppretting av nytt program

Referanse Dato

2016/9271-ELSÆ 17.10.2016
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☒Mal for oppretting av studieprogram vedlagt

Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan opplyses 
her. Se søknad vedlegg 1, punkt 2.4. 

Studieplanendringene innføres fra: Høsten 2017.   

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. 

ENERGI101 Høst 2017 ENERGI200, 10 
stp. 

☒

ENERGI220 Høst 2020 ENERGI210, 5 stp. ☒
ENERGI230 Vår 2019 ENERGI210, 5 stp. ☒
ENERGI240 Vår 2020 x

Vennlig hilsen

Nils Gunnar Kvamstø
instituttleder Elisabeth Aase Sæther

førstekonsulent
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1. Generelt om studiet 
 
Innledning med overordnet beskrivelse av studiet, hvor det skal forankres (fakultet og institutt), studiets faglige profil og fagområde: 

Innledning 

Studiet forankres ved Geofysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen (UiB). Det er utviklet basert på erfaringer fra et 
eksisterende 2-årig masterstudium i energi som de senere år har vært gjennomført i samarbeid med ingeniørutdanningen ved Høgskulen i Bergen (HiB). 
Dette 2-årige studiet har raskt blitt svært populært med opp mot 10 førsteprioritetssøkere per studieplass i 2016. Det toårige tilbudet er tenkt å fortsette. 
Det synes imidlertid som det er behov for flere veier fram mot master i energi og at det er et uutnyttet potensiale i den faglige profilen ved UiB til å opprette 
et nytt 5-årig studium som kan rekruttere både fra regionen, fra andre regioner og fra utlandet.  

Faglig profil 

Energisituasjonen i verden er i rask endring. Teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner gjør at nye energikilder som sol og vind er konkurransedyktig med 
fossil energi og kjernekraft. Distribuerte energiforsyningssystem, lagringsmuligheter, IKT-basert styring og mer avanserte prisingsmekanismer endrer forhold 
mellom forbruker og leverandør på grunnleggende vis. Utviklingen er avhengig av teknologi, men i tillegg til spiss teknologisk kunnskap innen de enkelte 
energikilder og teknologiske komponentene av energisystemet, er det også stigende behov for overordnet systemforståelse, kunnskap om integrasjon, 
drivkrefter og miljøaspekter for å være med på å utvikle produkter og tjenester knyttet til energiomstilling. Næringsliv på Vestlandet innen energisektoren, 
kraftkrevende industri og transport, særlig maritim sektor og leverandørindustri har sterke posisjoner i sine områder, men også store utfordringer. Ved å 
tilby en helhetlig utdanning som både følger den internasjonale utviklingen tett og har nær kontakt med næringslivet særlig i prosjektarbeid, er intensjonen 
å tilby en utdanning som både gir grunnleggende metodekompetanse og har evne til fornyelse for å være relevant. Hovedprofilen vil være helhetlig system-
tilnærming og trening av studentene i design og sammensetning av energiløsninger med vekt på miljø og ressurs-aspekter. 

Studiet vil tilfredsstille de nasjonale kravene til siv.ing. og nyttiggjøre seg av generelle ingeniør-emner ved HiB (heretter HVL) og ved UiB. I tillegg er det tatt 
med nye kurs som nyttiggjør seg særlig av miljø og ressurs-kompetanse ved UiB. Det 5-årige studiet vil ha et opplegg med stor grad av fast og felles 
studieplan for alle studentene de første 3 årene. Dette skal gi dem et felles grunnlag med kunnskaper og metoder. Det 4. og 5. året vil det være mer 
spesialisering inn mot masteroppgaven der vi kan utnytte fagkompetanse i flere miljøer ved UiB og samarbeidende næringsliv. 

Det toårige tilbudet er tenkt å fortsette parallelt bl.a. for å gi tilbud på masternivå i Bergen til de studentene som kommer ut fra energirelevante 3-årige 
ingeniørbachelorstudier ved HVL. Det toårige studieløpet er også viktig for å sikre og å opprettholde rekrutteringen til Universitetet i Bergen særlig fra HVL, 
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men også resten av Vestlandsregionen. Det 2-årige energimasterstudiet vil fortsette å tilby noen mastertema som krever svært spesialisert 
emnesammensetning i hele studieløpet, for eksempel master i elkraftteknikk som krever 3-årig elkraftbachelor som bakgrunn, spesielle energitema som 
krever bachelor i matematikk, nanoteknologi m.m. Slike spesielle tema vil falle utenfor det 5-årige studiet som vil ha et opplegg med veldig stor grad av fast 
og felles studieplan for alle de første 3 årene, og mer vekt på systemkunnskaper og miljø.  

Ved å videreføre Masterprogrammet i energi, samtidig som en oppretter Integrert master i energi (siv.ing.) ved Universitetet i Bergen, får flere studenter på 
Vestlandet muligheten til enten til å begynne på Integrert master i energi (siv.ing.) i et femårig løp, eller til å søke seg inn på Masterprogrammet i energi 
etter at bachelorgraden er fullført. Det eksisterende 2-årige masterprogrammet i energi har flest studenter Vestlandet og aller flest fra Høgskolen i Bergen.1 
Interessen for energi-studieprogrammer er altså stort i regionen.  Med et nytt integrert masterprogram kan vi gi et profilert tilbud som gir flere studenter 
muligheten til utdanning. 

Fakultetets strategiplan 

Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) er ett av tre 5-årige integrerte masterprogrammer/ sivilingeniørprogrammer som opprettes ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet med første opptak høstsemesteret 2017. Disse studieprogrammene er en del av fakultetets satsing mot et mer 
teknologiorientert fakultet. Fakultetet ønsker å møte samfunnets behov for utdanning på nye fagområder ved å bruke sin kompetanse i samarbeid med 
andre regionale aktører innen utdanning og næringsliv. Fakultetet ønsker også å fokusere på nye synergier mellom fag, og endringer i arbeidslivets 
kompetansebehov. UiB inngikk også i 2015 en samarbeidsavtale med Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole om sivilingeniørutdanning.2   

I strategiplanen er det vektlagt at fakultetet skal videreutvikle utdanningsporteføljen med særlig fokus på tverrfaglige og teknologisk orienterte program. 
Fakultetet skal også styrke samarbeidet med næringslivet innen utdanning. 

Energi er ett av tre tematiske profilområder i strategien til fakultetet. 

Befolkningsvekst og økende velstand tilsier vesentlig vekst i det globale energibehovet de kommende tiår. Fremtidens viktigste energiutfordring vil være å 
sørge for sikker og bærekraftig energitilgang. Dette innebærer behov for overgang til fornybare energikilder og et system for energidistribusjon, lagring og 

                                                           
1 Studiekvalitetsdatabasen. «Kvalitetssikring av universitetsstudiene. Egenevaluering av masterprogram i energi for 2014 og 2015» datert 31.03.16.  
2 http://pahoyden.no/2015/01/vestlandsk-siving-pa-plass  

 

http://pahoyden.no/2015/01/vestlandsk-siving-pa-plass
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bruk som passer til slike variable energikilder. Fakultetet har stor aktivitet knyttet til energi- og energirelatert forskning og utdanning, og har svært gode 
forutsetninger for å bidra tungt til fremtidsrettede energiløsninger.  

 

 

 

 

Kryss av for type studium. Hver boks kan ha flere kryss: 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 
o  Bachelorgradsstudium 
o  Kortere studium på lavere grad som ikke fører til 

en grad (grunnutdanning), årsstudium 
o  Studieretning innenfor en bachelorgrad 
o  Fellesgrad 
o  Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 
o  Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 
o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 

studiepoeng – § 5 
o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 

studiepoeng - § 5 
o x Mastergradsstudium 300 studiepoeng 
o  Fellesgrad 
o  Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 
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o x Heltidsstudium 
o  Deltidsstudium 
o x Campus-/stedbasert studium 
o  Samlingsbasert studium 
o  Nettstudium 
o  Nettstudium med samlinger 

 
 
Tabell som viser studiets oppbygning: 

Generell oppbygning av studiet i energi 

Studiet leder frem til masteroppgaver i et bredt spektrum av tema knyttet til energikilder som vindenergi, marin fornybar energi, vannkraft, solenergi og 
geotermisk energi. Videre kan masteroppgaven tas innen energisystemer inklusive energianalyser og optimering, sikkerhet i energiproduksjon, 
energiforsyning og bruk til maritim virksomhet, eller i problemstillinger knyttet til konsekvenser av energibruk på miljø i lokalt og lokalt perspektiv inklusiv 
klimaeffekter. Spesialisering mot mastertema og oppbygging av spesialkunnskaper skjer primært i 7.-9. semester. Praksis 

utplassering i 6. semester kan brukes til å teste ut interesser og muligheter, men det trenger ikke være noen direkte linje mellom praksisutplassering og 
mastertema. Masteroppgaven er normalt på 60 stp og gjennomføres normalt over tre semestre med 10+20+30 stp. Det kan gjøres unntak fra dette. 
Oppgaver på 30 stp. er mulig. 

Fysikk, matematikk, geofysikk/miljø samt informatikk og kjemi utgjør felles kjernekompetanse i tillegg til grunnleggende ingeniør-fag. 

Blant valgfag kan det også være aktuelt med emner fra andre fakultet. På SV-fakultetet er bl.a. kurset "AORG 105 -State and Governance in Developing 
Countries" (UiB) i ferd med å bli et energiorientert emne. Også på HiB er det aktuelle emner som går over de vanlige faggrensene for ingeniør/realfag mot 
samfunnsfag slik som  "MOE251 Global energy systems, regulations and strategies for renewal technology". Slike bredde-orienterende emner kan være 
aktuelle fra 6. semester.  

I tillegg til emner som er felles med de andre integrerte 5-årige programmene, er her definert tre nye kurs spesifikt for denne masteren. Det første er 
innføringskurset "ENERGI101 Introduksjon til energikilder og bruk" som utvikles basert på eksisterende ENERGI200, men uten krav til spesifikke 
forkunnskaper. En foreløpig testversjon på engelsk med digitale læremidler til dette kurset er lagt åpent ut med tittel Energy Primer på 
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https://mitt.uib.no/courses/4050. Videre er det et nytt kurs "ENERGI230 Miljø og energi" som vil ta for seg miljøkonsekvenser, særlig utslipp fra 
energiproduksjon og bruk. Dette vil være en betydelig utvidelse av en modul i nåværende ENERGI210 og bidra til å gi profil og karakter til det nye studiet. 
Det nye kurset "ENERGI220 Energisystemer og teknologi" vil bygge på de nåværende emnene "ENERGI200 Energiressursar og forbruk" og "ENERGI210 
Energifysikk og teknologi". (Studenter på 2-årig energimaster kan etterhvert sluses inn i ENERGI220 i sitt første semester som erstatning for ENERGI200 + 
ENERGI210 og dermed få større rom for spesialisering i løper av studiet. En slik omlegging fra ENERGI200/ENERGI210 til ENERGI220 i det 2-årige 
masterprogrammet påvirker ikke det integrerte masterprogrammet, men vil kunne frigjøre noe undervisningsressurser innen energi. Et nettbasert forkurs 
basert på Energy Primer vil kunne brukes for å sikre at studenter til 2-årig master har nødvendige forkunnskaper før de eventuelt tar det nye kurset. 
Hvordan dette løses har ingen direkte påvirkning på studentene på det integrerte masterprogrammet bortsett fra at det eventuelt blir flere studenter på 
ENERGI220. ENERGI220 må tilbys senest fra H2020 av hensyn til det 5-årige løpet). 

Utveksling vil være mulig med utvalgte partnere særlig innen det europeiske nettverket UNI-SET og KicInnoEnergy med KTH i Stockholm som sentral for oss. 
Videre vil nytt kurs på UNIS ("AGFxxx Sustainable Arctic Energy Exploration and Development", oppe til godkjenning på UNIS i oktober 2016) gjøre det mulig 
å ta opphold der også. 

 

10.sem. – Vår Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave 

9.sem. – Høst Valgemne Masteroppgave Masteroppgave 

8.sem. – Vår Valgemne Valgemne Masteroppgave 

7.sem. – Høst ENERGI220* (10 stp) 
(Energisystemer og 
teknologi) 

Valgemne Valgemne 

6.sem. – Vår Valgemne Valgemne ENERGI240 

 

5.sem. – Høst GEOF210 (Dataanalyse i 
meteorologi og oseanografi) 

MAT212 (10 stp) 

(Funksjonar av fleire 
variable) 
 

STAT110* (10 stp)  

(Grunnkurs i statistikk) 
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4.sem. – Vår ENERGI230* (10 stp) 

(Miljø og energi) 

MAT121*** (10 stp) 
(Lineær algebra)  

Ex.Phil. MNSEM 
(10 stp) 

3.sem. – Høst GEOF105 (10 stp) 
(Atmosfære og havfysikk) 

PHYS113 (10 stp) 
(Mekanikk II og 
termodynamikk) 

KJEM 110*** 
(10 stp) (Kjemi og 
energi ) 

2.sem. – Vår MAT112  
(10 stp) 
(Grunnkurs i mat II) 

PHYS111 (10 stp) 
(Mekanikk I) 

ING101 **  
(10 stp) 

(Teknologiledelse, 
økonomi og nyskaping) 

1.sem. – Høst MAT111 (10 stp)  
(Grunnkurs i mat I)  

INF109*** (10 stp) 
(Dataprogrammering 
naturvitenskap) 

ENERGI101* (10 stp) 

(Introduksjon til 
energikilder og bruk) 

 
*  ENERGI101, ENERGI230 og ENERGI220 er spesielt utviklet for det integrerte masterprogrammet i energi. 

** ING101 «Teknologiledelse, økonomi og nyskaping» foreleses ved HVL. 

*** INF109, KJEM110, STAT110 og MAT121 er i likhet med ING101 og ExPhil også med i de integrerte masterprogrammene (sivilingeniør) i Havteknologi, 
medisinsk teknologi og energi. Ex. Phil for disse programmene bør være tilpasset teknologifag.  

Det er rom for tilsammen 7 valgemner på 10 stp. fordelt over 6.-9. semester. Her har vi en stor bredde av emner å dra nytte av og det må lages en 
individuell studieplan som sørger for at nødvendige forkunnskaper for de forskjellige mulige masteroppgavene blir dekket inn. En plan må settes opp i 5. 
semester og sees i sammenheng med praksisutplasseringen som kommer i 6. semester. Emnet "PTEK202 Fluidmekanikk og varmeoverføring" vil være 
anbefalt for mange. Det samme gjelder MAT160 og MAT260 og "GEOF301 Introduksjon til mastergrad". 

For oppgavetema geotermi og havenergi med vekt på matematikk er i tillegg MAT252, MAT253, MAT254 og MAT264 blant de aktuelle. For geotermi med 
vekt på geovitenskap anbefales GEOV112, GEOV113, GEOV219 og GEOV355 i tillegg til MAT160 og MAT260. For havenergi med vekt på geofysikk, vind, sol, 
miljøkonsekvenser og klimaeffekter vil bl.a. GEOF212, GEOF213, GEOF220 GEOF232, GEOF331, GEOF343 være aktuelle. For spesialisering i energianalyse og 
optimering bør INF270 være med, men også bl.a. noen av emnene INF170, INF271, INF272, MAT160, MAT221, MAT260, MAT261, STAT200 og STAT220 kan 
bli tilrådd. For tema Sikkerhet i Energiproduksjon anbefales i tillegg til PTEK202 også PTEK250, PTEK251 og PTEK252. 
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I tillegg skal det være rom for breddefag også utenfor fakultetet, kanskje særlig på SV-fakultetet og HVL.  

2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 

 
2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt.  

Opptakskrav til studiet 

Opptak til studiet skjer gjennom Samordna opptak. Opptakskrav er generell studiekompetanse samt Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og 
Fysikk 1. Opptakskode SIVING (eventuelt tilsvarende kvalifikasjoner eller andre opptaksgrunnlag som fremgår av opptakskoden). 

Tidspunkt for opptak til studiet og studiestart 

Studiet vil ha opptak første gang til høstsemesteret 2017. Studiestart er høst. 

Krav til innhold i studiet 

Studiet er et 5-årig integrert masterprogram med undertittel sivilingeniør. Studiet er forskningsbasert og fyller kravene til en sivilingeniørutdanning (se 
tabell under). Læringsutbyttet er beskrevet på nivå 7 i henhold til NKR.  

Kravene til en sivilingeniørutdanning er at den skal gi basiskunnskaper i matematikk, statistikk, fysikk og informatikk og ofte kjemi, som både er fokusert på 
den teoretiske forståelsen og på anvendelser herunder utføring av beregninger.  Utdanningen skal også inneholde en solid basis i teknologi og spissede 
kvalifikasjoner innen teknologisk spesialområde, slik at studenten oppnår avansert kunnskap inkludert vitenskapelig teori og metode, gode ferdigheter og 
solid generell kompetanse innen den valgte tekniske spesialiseringen samt systemforståelse.  Sivilingeniører skal også kunne arbeide selvstendig og bidra til 
nytenkning og innovasjonsprosesser.  Utdanningen gir en forståelse av teknologiske og etiske utfordringer og teknologiens innvirkning på mennesker og 
miljø både i negativ og positiv retning.  Utdanningen gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å kommunisere med og lede andre mennesker 
samt forstå sammenheng og innvirkning på økonomiske forhold. Utdanningen inneholder også elementer som vil gjøre sivilingeniøren i stand 
til å arbeide i et internasjonalt miljø. 
 
Kravene til basiskunnskaper dekkes som vist i tabell nedenfor. Systemforståelse dekkes særlig ved ENERGI-emnene. Spissing skjer gjennom 
valgfag inn mot masteroppgave som fortrinnsvis er på 60 stp. og dermed i seg selv gir dyp spesialisering. Utdanningen vil i stor grad skje i et 
internasjonalt miljø med vekt på europeisk samarbeid, men også muligheter for masteroppgaver rettet mot land i den tredje verden. 
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Krav til en sivilingeniørutdanning er som følger (Fagkrav og tilsvarende emner som fyller kravene): 

 Hovedgruppe Undergruppe Minimum 
antall 
studiepoeng 

Fordeling i 
gruppen, antall 
studiepoeng 

Fordeling i studieprogrammet 
(emnekoder og studiepoeng) 

Realfaglig basis   45    

  Matematiske 
basisfag 
(matematikk og 
statistikk) 

 Minimum 25 
stp. i 
matematikk  

MAT111 (10 sp), MAT112 (10 sp), 
MAT121 (10 sp), MAT212 (10 sp) 

Minimum 5 stp. i 
statistikk 

STAT110 (10 sp) 

Naturfaglige 
basisfag (fysikk, 
kjemi) 

  Minimum 10 
stp. i fysikk. 
Kjemi bør inngå 

PHYS111 (10 sp),  

KJEM 110(10 sp) 

Ikke-MNT-fag 
(språk, økonomi, 
etikk etc.) 

  15 
 

EX.PHIL (10 sp), Valgemne (10 sp) 
ING101 

Tekniske fag   150* Veiledende 
fordeling 

 

  Basisfag (IT, 
mekanikk etc.) 

  20-30 INF 109 (10 sp), PHYS113 (10 sp), 

Ingeniørfag 
(studieretning) 

  60-90 GEOF105 (10 sp), GEOF210 (10 sp), 
Valgfag 

Ingeniørfag 
(hovedprofil) 

  30-130 ENERG101 (10 sp), ENERGI220 (10 sp), 
ENERGI230 (10 sp), Valgfag 

Fag på tvers av 
retning 

  5-15 ING101 (10 sp) 

Masteroppgave   30    ENERGI399 (60 sp) 

Totalt omfang    300    
 

Eksisterende sivilingeniørutdanning i Norge, som volummessig domineres av NTNU, har vanligvis tilbudt 30 studiepoeng masteroppgaver som studentene 
jobber med i sitt siste semester på utdanningen. De nasjonale retningslinjene åpner imidlertid også for bruk av 60 studiepoeng oppgaver, noe som er 
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hovedregelen for masteroppgaver ved fakultetet i dag. Det nye studieprogrammet har 60 studiepoeng masteroppgave som hovedregel. Et argument for 
dette er at det gir sivilingeniørutdanningene ved UiB et nasjonalt særpreg, også med hensyn til å gi kandidatene mer trening i å takle store selvstendige 
prosjekter.  Videre gir det mulighet til mer forskningsnære problemstillinger som krever mer modning og refleksjon, siden masteroppgaven har større 
omfang og sidenarbeidet med masteroppgaven vil kunne spres over en periode på tre semestre. Særlig ved masteroppgaver definert i samarbeid med 
næringsliv og gjennom medveiledning, vil det bli anledning til å tilpasse seg til programvare, design og analyseverktøy som er i aktiv bruk utenfor akademia, 
samt å vurdere eventuelt utvikle forbedringer av slike. 

 

2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et 
stabilt studium. 
Kriteriet består av tre deler: rekruttering, læringsmiljø og et stabilt studium. Kravet skal være oppfylt både i oppstartsfasen og når studiet er i gang. 

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har det de senere år blitt et tydeligere fokus på kvalitet i undervisning og utdanning. Dette skjer blant 
annet gjennom Senter for fremragende utdanning, bioCEED. De tilbyr bl.a. erfarne undervisere ved fakultetet mulighet til å være med på bioCEEDs 
Kollegiale Lærerkurs. Kurset har som mål at deltagerne skal utvikle egen undervisningspraksis og få økt kunnskap om, og fokus på, hva som fremmer læring 
hos studentene.  MN-fakultetet har også vedtatt å innføre en meritteringsordning for undervisere som gir den pedagogiske kompetansegraden Excellent 
Teaching Practitioner/Fremragende underviser (ETP/Fund). Ved å innføre en slik ordning ønsker fakultetet å gi økt fokus til systematisk og målrettet arbeid 
for utdanningskvaliteten og en kollegial undervisningskultur på fakultetet. 

Etablering av sivilingeniørutdanninger er en betydelig omstilling av fakultetets studietilbud for å bidra til å møte samfunnets behov for omstilling av 
næringslivet på Vestlandet. Dette er en tverrfaglig satsing som skjer i tett samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) og Sjøkrigsskolen, og omleggingen er i 
tråd med fakultetets strategisk funderte teknologidreiing. Sivilingeniørstudiene vil synliggjøre vår kompetanse og aktivitet på teknologiområdet.  

Planene medfører imidlertid også behov for å bygge opp ny kompetanse ved fakultetet. Fakultetet legger ned store ressurser i omstillingen, og vi utnytter 
også kompetanse og infrastruktur hos våre samarbeidspartnere på HiB og Sjøkrigsskolen. 

Opptaksrammen for de nye studiene er 15 plasser. Plassene til de nye sivilingeniørprogrammene (45 til sammen) omdisponeres fra Bachelorprogram i 
geovitenskap (15 plasser), Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi (10 plasser), Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi (30 plasser) og 
Bachelorprogram i kjemi (5 plasser). Studieprogrammene har ulike finansieringskategorier (D og E) og ulik studielengde. 60 plasser i kategori E omgjøres til 
54 plasser i kategori D. 
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Grunnen til at programmet opprettes med 15 studieplasser er at disse omdisponeres fra andre bachelorprogram ved fakultetet og er en del av 
omstillingsprosessen av studietilbudet. Dersom fakultetet tildeles nye frie studieplasser vil fakultetet prioritere å tildele nye studieplasser til de tre 
integrerte masterprogrammene som opprettes høst 17. Selv om programmet kun har 15 studieplasser, benytter programmet i stor grad emner som inngår i 
flere andre studieprogram ved fakultetet, og studentenes læringsmiljø må sees i sammenheng med andre studieprogram (se kapittel om læringsmiljø 
under).  Reelt sett blir det ingen endring av størrelsen på læringsmiljøet, studieplassene reallokeres innenfor fakultetets portefølje. 

 
 
Rekruttering 
 
En rapport fra NIFU (2011)3 viser en klar tendens til at søkerne til høyere utdanning i Norge i stor grad søker seg til et lærested i nærheten av der de 
bor. Ett av få unntak er NTNU som ifølge rapporten rekrutterer nasjonalt (på grunn av sivilingeniørstudiet). 70 prosent av søkermassen til NTNU er fra 
steder utenfor trøndelagsfylkene.  Det er grunn til å tro at dersom det tilbys sivilingeniørstudier ved Universitetet i Bergen vil flere fra lokalområder 
søke seg til dette, samt at det kan gi rekrutteringsgrunnlag nasjonalt. Tall fra opptaket 2016 gjennom Samordna opptak viser at Integrert master i 
havbruk og sjømat (sivilingeniør) hadde 193 søkere (53 på førsteprioritet) til 20 plasser. 

På utdanningssiden har økt fokus på teknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gitt seg utslag både i økende teknologisk forankring i 
eksisterende disiplinprogrammer, og opprettelse av tverrfaglige programmer som nanoteknologi, petroleumsteknologi, datateknologi og energi. Disse 
programmene har hatt stor tilgang på kvalifiserte søkere. På samme måte opplever den treårige ingeniørutdanningen på Høgskolen i Bergen (HiB) og den 2-
årige masteren i energi ved UiB/HiB meget gode søkertall. Det har vært et regionalt problem at ingeniørstudenter som tar bachelor ved HiB, HiSf og HSH, og 
som ønsker en femårig sivilingeniørgrad må forlate regionen for å ta de to siste årene av sin utdannelse, og da ofte kan gå tapt for bedrifter på 
Vestlandet.  Et tilbud om sivilingeniørutdanning ved UiB vil kunne styrke tilgangen til kandidater for bedriftene på Vestlandet. 
 
 
Læringsmiljø 
 
Læringsmiljøet for studieprogrammet Femårig master (siv.ing.) i energi må sees i sammenheng med læringsmiljøet for de to andre studieprogrammene 
Havteknologi (sivilingeniør) og Medisinsk teknologi (sivilingeniør). På disse tre programmene er det tilsammen 45 studieplasser. På visse stadier i studiene vil 
studentene ta de samme emnene på samme tid, slik at det skapes felles identitet og læringsmiljø også mellom disse programmene. Videre er det mulighet 
for at studentene på Integrert master i energi (siv.ing.) kan delta i Fagutvalget ved Geofysisk institutt, som fungerer godt. Studentene vil ved semesterstart 

                                                           
3 Gamle spillere – nye regler. Samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning www.nifu.no/files/2012/11/NIFUrapport2010-43.pdf 
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plasseres i mottaksklasser der de i likhet med andre nye studenter ved fakultetet blir sikret en god start på studiet, både sosialt og praktisk. På den måten vil 
studentene få tilhørighet både til Geofysisk institutt, samtidig som de får fellesskapsfølelse med studentene på Havteknologi (sivilingeniør) og Medisinsk 
teknologi (sivilingeniør). 
 
Energilaboratoriet (heretter Energilab) som startet opp ved Geofysisk institutt høsten 2015 og ble et åpent forum fra vårsemesteret 2016 har også som mål 
å bli en viktig møteplass for studentene. Dette er et forum som er åpent for bachelor og masterstudenter, alle forskningsgruppene ved Geofysisk institutt, så 
vel som andre institutt og fakultet ved Universitetet i Bergen, samt andre institusjoner utenfor UiB. Målsetningen med Energilab er å være en møteplass for 
å hjelpe deltakarene til å være velinformert om forskningsresultat, nye prosjektmuligheter og arrangement. I tillegg er det viktig at Energilab skal være et 
forum for å diskutere den pågående forskningen og være et laboratorium for nye forskningsideer. For å nå denne målsetningen har Energilab vektlagt å ha 
flere arenaer for å utveksle informasjon. Det blir arrangert ukentlige lunsjmøter, der en kan utveksle informasjon uten at det trenger å være fastsatt et 
tema. I tillegg blir det arrangert temabaserte forelesninger, seminar og andre arrangement tilknyttet fornybar energi og energiomstilling. Både studenter og 
institusjoner kan finne informasjon om Energilab på nettsiden http://uib.no/en/energy, og det blir sendt ut nyhetsbrev.  
 
En annen viktig målsetning for Energilab er å legge til rette for kommunikasjon mellom akademia og industri innenfor feltene fornybar energi og 
energiomstilling. Gjennom disse målsetningene vil Energilab være et svært nyttig faglig og sosialt supplement til studiet for studentene, samt være med på å 
gi dem et godt læringsmiljø ved at de både blir kjent med hverandre, forskere og næringslivet, og får delta aktivt i forskningsmiljøet.  
 
 
Dimensjonering av studiet og forventet frafall 
 
Det er planlagt opptak av 15 nye fulltidsstudenter til studiet hvert år. Ved full drift vil det være 75 studenter på studiet. I tillegg til det femårige integrerte 
masterprogrammet eksisterer det allerede et toårig masterprogram med 20 studieplasser. Det samlete studietilbudet, studentmiljøet og emneundervisning 
i energi vil derfor få tilført flere nye studenter de to siste årene av studiet. 
 
Tradisjonelt har de 5-årige integrerte studiene ved fakultetet (Fiskehelse, Aktuar og Lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk) hatt mindre frafall 
enn ordinære bachelorprogram ved fakultetet. Det er trolig at dette henger sammen med at studieprogrammet er knyttet tett til 
næring/helseforetak/bedrifter og at innarbeidete perioder med praksis vil hindre frafall fra programmet. 
 
 

 

 

http://uib.no/en/energy
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2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. 

Studiet inkluderer det obligatoriske emnet ENERGI240 "Praksisutplassering" (10 stp.) i 6. semester. Vertskap for slike praksisplasser vil primært oppsøkes 
blant bedrifter og institusjoner som deltar i Energilab og som er av en slik type at de er eksempler på mulige arbeidsplasser for ferdige kandidater. Både 
offentlig og privat sektor vil være aktuelle vertsinstitusjoner for praksis. Eksisterende energiselskap som opererer i Norge (som Statkraft og BKK), selskaper 
som etableres ut fra nye forretningsmodeller (Otovo, Greenstat), konsulentselskaper som leverer tjenester til energifeltet inkludert energihandel 
(StormGeo, Aquiloz), transportbedrifter særlig på det maritime området (NCE Maritime Cleantech) og norske selskaper som posisjonerer seg for nisjer innen 
globale markeder, for eksempel havvind og geotermi (Statoil) er aktuelle. I tillegg vil offentlige etater på regionalt nivå (fylkeskommuner, kommuner og 
interkommunale organ), nasjonalt og tildels internasjonalt nivå, være relevant. 

Praksisutplassering vil også fasiliteres gjennom klyngene NCE Maritime Cleantech og GCE Subsea. Dette kan være særlig viktig for å få med mindre bedrifter 
som ellers ikke ville finne det naturlig å utforme og etablere egne avtaler. Hver for seg kan bedriftene ha liten og varierende kapasitet til å ta imot 
praksisutplassering, men ved å ta mulighetene opp gjennom klyngene og hjelpe til med regelverk og rapportering, vil vi få et større tilfang. Praksis i selve 
klyngearbeidet kan også være aktuelt. 

En praksisavtale er utformet og vedlagt. 

2.4 

Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for 
oppretting  

Vedlegg nr.  

Oversikt over behandlingsorganer, samt 
tidspunkt for og innhold i vedtak  

Vedlegg 1 

Mandat for relevante styrer, råd og utvalg  Vedlegg 1 

Organisasjonskart over fakultetets 
styringsstruktur 

Vedlegg 2 

Forslag til praksisavtaler  Vedlegg 3 
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3. Plan for studiet (studietilsynsforskriften § 7-2) 

 

3.1 Navn på studiet. 

Norsk navn: Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) 

Engelsk navn: Integrated Master’s Programme in Energy 

Norsk navn på graden: Master i energi (sivilingeniør) 

Engelsk navn på graden: Master of Science in Energy 

Navnet dekker spesialiseringer innen fornybare energikilder, energiteknologi og energisystemer. Valg av et så generelt navn som «Energi» for studiet er 
knyttet til at en ønsker å dekke et bredt spektrum av tema knyttet til energiressurser, omforming av energi, miljø- og samfunnsaspekter. Det er unnlatt å 
definere spesifikke studie-retninger. «Energi» gir også en god samlebeskrivelse av de mulighetene studentene har i forhold til fagvalg. Navnet kommuniserer 
at studiet tar opp sentrale samfunnsmessige utfordringer. I forhold til fremtidige arbeidsgivere viser det at kandidatene har en aktuell breddekunnskap. Ved 
at graden tildeles av det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet og gir rett til tittelen siv.ing., blir det tydeliggjort at dette er en energiutdanning med 
forankring i MNT-fag. 

 

3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett 
læringsutbytte for hvert studium.  

 

Læringsutbyttebeskrivelsen tar utgangspunkt i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (nivå 7). 

Studieprogrammet i Energi skal gi solid teoretisk basis for å forstå et bredt spektrum av energirelaterte problemstillinger. Programmet skal også gi 
kandidatene evne til å sette energiforsyning og energibruk inn i et videre miljø- og samfunnsmessig perspektiv. Utdanningen skal gi kunnskaper og 
ferdigheter til å delta aktivt i arbeid innen næringsliv, forskning og forvaltning.  Utdanningen har et metodegrunnlag som gir kandidaten fleksibilitet og 
tilpasningsevne i et omskiftelig arbeidsmarked. 
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Kandidaten skal ved avsluttet studieprogram ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

- har solide, vitskapeleg funderte kunnskaper om ulike energiressurser, deira utnytting og ulemper 
- har spesialisert kunnskap innan eitt eller flere felt slik som, vindenergi, marin fornybar energi, solenergi, vasskraft, geotermisk energi, energilagring, 

systemanalyse, optimering og miljøkonsekvenser 
- har ein solid basis i fundamentale fag som matematikk og fysikk som legg eit godt grunnlag for kontinuerleg oppdatering og utviding av 

kompetansen på energiområdet  
 

Ferdigheiter 
Kandidaten: 

- kan bruke moderne metoder innan fagfeltet og har evne til å sette seg inn i nye metodar 
- kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte analyser av til dømes ressurser, nyttbar energi, systemverknad og miljøkonsekvenser 
- er i stand til å planleggje og gjennomføre eitt forskingsprosjekt saman med veileder, men med stor grad av sjølvstendigheit 
- har evne til å sette seg inn i tilgrensande fagområde og samarbeide med spesialistar innan deira fagområde 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 

- kan skrive og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god naturvitskapeleg og teknologisk praksis 
- kan setja fram og teste hypotesar og trekkje slutningar av eige arbeid med referansar til vitskapeleg litteratur  
- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga 
- demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit 

 

3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. 
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Studiet kombinerer en solid faglig basis i de grunnleggende disipliner innen matematikk, fysikk og kjemi som trengs for å forstå basale energi-relaterte 
problemer. Samtidig gis det en bredde-kompetanse innen ledelse, økonomi og miljøfag som sikrer av studentene kan sette problemstillinger innen 
energikilder og energibruk i et bredere perspektiv med bl.a. bærekraft som en sentral premiss. 

Kunnskaper: 

- Har solide, vitskapleg funderte kunnskaper om ulike energiressurser, deira utnytting og ulemper.  
Studenten introduseres til de forskjellige energi-ressurser, deres anvendelse, fordeler og ulemper i ENERGI101 allerede i 1. semester.  Denne 
innsikten forsterkes i PHYS111 i 2. semester og PHYS113 og KJEM110 i 3. semester slik at studentens innsikt innen mekanikk, termodynamikk og 
kjemi forsterkes. Videreføring av kompetansen gjøres i GEOF210 og ENERGI220 i hhv 6. og 7. semester, samt i valgfagene i studiets siste fase. 
 

- Har spesialisert kunnskap innan eitt eller flere felt slik som, vindenergi, marin fornybar energi, solenergi, vasskraft, geotermisk energi, 
energilagring, systemanalyse, optimering og miljøkonsekvenser.  

Spesialiseringen skjer primært i valgfagene i 6. – 9. semester. Men grunnlaget for denne spesialiseringen legges allerede i de første semestrene ved 
forsterkning av kompetansen innen matematikk, MAT111 og MAT112 og introduksjon til beregningsorienterte fag i INF109 og geofysiske fag, 
GEOF105.  Grunnlag for å forstå klimavirkningene legges bl.a. i GEOF210.  

- Har ein solid basis i fundamentale fag som matematikk og fysikk som legg eit godt grunnlag for kontinuerleg oppdatering og utviding av 
kompetansen på energiområdet. 

For å nå dette læringsmålet er de grunnleggende matematikk, statistikk, fysikk og kjemifagene nevnt over sentrale. Videre vil anvendelsen mot 
geofysiske problemstillinger ved GEOF105 og GEOF210 danne et viktig grunnlag for videre læring. Også den grunnleggende kompetansen som 
forsterkes i valgfagene vil være viktig for å oppnå læringsutbyttet.  

Ferdigheter: 

- Kan bruke moderne metoder innan fagfeltet og har evne til å sette seg inn i nye metodar. 

Studenten introduseres til programmering i 1. semester i INF109. Dette sammen med den grunnleggende kompetansen inn beregningsmetoder de 
får via matematikk og fysikkfagene, og at løsning av regneoppgaver vil være en sentral del av studiet, vil sikre at denne ferdigheten oppnås. 

- Kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte analyser av til dømes ressurser, nyttbar energi, systemverknad, miljøkonsekvenser etc.  
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Studentens evne til å kvantifisere energirelaterte problemstillinger forutsetter innsikt i fysikk og kjemi og kunnskap om beregningsmetoder. INF109 
introduserer studentene til programmering allerede i 1. semester. Det gir dem mulighet til å utvikle denne kunnskapen ved oppgaveløsning gjennom 
hele studiet. MAT111, MAT112, MAT121, MAT212 og STAT110 og GEOF210 introduserer, viderefører og forsterker det metodiske grunnlaget for å 
kvantifisere de energirelaterte problemstillingene.  

- Er i stand til å planleggje og gjennomføre eitt forskingsprosjekt saman med veileder, men med stor grad av sjølvstendigheit. 

Gjennomføring av en 60 studiepoeng masteroppgave vil være det viktigste bidraget til å nå dette læringsutbyttet. Praksisutplassering i 6. semester og 
semesteroppgaver i andre emner vil også gi trening i planlegging og gjennomføring av mindre prosjekt og nyttig erfaring før studenten skal gjennomføre 
forskningsprosjekt. 

- Har evne til å sette seg inn i tilgrensande fagområde og føre dialog med spesialistar innan deira fagområde. 

De generelle energiemnene (ENERGI101, ENERGI220 og ENERGI230) vil gi studenten en bred oversikt over problemstillinger knyttet energiressurser og 
bruk. Samtidig vil ingeniørfaget ING101 gi innsikt i økonomi og innovasjon. Denne bakgrunnen, sammen med praksisutplassering skulle sikre at 
studentene er i stand å ha en god kommunikasjon med spesialister på tilgrensende fagfelt. 

 

 

Generell kompetanse: 

- Kan skrive og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god vitskapeleg praksis. 

I mange av fagene vil studenten måtte levere og presentere mindre prosjektarbeider. Dette vil gi studenten trening i konsis fremstilling av et arbeid. 
Videre vil arbeid i grupper, med diskusjon og presentasjon trene studenten i fremstilling av problemstillinger og løsninger. Det viktigste bidrag til å lære 
å skrive og presentere et arbeid i tråd med god vitenskapelig praksis, vil være arbeidet med masteroppgaven. Ettersom en som hovedregel vil ha en 60 
studiepoengs oppgave, vil det gi større grad i trening i rapportering enn det en 30 poengs oppgave gir. 

- Kan setja fram og teste hypotesar og trekkje slutningar av eige arbeid med referansar til vitskapeleg litteratur  

Som for punktet over vil det viktigste bidraget til dette læringsmålet komme fra arbeidet med masteroppgaven, men øvingsoppgaver og mindre prosjekt 
oppgaver gjennom hele studiet vil også bidra. 

- Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. 
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Energifagene (ENERGI101, ENERGI220, ENERGI230) diskuterer dilemmaer og etiske utfordringer knyttet til energibruk og teknologi. ING101 i 1. semester 
tar opp etiske problemstillinger som møtes innen en bedrift. Ex.Phil. tar opp mer generelle etiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger. 

- Demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit. 

Dette er en generell kompetanse som studenten kan erverve ved at det vitenskapelige personell som han/ hun møter i sin studiehverdag. Om 
kompetansen er ervervet vil primært vise deg via arbeidet og rapporteringen av masteroppgaven. 

 

3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 

Oversikt over alle arbeids- og undervisningsformer, se vedlegg 5.  

Studiet er i hovedsak bygget opp omkring eksisterende emner. Disse emnenes arbeids- og undervisningsform vil bli utviklet og revidert. De nye ENERGI-
emnene vil tilpasses øvrige emner.  Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tilegne seg kompetanse til å kvantifisere sine vurderinger. For at studenten skal 
få trening i beregninger, rapportskriving og presentasjon av resultater, vi det bli lagt inn mindre prosjektoppgaver i løpet av studieåret, spesielt i den senere 
del av studiet. Slikt arbeid vil bli kombinert med presentasjon av resultater og kritisk diskusjon.  

Ved utplassering og eventuell utveksling til utenlandsk universitet i løpet av masteroppgaven, vil student få innsikt i arbeids- og kommunikasjonsvaner både 
i bedrifter og ved utenlandske universiteter. 

Ulike arbeids- og undervisningsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene til hver enkelt emne. Se også oversiktstabell over emner i graden med 
undervisningsformer og vurderingsformer. For alle eksisterende emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet pågår det et arbeid med revisjon av 
læringsutbyttebeskrivelser. Innen en fastsatt frist i mai 2017, d.v.s. før masterprogrammet starter, skal alle beskrivelsene være i henhold til ny mal. 

 

3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet  

Ulike vurderingsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene til hver enkelt emne. Oversikt over alle vurderingsformer, se vedlegg 4.  

For å oppnå de ønskede kommunikasjonsferdighetene blir det lagt opp til betydelige innslag av muntlige presentasjoner og skriftlige øvelser i mange emner. 
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I tillegg til fellesemnene i studieplanen er det en stor bredde av mulige valgemner som underbygger de forskjellige mulige tema for masteroppgave. I mange 
av emnene (for eksempel GEOF232 som bl.a. er aktuell for vind, havenergi, miljø, global) er det ofte semesteroppgaver og vurdering knyttet til delvis felles 
team-arbeid og delvis individuell vurdering. Dette utfyller de mer tradisjonelle vurderingsformene som videreføres i grunnemner i matematikk og andre 
basalfag.  

Emner med tverrfaglig profil, som ING101, Energifagene og utplassering gir muligheter for å ta i bruk varierte vurderingsformer, der rapportskriving og 
presentasjon av metode og resultater vil være sentralt. 

I masteroppgaven vil studenten ha løpende dialog med veileder og medstudenter. De refleksjoner studenten her gjør om eget arbeid vil sammen med 
tilbakemeldingene han/hun får vil bidra til at læringsutbyttet oppnås. 

 

3.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. 

I samfunnet er det en pågående debatt om fremtidens energiforsyning og bruk. Oppnåelse av 2 (1.5) graders målet, FNs bærekraftmål for 2030, Norges 
utslippsmål etc. er alle sterkt koplet til valg av energikilder og energibruk. Også industrien er i sterk omstilling på energiområdet.  Det forventes derfor at det 
både i offentlig og privat sektor vil være et økende behov for masterkandidater med detaljert innsikt i forskjellige energispørsmål, og som kan sette 
energispørsmålene inn i en bredere sammenheng. Det foregår en rivende utvikling av arbeidsformer og oppgaver innen energifeltet. Eksisterende 
energiselskap som opererer i Norge (som Statkraft og BKK), selskaper som etableres ut fra nye forretningsmodeller (Otovo, Greenstat), konsulentselskaper 
som leverer tjenester til energifeltet inkludert energihandel (StormGeo, Aquiloz), transportbedrifter særlig på det maritime området (NCE Maritime 
Cleantech) og norske selskaper som posisjonerer seg for nisjer innen globale markeder, for eksempel havvind og geotermi (Statoil) forventes å ha behov for 
kompetanse som kandidater fra dette studieprogrammet kan bidra med. 

I tillegg vil offentlige etater på regionalt nivå (fylkeskommuner, kommuner og interkommunale organ), nasjonalt og tildels internasjonalt nivå, kunne 
nyttiggjøre seg av slik kompetanse enten ved å ansette kandidater selv eller via bruk av konsulentselskaper til utrednings og planleggingsoppgaver.  
Studieprogrammet vil også legge et godt fundament for videre ph.d.-studier.  

 

 

3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 
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Flere av de aktuelle forelesere og veiledere er tungt involvert i energirelatert forskning. For eksempel i vindenergi har det vært publisert mye de senere år 
og blitt bygget opp en gruppe av seniorforskere på førstestillingsnivå, PostDoc og ph.d. der masterstudenter inngår i forskningsmiljøet. Møteplasser som 
"Science Meets Industry" som regelmessig arrangeres av forskningsmiljøet i Bergen vil fortsette å være åpent for masterstudenter i energi. Generelt sitter 
masterstudentene fysisk tett på eller som en integrert del av forskningsmiljøet. 

Internasjonalt (EU, f.eks. Horisont 2020) og nasjonalt (f.eks. EnergiX) er det mange forskningsprogrammer som er knyttet opp mot energiforsyning, bruk og 
omstilling. Når våre forskere deltar i slike prosjekter med professorer, PostDocer og ph.d.-kandidater, vil det gi mulighet for masteroppgaver knyttet til de 
overgripende temaene i større forskningsprogrammer slik at masterstudentene både får sette sin egen innsats inn i en større sammenheng, får nærkontakt 
med forskningsfronten og kan bruke forskningsinfrastruktur og fasiliteter som er anskaffet og finansiert primært for forskningsformål. Ved å bli en del av 
nettverket som forskerstaben har, vil studentene bli tett koplet til forskning. Når forskningen, slik den ofte vil være på energiområdet, også er tett koplet til 
samfunns og næringsliv vil også relevansen av masterarbeidene være sikret. 

 

3.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 
Fagmiljøet er i utgangspunktet internasjonalt med mange ikke-norske medlemmer i staben og aktiv deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. Det er 
stadig internasjonale gjesteforskere og gjesteforelesere på besøk. Egen stab bidrar i internasjonal forskning. Internasjonale perspektiv er derfor godt tilstede 
også mens studentene oppholder seg i Bergen. For utveksling er det mange relevante internasjonale universiteter som kan være aktuelle, bl.a. KTH og 
Oldenburg. Listen over mulige utvekslingssteder vil tilpasses de aktuelle tema. Utenlandsopphold / bedriftsutplassering vil fortrinnsvis bli innpasset i studiets 
4. eller 5. år da studenten kan koples til større prosjekt som helt eller delvis foregår hos utenlandske samarbeidspartnere. Disse kan også gi medveiledning, 
selv om ansvar for definisjon av masteroppgaven og hovedveiledningsansvar ligger på veileder i Bergen. Ved å legge utveksling til siste del av det integrerte 
studiet, vil studenten ha tilstrekkelige forkunnskaper til å kunne ha større nytte av spesialisert kompetanse og fasiliteter på utvekslingsstedet. Dette bidrar 
til å holde høy kvalitet. 

 

 

3.9 Hvis relevant (se veiledning): Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for 
studentene, som er tilpasset studiet. 
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UiB sin lokale infrastruktur omfatter godt utviklete bibliotek, IKT og generelle administrative tjenester. For noen mastertema vil det i tillegg til de generelle 
infrastrukturen være aktuelt å bruke spesiell infrastruktur. Dette inkluderer feltutstyr ved Geofysisk institutt, laboratorier ved Institutt for fysikk og teknologi 
og HVL og i noen tilfeller også ved samarbeidende næringsliv. 

3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for 
studiet 

Vedlegg nr. 

Oversikt vurderingsformer Vedlegg 4 
Oversikt undervisningsformer Vedlegg 5 
Studieplan  med følgende vedlegg: 

- Emnebeskrivelser, inkludert plan for emner i programmet 
- Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

Vedlegg 6 
 

Bekreftelse på bruk av emner Vedlegg 7 

 
  



22 
 

 

4. Fagmiljø tilknyttet studiet 
(studietilsynsforskriften § 7-3) 

4.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig 
tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Fagmiljøet har hovedforankring ved Geofysisk institutt som de siste 5 år har koordinert den 2-årige energimasteren på vegne av MN-fak, UiB, og HiB. Ved 
Geofysisk institutt er klima og energi integrerte hovedsatsinger slik at man i tillegg til spesifikke stillingsressurser mot energi også kan trekke på det store 
fagmiljøet i klima inkludert Bjerknessenteret som har en sømløs integrasjon med instituttet og mange forskningsprosjekter og forskere tilknyttet. Spesifikt 
for energi har instituttet per i dag 4 fulltids professorer og tre II-erstillinger med hovedfokus for sin forskning og undervisning mot energi. Disse vil utgjøre 
kjernen i fagmiljøet, men det er viktig å understreke at i tillegg til andre i staben ved instituttet er også faglig ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi, 
Institutt for Informatikk, Institutt for geovitenskap, Matematisk Institutt og Kjemisk institutt, samt HiB sentrale bidragsytere til energifeltet. Institutt for 
fysikk og teknologi er medansvarlig for 

4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet. 

Vi er med i nettverket NorRen som bl.a. driver forskerskoler i energi og omfatter aktive partnere ved UiO, NTNU, UiT, NMNU og UiA. I tillegg har vi et 
betydelig direkte samarbeid med UiS. Vi deltar også aktivt i det europeiske nettverket UNI-SET og i European Energy Research Alliance (EERA) samt 
spesifikke nettverk og prosjekter for de enkelte spesialiseringer. 

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst 
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet.  

For andre syklus gjelder også: Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent må være 
ansatte med førstestillingskompetanse.  

Tilsatte i hovedstilling utgjør langt over 50% av årsverkene. Samtlige involverte både i hovedstilling og bistilling har førstestillingskompetanse. 

Over 50% av årsverkene er på professornivå. 
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
  

Enheter og program 
Registrerte studenter 

September 2016 

Opptatte studenter  

Høst 2016 

Kandidater  
Foreløpige tall vår 

2016 (tall fra vår 15 i 
parentes)*** 

Vitenskapelige årsverk 
September 2016**** 

Ved fakultetet totalt 3029* SO-opptak, møtt: 835 

MA-opptak, møtt:298** 

Bachelor: 133 (217) 

Master: 194 (204) 

548 

Ved instituttet for det omsøkte studiet 117 Bachelor, møtt: 17 

Master, møtt: 37 

Bachelor: 5 (3) 

Master: 29 (16) 

56,4 

 

Ved det omsøkte studiet      

     

  

Kommentar: 

*Antall studenter, september 16. ph.d.-kandidater ikke medregnet. 
**Tallet inkluderer ikke INTgrad-opptak 

*** Foreløpige tall, rapportering vår 16 er ikke fullført.  

****Antall vitenskapelige årsverk (inkl.: faste, midlertidige, bistillinger) 
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Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt første 

studieår 
Studenter totalt ved full 

drift 

Antall fulltidsstudenter 15 75 

Antall deltidsstudenter - - 

Antall nettstudenter - - 

 

Kommentar: 
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Tabell 3: Instituttets planer for faglig bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved 
full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 
1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori  
første studieår 

Samlet antall 
første studieår  

Samlet undervisnings-
prosent per stillingskategori 

første studieår 

Stillingskategori  
ved full drift 

Samlet antall 
 ved full drift   

Samlet undervisningsprosent per 
stillingskategori ved full drift 

Professor 3 50 Professor 13 65 
Førsteamanuensis 3 50 Førsteamanuensis 7 35 
Post doc   Post doc   
Stipendiat 1  Stipendiat 2  
Universitetslektor   Universitetslektor   
..      
      

 

Instituttleders samlede vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet 
 
Vi vurderer ressursene som er satt inn til å være forsvarlige og robuste. Ikke sårbart for sykdomsforfall.  
Anslagsvis 15 – 18 (av totalt 24) emner er gjenbruk av basisemner i andre studieprogram ved UiB og HiB. Det er god kapasitet på alle disse og 
gjenbruken vil ikke medføre forringelse eller reduserte ressurser pr student.  
Ca. 2/3 av de sentrale underviserne er også involvert i andre studieprogram. 
Universitetsstipendiater bidrar med undervisningsassistanse. 
 
 
 

 

 



Vedleggsoversikt 

 
Oversikt over behandlingsorganer, samt tidspunkt for 
og innhold i vedtak  

Vedlegg 1 

Mandat for relevante styrer, råd og utvalg  Vedlegg 1 

Organisasjonskart over fakultetets styringsstruktur Vedlegg 2 

Forslag til praksisavtaler  Vedlegg 3 

Oversikt vurderingsformer Vedlegg 4 

Oversikt undervisningsformer Vedlegg 5 
Studieplan  med følgende vedlegg: 

- Emnebeskrivelser, inkludert plan for emner i 
programmet 

Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

Vedlegg 6 
 

Bekreftelser på bruk av emner Vedlegg 7 
 



2.4 Oversikt over behandlingsorganer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Fakultetets styringsstruktur: http://www.uib.no/matnat/52902/organisasjon-og-
ledelse  

 
 

Organ 
Dato 
behandlet 

Fakultetsstyret 10.11.2016 

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, ledet av dekanen.   

Mandat: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-
styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene     

    

Studiestyret 31.10.2016 

Studiestyret er fakultetets øverste utvalg for alle saker som angår studier og 
utdanning.   

Mandat: 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mandat_studiestyre_2014.pdf      

    

Instituttrådet1  30.09.16 

Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan.   

Mandat:  

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-
styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene   

    

Programstyret2 

 

 30.09.2016 

                                                           
1 Instituttrådet ved Geofysisk institutt ga full tilslutning til opprettelsen av integrert masterprogram i energi da 
saken ble behandlet. Samtlige representanter i rådet uttalte seg positivt til forslaget og ga instituttleder 
mandat til å fullføre prosessen med innsending av søknad fra Geofysisk institutt som vertsinstitutt. 
Utdanningssaker og spesielt det integrerte masterprogrammet i energi var også hovedsak under den årlige 
instituttsamlingen tidligere i september. Dette ga nyttige innspill til forbedret utforming av opplegg og emner. 
2 Programstyret for det eksisterende 2-årige energimasterprogrammet har ikke mandat som omfatter integrert 
masterprogram. Programstyret behandlet derfor opprettelsen av integrert masterprogram formelt som en 
orienteringssak. Fakultetet må på et senere tidspunkt bestemme om det skal være separate programstyrer for 
hvert av disse programmene eller opprettes ett felles programstyre med bredere mandat.  

http://www.uib.no/matnat/52902/organisasjon-og-ledelse
http://www.uib.no/matnat/52902/organisasjon-og-ledelse
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mandat_studiestyre_2014.pdf
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene


Programstyret for det eksisterende 2-årige energimasterprogrammet er oppnevnt av 
fakultetet og har medlemmer fra alle involverte institutter inkludert representasjon 
fra HiB. 

 
Mandat: Programstyret gir råd til styrer når beslutninger skal tas i saker som angår 
emnetilbud og studieprogrammet.   

 

 





Avtale om praksis for Masterprogram i energi knyttet til emnet 
"Praksisutplassering" 

 
1. Parter 
Avtale om praksisopplæring i energi mellom: 
i) Bedrift………… (heretter kalt bedriften) 
Kontaktperson:…… 
 
ii) Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 
Kontaktpersoner: Elisabeth Aase Sæther (Elisabeth.Sether@uib.no) tlf. 55 58 26 04 og Peter 
M. Haugan (Peter.Haugan@uib.no)  tlf. 55 58 26 78 
 
iii) Kandidat: 
 
 
2. Formål. 
Kandidaten/studenten skal av bedriften gis praksis og veiledning innen et utvalg av følgende 
temaer: 
 
Anleggsbesøk: 

- Deltakelse ved inspeksjon/vedlikehold/drift på anlegg for energiproduksjon, 
konvertering eller bruk 

 
Drift: 

- Delta i daglige driftsoppgaver 
 
Utredningsarbeid: 

- Bidra til analyse av alternative opplegg for vedlikehold eller drift 
- Bidra til studie av nytteverdi av mulige innkjøp og produkter som er tilgjengelige i 

markedet 
- Bidra til utredning av nye produkter eller tjenester 

 
Lovverk: 

- Orientering om viktige lover og forskrifter som har betydning for den daglige driften. 
 
Felter som kan behandles om mulig: 

- Miljøundersøkelser 
 
3. Omfang og periode 
Kandidatene skal gjennomføre praksis i totalt 30 dager i bedriften i følgende periode(r)/dager 
 
Fra dato:                                                      Til dato: 
  
  
  
  
 
4. Plikter 
Kandidaten plikter å: 

mailto:Elisabeth.Sether@uib.no


• Overholde arbeidstid og inngåtte avtaler vedr. denne, samt utføre avtalte oppgaver etter 
beste evne 

• På forhånd gjøre seg kjent med bedriften og arbeidsoppgaver knyttet til praksisen 
• Følge og overholde instruksjoner vedrørende sikkerhetsregler på bedriften 
• Overholde eventuell taushetsplikt knyttet til praksisen 
• Kandidaten skal skrive en arbeidslogg som skal leveres til bedriften og til Geofysisk 

Institutt etter endt praksis 
• Kandidaten skal gi en muntlig presentasjon av sin praksisopplæring i et felles seminar ved 

Geofysisk Institutt i midten av juni/desember(stryk det som ikke passer) 20……(sett inn 
årstall) 

 
Bedriften plikter 

• Å ta ansvar for kandidaten ved legge til rette for og involvere kandidaten i 
aktuelle arbeidsoppgaver knyttet til punkt 2 i avtalen. 

• Opplyse om aktuelle sikkerhets- og arbeidsregler, samt avtale 
arbeidstidsbestemmelser for praksisen 

• Gi nødvendig veiledning og tilbakemelding i forhold til de arbeidsoppgaver 
som skal gjennomføres. 

• Signere og godkjenne arbeidsloggen som kandidaten utarbeider under 
praksisperioden. 

 
 
5. Reiseutgifter 
Geofysisk institutt vil dekke kandidatens merutgifter til reise til og fra praksissted og gi støtte 
til opphold på kr. 150,- pr døgn for kandidater som må overnatte (i henhold til gjeldende 
regler for feltarbeid.) Eventuelle reiseutgifter i selve praksisarbeidet vil også bli dekket. 
 
6. Forsikring 
Studenter har ingen forsikring gjennom studiestedet. Videre er studenter i praksis å anse som 
arbeidstakere i forhold til yrkesskadeforsikringsloven (LOV-1989-06-16-65). 
Praksisvirksomheten har derfor ansvar for at kandidaten har yrkesskadedekning mens 
praksisoppholdet varer. Nærmere informasjon om forsikring finnes her: 
http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf 
 
Dato: 
 
Signatur: 
 

For Geofysisk institutt                           For Bedriften                         Kandidat 



Integrert masterprogram i energi - Alle vurderingsformer
MAT111 Grunnkurs i 

matematikk I
Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Lærebok og 
enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultets 
reglar. 

INF109 Dataprogrammerin
g for naturvitskap

3 timar skriftleg eksamen. Dei obligatoriske arbeidskrava tel 
50% av sluttkarakteren. Dersom det er færre enn 20 
deltakarar kan det bli munnleg eksamen. Både de 
obligatoriske arbeidskrava og eksamen må være bestått for å 
få godkjent eksamen i emnet. Ingen lovlege hjelpemiddel ved 
ordinær skriftleg eksamen

ENERGI1
01

Introduksjon til 
energikjelder og 
forbruk 

Skriftleg eksamen, 4 timar. Ved mindre enn 10 kandidatar kan 
muntleg eksamen avholdast.

PHYS111 Mekanikk 1 Skriftleg eksamen, 4 timer. Laboratorieøvinger må være 
bestått for å få gå opp til eksamen. Tillatne hjelpemiddel: 
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets 
reglar, matematisk formelsamling og 5 A4-sider med 
studentane sine eigne notat. Notatane kan vere hand- eller 
maskinskrivne, mne må kunne lesesast utan hjelpemiddel 
som forstørringsglas. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke 
at deira kalkulator er godkjend i fakultetets 

 MAT112 Grunnkurs i 
matematikk II

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel 
kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

ING101 
(HiB)

Teknologiledelse, 
økonomi og 
nyskaping

Deleksamen, med en semesteroppgave og en skriftlig 
skoleeksamen. Skriftlig skoleeksamen kan bli avholdt på 
digitalt eksamenssystem. Semesteroppgaven utgjør 55% av 
endelig karakter og den skriftlige eksamen utgjør 45 av 
endelig karakter. Begge deler må være bestått for å få 
karakter i emnet. ved ikke bestått på en av delene, kan den 
delen som er ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. 
Eventuell ny eksamen tar utgangspunkt i eksisterende 
semesteroppgave. Dette må skje innen 3 år etter at 
semesteroppgaven er er levert. Utover dette vil ny 

  GEOF105 Atmosfære- og 
havfysikk

Slutteksamen, skriftleg, 5 timar. Må ha godkjend 
laboratorierapport for å gå opp til slutteksamen. Dersom 
færre enn 10 påmelde, kan det bli munnleg eksamen. 
Hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modeller 
oppført i fakultetets reglar.

PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk

Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtvegseksamen eller anna 
midtveisaktivitet kan gjelde inntil 25% av endeleg karakter. 
Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell 
oppført i fakultetets reglar, matematisk formelsamling og 5 
A4-sider med studentane sine eigne notat. Notatane kan vere 
hand- eller maskinskrivne, men må kunne lesast utan 
hjelpemiddel som forstørringsglas. Studentane har sjølv 
ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjend i 
fakultetets eksamensreglement. Gyldighet av deleksamen er 
1 semester. I semester hvor undervisning ikke tilbys gjelder 
avsluttende eksamen 100% av endelig karakter. 

1. semester

2. semester

3. semester



KJEM110 Kjemi og energi Mappeevaluering basert på laboratoriekurs (bestått/ikkje 
bestått), obligatorisk innleveringsoppgåve (bestått/ikkje 
bestått), midtsemestervurdering (2t) (30%) og skriftleg 
slutteksamen (4t) (70%).

MAT121 Lineær algebra MAT121: Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: 
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets 
reglar  

ENERGI2
30

Forurensing og 
energi-nytt kurs

Skriftleg eksamen, 4 timar. Ved mindre enn 10 kandidatar kan 
muntleg eksamen avholdast.

EX.PHIL Ex.phil MNSEM Studenten skal skrive ei seminaroppgåve undervegs i kurset.
GEOF210 Dataanlyse i 

meteorologi og 
oseanografi

Prosjektoppåva må vere bestått for å gå opp til eksamen. 
Slutteksamen, skriftleg 4 timar. Dersom færre enn 10 
påmeldte, kan det bli munnleg eksamen. Tillatne hjelpemiddel 
på eksamen: Enkel kalkulator i tråd med reglane ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet

MAT212 Funksjoner av 
fleire variable

Skriftleg eksamen: 5 timar. Lovlege hjelpemiddel: Ingen

STAT110 Grunnkurs i 
statistikk

Skriftlig eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel 
kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar. 

Valemne
Valemne
ENERGI2
40

Praksis Semesteroppgave og presentasjon

ENERGI2
20

Energisystemer og 
teknologi

Skriftleg eksamen, 4 timar. Ved mindre enn 10 kandidatar kan 
muntleg eksamen avholdast.

Valemne
Valemne
Valemne
Valemne
Masterop
pgave
Valemne 
(10 sp)
Masterop
pgave (20 
stp)
Masterop
pgave (30 
stp.)

7. semester

8. semester

9. og 10. 
semester

 

4. semester

5. semester

6. semester



Integrert masterprogram i energi - Alle arbeids- og undervisningsformer
MAT111 Grunnkurs i 

matematikk I
Forelesning, seminar, gruppearbeid

INF109 Dataprogrammering 
for naturvitskap

Forelesninger og dataøvelser. Innføring i 
programmering med hovudvekt på praktiske øvingar. 
Undervisninga og øvingsopplegget vil leggje vekt på 
løysing av konkrete og reelle problem frå ulike 
naturfag.

ENERGI101 Introduksjon til 
energikjelder og 
forbruk 

Forelesningar og gruppearbeid, øvingar. 

PHYS111 Mekanikk 1 Forelesning, Regneverksted, Oppgavegjennomgang, 
Labøvelser

MAT112 Grunnkurs i 
matematikk II

Forelesning, Grupper,Orakel, Seminar

ING101 
(HiB)

Teknologiledelse, 
økonomi og 
nyskaping

Undervisning kombinert med gruppearbeid. 
Forskjellige IKT-verktøy vil bli presentert og anbefalt 
brukt. Erfaringslæring ved bruk av brettspill og 
simuleringsspill. Veiledning av semesteroppgave av 
mentor. Semesteroppgaven skal presenteres for 
studenter i faget. Besøke Nyskapingsparken og 
inkubatoren for å presentere / pitche egen 
forretningsidé og få innsikt i entreprenørs hverdag 
og støtteapparatet rundt.

GEOF105 Atmosfære- og 
havfysikk

Innføringskurs i Matlab. Forelesning og 
gruppearbeid. Tokt. 

PHYS113 Mekanikk 2 og 
termodynamikk

Forelesening, regneverksted og oppgaveløsning.

KJEM110 Kjemi og energi Laboratoriekurs m/journal og innleveringsoppgåver.

MAT121 Lineær algebra MAT121: Alternativ 1: Forelesning, Alternativ 1 : 
Kontakttime. Grupper. Orakel. 

ENERGI230 Forurensing og energi-
nytt kurs

4 forelesninger/gruppearbeid, 1 øving per veke

EX.PHIL Ex.phil MNSEM Undervisninga har form av førelesingar og 
seminarsamlingar. Seminara har oppmøtekrav. 
Studenten skal
- ta del i minst 75% av seminara
- gi munnleg presentasjon i seminaret
- levere utkast til seminaroppgåve
- møte til rettleiing
- greie breiddetest

GEOF210 Dataanlyse i 
meteorologi og 
oseanografi

Innføringskurs i MatLab, Forelesning, Øvelser

MAT212 Funksjoner av fleire 
variable

Forelesning, Grupper, Kontakttime

STAT110 Grunnkurs i statistikk Forelesning, Kontakttime, og orakel. 
Valemne

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

 



Valemne
ENERGI240 Praksis Praksisutplassering
ENERGI220 Energisystemer og 

teknologi
Forelesningar og gruppearbeid, øvingar. 

Valemne
Valemne
Valemne
Valemne
Masteropp
gave 
Valemne 
(10 sp)
Masteropp
gave (20 
stp) 
Masteropp
gave (30 
stp.) 

7. semester

8. semester

9. og 10. 
semester

6. semester
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Studieplan for Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) 
    
 
Godkjenning: 
Studieplanen er godkjend av:  

Universitetsstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)    
Instituttråd:            …………………………………….(dd.mm.år)  

   Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:     .…………………………………….(dd.mm.år) 
 
Studieplanen vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) 
 
 
 
Evaluering: 
Studieprogrammet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 
Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år)  
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FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing 
   

Norsk 
 

English 
 Namn på studieprogrammet 

- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  study 
 

 
Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) 
Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)  
 

Integrated Master’s Programme in Energy 

 Namn på studieretningar 
- bokmål 
- nynorsk 

Name of the specializations 
 

  

SP_GRADEN Namn på grad 
Name of qualification 

Master  i energi (sivilingeniør) 
 
 

Master of Science in Energy 
 

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng 
ECTS credits 

Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) har 
eit omfang på 300 studiepoeng og er normert til 5 
år. 
 

Five 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 
 

Fulltid Full-time 

SP_SPRAK Undervisningsspråk 
Language of instruction 

Norsk og engelsk 
 

Norwegian and English 

SP_START Studiestart - semester 
Semester 

Haust (hovudopptak),  
 

Autumn 
 

SP_INNHOLD Mål og innhald 
Objectives and content 

 
Mål: Studieprogrammet i Energi skal gi solid 
teoretisk basis for å forstå et bredt spektrum av 
energirelaterte problemstillinger. Programmet skal 
også gi kandidatene evne til å sette energiforsyning 
og energibruk inn i et videre miljø- og 
samfunnsmessig perspektiv. 

 

Objectives: 
 
 
Content: 
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Innhold: Utdanningen skal gi kunnskaper og 
ferdigheter til å delta aktivt i arbeid innen 
næringsliv, forskning og forvaltning.  Utdanningen 
har et metodegrunnlag som gir kandidaten 
fleksibilitet og tilpasningsevne i et omskiftelig 
arbeidsmarked. 

Studiet består av en kombinasjon av grunnleggende 
redskapsfag som skal gi kandidaten verktøy for 
fremtiden og energifag, praksis og masteroppgave 
som eksponerer kandidaten for aktuelle 
problemstillinger. 

 
 

SP_UTBYTTE Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

 
Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 
læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 
generell kompetanse:   
 
Kunnskaper: 
Kandidaten 

- har solide, vitskapeleg funderte 
kunnskaper om ulike energiressurser, deira 
utnytting og ulemper 

- har spesialisert kunnskap innan eitt eller 
flere felt slik som, vindenergi, marin 
fornybar energi, solenergi, vasskraft, 
geotermisk energi, energilagring, 
systemanalyse, optimering og 
miljøkonsekvenser 

- har ein solid basis i fundamentale fag som 
matematikk og fysikk som legg eit godt 

 
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  

•  
•  
•  

 
Skills 
The candidate  

•  
•  
•  

 
General competence 
The candidate  

•  
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grunnlag for kontinuerleg oppdatering og 
utviding av kompetansen på energiområdet  

 
Ferdigheiter 
Kandidaten: 

- kan bruke moderne metoder innan 
fagfeltet og har evne til å sette seg inn i 
nye metodar 

- kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte 
analyser av til dømes ressurser, nyttbar 
energi, systemverknad og 
miljøkonsekvenser 

- er i stand til å planleggje og gjennomføre 
eitt forskingsprosjekt saman med veileder, 
men med stor grad av sjølvstendigheit 

- har evne til å sette seg inn i tilgrensande 
fagområde og samarbeide med spesialistar 
innan deira fagområde 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 

- kan skrive og presentere avsluttande 
prosjektrapport i tråd med god 
naturvitskapeleg og teknologisk praksis 

- kan setja fram og teste hypotesar og 
trekkje slutningar av eige arbeid med 
referansar til vitskapeleg litteratur  

- kan analysere og reflektere over aktuelle 
etiske problemstillingar knytt til forskinga 

- demonstrerer forståing og respekt for 
vitskapelege verdiar som openheit, 
presisjon og pålitelegheit 
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SP_OPPTAK Opptakskrav  

Admission requirements 
 

Generell studiekompetanse samt Matematikk R1 
(eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. 
Opptakskode: SIVING 

Higher Education Entrance Qualification including 
specific requirements from upper secondary school 
(SIVING). 
 
 

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar  
Recommended previous knowledgei 

Valgemne Teknologi og forskningslære i 
videregående skole vil være relevant og nyttig, men 
ikke et krav. 
 

 

SP_INNFORI Innføringsemne  
Introductory courses 
 
 
 

Ex.phil 
 

Ex.phil 
 
 
 

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne 
Compulsory units 
 

 
Studiet har to komponentar: emnedel og mastergradsoppgåve.  
Emne: Emna: MAT111, INF109, ENERGI101, MAT112, PHYS111, ING101, GEOF105, PHYS113, 
KJEM110, ENERGI230, MAT121, EX.PHIL MNSEM, GEOF210, MAT212, STAT110, ENERGI240 og 
ENERGI220 er obligatoriske. I tillegg kjem 70 studiepoeng med valfrie emne, som ein vel i samråd med 
rettleiar.  
 
Recommended: 
The master’s programme consists of two components: Coursework of 240 credits and an individual research 
project (master’s thesis) of 60 credits. 
Courses: The courses MAT111, INF109, ENERGI101, MAT112, PHYS111, ING101, GEOF105, PHYS113, 
KJEM110, ENERGI230, MAT121, EX.PHIL MNSEM, GEOF210, MAT212, STAT110, ENERGI240 and 
ENERGI220 are compulsory.  In addition, there are 70 credits of elective courses, chosen in agreement with the 
academic supervisor. 
 

10.sem.-Vår Masteroppgåve: 
ENERGI399I 

Masteroppgåve 
ENERGI399I 

Masteroppgåve 
ENERGI399I 

9.sem. – Høst Valemne Masteroppgåve: 
ENERGI399I 

Masteroppgåve: 
ENERGI399I 

8.sem. -Vår  Valemne Valemne Masteroppgåve:  
ENERGI399I 

7.sem - Høst ENERGI220 Valemne Valemne 
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6.sem. -Vår Valemne Valemne ENERGI240 

5.sem. - Høst GEOF210 MAT212 STAT110 

4.sem. - Vår ENERGI230 MAT121 EX.PHIL-
MNSEM 

3. sem. - Høst GEOF105 PHYS113 KJEM110 

2. sem.-Vår MAT112 PHYS111 ING101* 

1 sem. - Høst MAT111 INF109 ENERGI101 

 
*Undervises ved Høgskolen i Bergen 
 
Masteroppgåva: ENERGI399 Masteroppgåve i energi er på 60 studiepoeng. [Studenten kan i samråd med 
rettleiar velje å skrive ei oppgåva på 30 studiepoeng og utvide emnedelen tilsvarande]. Masteroppgåva skal 
leveras innan en fast frist i slutten av fjerde semester, 20. november eller 1. juni. 
The master’s programme consists of two components: Coursework of 60 credits and an individual research 
project (master’s thesis) of 60 credits.  
 
Master’s thesis: ENERGI399 Master’s thesis in Energy 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]. 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 

Det er rom for tilsammen 7 valgemner på 10 stp 
fordelt over 6.-9. semester. Her har vi en stor 
bredde av emner å dra nytte av og det må lages en 
individuell studieplan som sørger for at nødvendige 
forkunnskaper for de forskjellige mulige 
masteroppgavene blir dekket inn. En plan må settes 
opp i 5. semester og sees i sammenheng med 
praksisutplasseringen som kommer i 6. semester. 
Emnet "PTEK202 Fluidmekanikk og 
varmeoverføring" vil være anbefalt for mange. Det 
samme gjelder MAT160 og MAT260 og 
"GEOF301 Introduksjon til mastergrad". 
For oppgavetema geotermi og havenergi med vekt 
på matematikk er i tillegg MAT252, MAT253, 
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MAT254 og MAT264 blant de aktuelle. For 
geotermi med vekt på geovitenskap anbefales 
GEOV112, GEOV113, GEOV219 og GEOV355 i 
tillegg til MAT160 og MAT260. For havenergi med 
vekt på geofysikk, vind, sol, miljøkonsekvenser og 
klimaeffekter vil bl.a. GEOF212, GEOF213, 
GEOF220 GEOF232, GEOF331, GEOF343 være 
aktuelle. For spesialisering i energianalyse og 
optimering bør INF270 være med, men også bl.a. 
noen av emnene INF170, INF271, INF272, 
MAT160, MAT221, MAT260, MAT261, STAT200 
og STAT220 kan bli tilrådd. For tema Sikkerhet i 
Energiproduksjon anbefales i tillegg til PTEK202 
også PTEK250, PTEK251 og PTEK252. 
I tillegg skal det være rom for breddefag også 
utenfor fakultetet, kanskje særlig på SV-fakultetet 
og HVL. Ett av valgemnene må være utenfor MNT-
fag for å tilfredsstille breddekravene i siv.ing. 
 

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”. 
 

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_UNDMETO Undervisningsmetodar  
Teaching methods 

 
Masteroppgåva er et sjølvstendig vitskapleg arbeid, 
som vert gjennomført under rettleiing av fagleg 
rettleiar. 
 
Undervisningsforma for emna i masterstudiet skjer i 
hovudsak i form av førelesningar, laboratoriearbeid, 
seminar, dataøvelser, grupper osv.. Detaljar om 
emna finn du i emnebeskrivinga. 
 

 
The Master’s thesis is an independent scientific work, 
with supervision from an academic supervisor. 
 
A combination of teaching methods is used in the 
various courses, mainly lectures, hands-on laboratory, 
workshops etc. You may find more information in the 
course description. 
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SP_VURDRI Vurderingsformer  
Assessment methods 

Studiet avsluttas med ein munnleg 
mastergradseksamen etter at masteroppgåva er 
levert inn, vurdert og blitt godkjent. 
 
Vurderinga på emna i masterstudiet skjer i 
hovudsak i form av skriftleg og munnleg eksamen, 
mappeevaluering, obligatorisk 
innleveringsoppgåve, midtsemestervurdering, 
skriftlig slutteksamen, prosjektoppgåve ]. 
Vurderingsform for kvart emne som inngår i 
masterprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga. 
 

Then final step in the programme is an oral examination. 
The examination is held when the master’s thesis is 
submitted, evaluated and approved. 
 
The most common assessment methods in the courses 
are [written and oral examination]. The assessment 
methods for each course are described in the course 
description. 
 

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).   
 
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 be eligible for admission to the Doctoral education 
(PhD) the candidate must have completed a master’s 
degree.  
 
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. 
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SP_ARBLREL Relevans for arbeidsliv 

Employability 
 

I samfunnet er det en pågående debatt om 
fremtidens energiforsyning og bruk. Oppnåelse av 2 
(1.5) graders målet, FNs bærekraftmål for 2030, 
Norges utslippsmål etc. er alle sterkt koplet til valg 
av energikilder og energibruk. Også industrien er i 
sterk omstilling på energiområdet.  Det forventes 
derfor at det både i offentlig og privat sektor vil 
være et økende behov for masterkandidater med 
detaljert innsikt i forskjellige energispørsmål, og 
som kan sette energispørsmålene inn i en bredere 
sammenheng. Det foregår en rivende utvikling av 
arbeidsformer og oppgaver innen energifeltet. 
Eksisterende energiselskap som opererer i Norge 
(som Statkraft og BKK), selskaper som etableres ut 
fra nye forretningsmodeller (Otovo, Greenstat), 
konsulentselskaper som leverer tjenester til 
energifeltet inkludert energihandel (StormGeo, 
Aquiloz), transportbedrifter særlig på det maritime 
området (NCE Maritime Cleantech) og norske 
selskaper som posisjonerer seg for nisjer innen 
globale markeder, for eksempel havvind og 
geotermi (Statoil) forventes å ha behov for 
kompetanse som kandidater fra dette 
studieprogrammet kan bidra med. 

I tillegg vil offentlige etater på regionalt nivå 
(fylkeskommuner, kommuner og interkommunale 
organ), nasjonalt og tildels internasjonalt nivå, 
kunne nyttiggjøre seg av slik kompetanse enten ved 
å ansette kandidater selv eller via bruk av 
konsulentselskaper til utrednings og 
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planleggingsoppgaver.  Studieprogrammet vil også 
legge et godt fundament for videre ph.d.-studier.  

 
SP_EVALUER Evaluering  

Evaluation 
Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd 
med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. 
Emne- og programevalueringar finn ein på 
kvalitetsbasen.uib.no 
 

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

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 

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

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences by the 
Department of 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: 
Studieveileder@gfi.uib.no 
Tlf 55 58 26 04 

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

 
Følgjande kategoriar er ikkje i bruk i malen for masterprogram på MN-fakultetet: 
 

SP_SPESIAL Spesialisering 
Specialisation 
 

SP_INNFORI Innføringsemne  
Introductory courses 

 

 
                                                 



 
 

 
 

Emnebeskriving for   Introduksjon til energikjelder og forbruk  

           Introduksjon til energikilder og forbruk 

                    Introduction to Energy Resources and Consumption 

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 Tekster   
Emnekode 
Course Code 
 

ENERGI101 

Namn på emnet, nynorsk Introduksjon til energikjelder og forbruk 

Namn på emnet, bokmål Introduksjon til energikilder og forbruk 

Course Title, English Introduction to Energy Resources and Consumption 

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  

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Haust 
Autumn 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

 

 Mål og innhald 
 
 
 

Mål:  

Emnet har som mål å gi studentane ein introduksjon til og oversikt over ulike energiressursar, korleis dei 
konverterast og deiras bruk.  



 
 

Objectives and Content Emnet skal formildle forståing for bidraget fra ulike energikjelder til nasjonal og global energiforsyning og korleis 
energien brukast.  

Innhald:  

Emnet diskuterer sentrale fornybare energikjelder som solenergi, vindenergi, vannkraft, energi frå tidevann og 
bølgjer, bioenergi og geotermisk energi. I tillegg vil ein diskutere kjernekraft og fossile energikjelder saman med 
CO2-fangst og lagring.  Dei ulike energikjeldene vil bli satt inn eit bærekraft og økonomi-perspektiv. Prinsippet for 
livssyklusanalyse vil bli introdusert. Emnet vil gje ein oversikt over nasjonal og global energiproduksjon og forbruk 
og projeksjonar fram i tid. 

Aim:  

The topic gives the students an introduction to and overview over various energy resources and their applications. 

The topic shall convey understanding of how various energy resources contribute to the energy supply nationally 
and globally. The various applications of the energy will also be discussed. 

Content:  

Important renewable energy resources such as solar energy, wind energy, hydropower, tidal and wave energy, 
bioenergy and geothermal energy are to be discussed. Further, nuclear power and fossil energy resources together 
with CO2 capture and storage will be discussed. The concept of life cycle analysis will be introduced. The various 
energy resources will be discussed in a sustainability and economic perspective.  The topic will give an overview 
over national and global energy production and consumption as well as projections forward in time.  

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:   

-kan gjere greie 
for ulike 
energiressursar 
og deiraes 
relative rolle i den 
globale 

Studenten:   

-kan gjere enkle 
overslag på 
tilgjengeleg energi 
fra ulike ressursar. 

-kan gjere overslag 

Studenten:  

- forstår omgrep 
som bærekraft og 
livssyklusanalyse 

- forstår 
grunnleggjande 



 
 

energiforsyning 

-kan gjere greie 
for kordan energi 
brukast og 
tilhøyrande krav 
til 
energiforsyninga 

på energikostnad 

 

utfordringar knytta 
til utviklinga av 
global energibruk 

 

 

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:  

-can explain 
the various 
energy 
resources and 
their relative 
importance in 
the global 
energy 
supply. 

-can explain 
how energy is 
applied and 
the 
corresponding 
requirements 
to the energy 
supply. 

The student: 

-can make simple 
estimates on 
available energy 
from various 
resources 

-can do estimates on 
cost of energy 

 

 The student:  

-understands the 
terms sustainability 
and lifecycle 
analysis. 

- understands basic 
challenges related 
to the global 
energy 
consumption.  

 



 
 

 
 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

 

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

ENERGI200 10 studiepoeng 

ENERGI200 10 ECTS  

 

 

 

 

 

Krav til Studierett 
 
 
Access to the Course 

Standard (100- og 200-tallsemner): 

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 

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

4 forelesningar/gruppearbeid, 1 øving per veke. 1 semester (15 veker) 

4 lectures/group work, 1 excercise per week  (15 weeks) 

 

.  

 

 



 
 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

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

Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester. 

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

Valid for four semesters: The semester the compulsory assignments were approved and the three following semesters.  

 

 

 

Vurderingsformer 
 
 

Forms of Assessment 

Skriftleg eksamen. Ved mindre enn 10 kandidatar kan muntleg eksamen avholdast. 

Written exam. With less than 10 students, oral examination may be applied. 

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

Examination Support Material 
 

Skriv hjelpemiddel eller Ingen [None] 
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i reglane ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  
 
 
Simple calculator according to the regulations at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. 

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 emnet blir undervistDet er ordinær eksamen kvart semester 

Litteraturliste 
 Reading List 

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



 
 

Emneevaluering 
 

 Course Evaluation 
 

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

I utgangspunktet vil referansegruppe bli brukt årlig.  

 

Programansvarleg 
 

  Programme Committee 

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

Emneansvarleg 
 

Course Coordinator 

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

 

Administrativt ansvarleg 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitskapelege 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 

 

 



 
 

 
 
 

Emnebeskriving for   Energisystemer og teknologi 

           Energisystemer og teknologi 

                    Energy Systems and Technology 

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  Tekster   
Emnekode 
Course Code 
 

ENERGI 220 

Namn på emnet, nynorsk Energisystemer og teknologi 

Namn på emnet, bokmål Energisystemer og teknologi 

Course Title, English Energy Systems and Technology 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10  

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

Master 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

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

English.  

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Haust 
Autumn 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

 

 Mål og innhald 
 
 
 
Objectives and Content 

Mål:  

Emnet har som mål å gi studentane innsikt i ulike teknologiar for bruk av energi til varme, kjøling, elektrisk energi 
og transportformål. Studentane skal kunne utføre berekningar av virkningsgrader og livssyklusanalyser av 
energisystem.  

Emnet skal utdjupe studenten si forståing for korleis ein kan bruke grunnleggjande fysiske og termodynamiske 



 
 

prinsipp i studiar av i omforming og bruk av ulike energiformer.   

Innhald:  

I emnet diskuterast dei grunnleggjande prinsippa for utnytting av fornybare energikjelder som solenergi, 
vindenergi, vannkraft, energi fra tidevann og bølgjer, bioenergi og geotermisk energi. Prinsippa for nytting av 
kjernekraft og fossile energikjelder diskuterast òg. Problemstillingar knytt til energisystem med høg del av 
fornybar energi diskuterast, inklusiv val av energibærer og lagring av energi. I tillegg diskuterast ulike sider knytt 
til optimalisering og livssyklusanalyse av energisystema.   

Aim:  

The topic aims at giving the students insight to various technologies for use of energy for heating, cooling, 
electrical power as well as transport.  

The topic shall enhance the students understanding on how basic physical and thermodynamic aspects applies to 
transformation and use of various energy resources.  

Content:  

The topic discusses the basic principles for utilization of renewable energy resources as solar energy, wind energy, 
hydropower, tidal and wave energy, bioenergy and geothermal energy. The principles for utilization of nuclear 
power and fossil energy resources are also discussed. Challenges related to energy systems with a large fraction 
of renewable energy are discussed, including choice of energy carrier and storage of energy.  Further, various 
aspects related to optimization and lifecycle analysis of energy systems are discussed.  

 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett og 
introsetning) 
 
 
 
 
 
 

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

-forstår dei 
grunnleggjande 
fysiske og 
termodynamiske 

Studenten: 

-kan kvantifisere 
virkningsgrader ved 
omforming av ulike 
energiformer 

Studenten  

-har eit 
begrepsapparat 
som gjør ein i stand 
til å kommunisere 



 
 

Learning Outcomes prinsippa som ligg 
til grunn for 
omforming av 
ulike 
energiformer 

-forstår og kan 
beskrive 
utfordringer knytt 
til energisystem 
satt saman av 
ulike 
energikjelder 

 

-kan utføre 
livsløpsanalyser 
knytt til 
energisystem 

 

med spesialistar 
innan dei ulike 
energiteknologiane 

-kan formidle 
prinsipp og 
utfordringer knytt 
til energiressurser, 
val av 
energibærarar og 
bruk av energi 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 Skills General competence 
The student:  

-understands 
the basic 
physical and 
thermodynam
ic principles 
related to 
transformatio
n of energy 
between 
various forms.  

The student:  

-can quantify 
efficiencies in 
transformation of 
energy between 
various forms. 

- can perform 
lifecycle analysis of 
energy systems. 

 The student: 

-knows the various 
concept to a level 
that makes him / 
her capable to 
communicate with 
specialists within 
the various energy 
technologies.   

-can convey 
principles and 



 
 

-understands 
and can 
explain the 
challenges 
related to 
complex 
systems for 
energy 
supply. 

 

challenges related 
to energy 
resources, energy 
carriers and use of 
energy to non-
specialists.   

 

 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

Alle obligatoriske emner fram til og med 6. semester må være bestått, eller tilsvarande.  
All mandatory courses until the 6. semester har to be passed, or equivalent. 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

 

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

ENERGI210 5 studiepoeng 

ENERGI210 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  

 

Undervisningsformer og  
omfang av organisert undervisning  
 
 

 
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

4 forelesninger/gruppearbeid, 1 øving per veke. 1 semester (15 veker) 

4 lectures/group work, 1 excercise per week  (15 weeks) 

  



 
 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i (tal på) påfølgande semester etter godkjenninga. 

2/3 av øvingene må være levert og godkjent for å ta eksamen 

Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester. 

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

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

Vurderingsformer 
 
 

Forms of Assessment 

Skriftleg eksamen, 4 timar. Ved mindre enn 10 kandidatar kan muntleg eksamen avholdast. 

Written exam. With less than 10 students, oral examination may be applied. 

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

Examination Support Material 
 

Skriv hjelpemiddel eller Ingen [None] 
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i reglane til Det matematisk-naturvitskapelege fakultet. 
Simple calculator according to the regulations at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. 
 

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 emnet blir undervist. 

Litteraturliste 
 

  Reading List 

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

Emneevaluering 
 

 Course Evaluation 
 

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

Referansegrupper vil bli nytta årleg.  

 

Programansvarleg 
 

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



 
 

  Programme Committee der. 

Emneansvarleg 
 

Course Coordinator 

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

 

Administrativt ansvarleg 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitskapelege 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 

 

 



 
 

 
 
 

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)  
 

 



 
 

 
 Kategori  Tekster   
Emnekode 
Course Code 
 

ENERGI 230.  

Namn på emnet, nynorsk Miljø og Energi 

Namn på emnet, bokmål Miljø og Energi 

Course Title, English Environment and Energy 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10  

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 
 
 

Master 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

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

English.  

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Vår 
Spring 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

 

 Mål og innhald 
 
 

Mål:  

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



 
 

 
Objectives and Content 

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

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

Innhald:  

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

Aim:  

The topic 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 topic 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) 
 
 

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

-forstår dei 

Studenten: 

-kan kvantifisere 

Studenten  

-har eit 



 
 

 
 
 
 

Learning Outcomes 

grunnleggjande 
fysiske og 
termodynamiske 
prinsippa som ligg 
til grunn for 
transport og 
spreiing i luft og 
hav 

-forstår og kan 
beskrive 
utfordringer knytt 
til 
miljøkonsekvensa
r av ulike 
energikjelder og 
energisystem 

 

spreiing av 
forureiningar 

-kan sette opp eit 
miljørekneskap for 
teknologiske 
løysingar og 
energisystem 

 

begrepsapparat 
som gjør ein i stand 
til å kommunisere 
med spesialistar 
innan 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 Skills General competence 
The student:  

-understands 
the basic 
physical and 
thermodynam
ic principles 
related to 
transport and 

The student:  

-can quantify 
spreading of 
polllutants. 

- can perform 
environmental 
accounting of 

 The student: 

-knows the various 
concept to a level 
that makes him / 
her capable to 
communicate with 
specialists within 
physics, chemistry 



 
 

diffusion in air 
and water 

-understands 
and can 
explain the 
challenges 
related to 
environmenta
l 
consequences 
of different 
energy 
sources and 
energy 
systems. 

 

technological 
solutions and energy 
systems. 

and biology   

-can convey 
principles and 
challenges related 
to envrionmental 
consequences to 
non-specialists.   

 

 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous Knowledge 

Alle obligatoriske emner fram til og med 6. semester må være bestått, eller tilsvarande.  
All mandatory courses until the 6. semester har to be passed, or equivalent. 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

 

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

ENERGI210 5 studiepoeng 

ENERGI210 5 ECTS 

Krav til Studierett 
 
 

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

 



 
 

Access to the Course 
Undervisningsformer og  
omfang av organisert undervisning  
 
Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching 

4 forelesninger/gruppearbeid, 1 øving per veke. 1 semester (15 veker) 

4 lectures/group work, 1 excercise per week  (15 weeks) 

  

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments and 
Attendance 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i (tal på) påfølgande semester etter godkjenninga. 

2/3 av øvingene må være levert og godkjent for å ta eksamen 

Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester. 

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

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

Vurderingsformer 
 
 

Forms of Assessment 

Skriftleg eksamen, 4 timar. Ved mindre enn 10 kandidatar kan muntleg eksamen avholdast. 

Written exam. With less than 10 students, oral examination may be applied. 

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

Examination Support Material 
 

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i reglane til Det matematisk-naturvitskapelege fakultet. 
Simple calculator according to the regulations at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. 
 

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 emnet blir undervist. 

Litteraturliste 
 
 
 

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



 
 

 
 

  Reading List 
Emneevaluering 
 

 Course Evaluation 
 

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

Referansegrupper vil bli nytta årleg.  

 

Programansvarleg 
 

  Programme Committee 

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

Emneansvarleg 
 

Course Coordinator 

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

 

Administrativt ansvarleg 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitskapelege 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 

 

 



 
 

 
 

Emnebeskriving for   Praksisutplassering 

           Praksisutplassering 

                    Practice 

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  Tekster   
Emnekode 
Course Code 
 

ENERGI 240 

Namn på emnet, nynorsk Praksisutplassering 

Namn på emnet, bokmål Praksisutplassering 

Course Title, English Practice 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

10  

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 
 
 

Master 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

Fulltid 

Full-time 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

Norsk/engelsk avhengig av utplasseringssted 

  

 Undervisningssemester 
 
 Semester of Instruction 

Vår 
Spring 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

 

 Mål og innhald 
 
 
 

Mål:  

Praktikantopphaldet skal bidra til å knytte sammen den faglige kompetansen fra studiet med arbeidsoppgaver hos 
aktuelle arbeidsgivere og samfunnsaktører. Gjennom observasjon, samarbeid, rettledning og praktisk øvelse vil 



 
 

Objectives and Content studentene få vite mer om sin egen fremtidige yrkesrolle og -relevans.  

Studentene deltar i arbeidsoppgavene i bedriften de er utplassert i. Det er en forutsetning at de får delta i 
arbeidsoppgaver som er relevante i forhold til deres faglige kompetanse og i forhold til bedriftenes behov.  

 

Innhald:  

Studentene deltar i arbeidsoppgavene i bedriften de er utplassert i. Det er en forutsetning at de får delta i 
arbeidsoppgaver som er relevante i forhold til deres faglige kompetanse og i forhold til bedriftenes behov.  

Aim: .  

Content:  

 

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 fått generell 
arbeidserfaring 
og konkret 
bransjeerfaring. 

har fått innblikk 
i arbeidsoppgaver 
i organisasjoner, 
etater, og 
næringsliv som 
kandidaten etter 
fullførte studier 
skal være i stand 
til å løse. 

Studenten: 

 kan arbeide med 
observasjon, 
samhandling, 
rettleiing og praktisk 
utøving av faget 

 kan beskrive 
hvordan en bedrift 
organiserer arbeidet 

Studenten  

 kan reflektere 
over forholdet 
mellom teori og 
erfaringsbasert 
læring  

 kan bruke innlært 
kunnskap på 
arbeidsrelevante 
praktiske oppgåver 

 kan oppsummere 
et arbeid i form av 
en prosjektrapport 

 



 
 

 

 

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:  

 

The student:  

 

 

 The student: 

 

 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

Alle obligatoriske emner fram til og med 5. semester må være bestått, eller tilsvarande.  
All mandatory courses until the 5. semester have to be passed, or equivalent. 

Tilrådde forkunnskapar          
 
Recommended previous 
Knowledge                               
 

 

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

 

Krav til Studierett 
 
 
Access to the Course 

For oppstart på emnet er det krav om at studenten er tatt opp på Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør).  
 

Undervisningsformer og  
omfang av organisert 
undervisning  
 
 
 

200 timer, herav minst 120 timer i utplassering. 

  



 
 

 
 
 
Teaching Methods and Extent 
of Organized Teaching 
Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 påfølgande semester etter godkjenninga. 

. 

Vurderingsformer 
 
 

Forms of Assessment 

Godkjent semesteroppgave og presentasjon 

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 

Examination Support Material 
 

 

Karakterskala  
 

Grading Scale 

Bestått/Ikke bestått. 

 

Vurderingssemester 
  
  Assessment Semester 
 

Det er ordinær eksamen kvart semester emnet blir undervist. 

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 undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

Referansegrupper vil bli nytta årleg.  

 



 
 

Programansvarleg 
 

  Programme Committee 

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

Emneansvarleg 
 

Course Coordinator 

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

 

Administrativt ansvarleg 
 

 Course Administrator 

Det matematisk-naturvitskapelege 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 

 

 



Plan for emner i programmet 

Alle allerede eksisterende emner som inngår i studieprogrammet vil i løpet av studieåret 2016/17 
gjennomgå en revisjon som UiB sentralt har initiert. I denne revisjonen vil det bli satt spesielt fokus 
på kvalitet i studieprogrammene, herunder mer varierte vurderings-, undervisnings- og 
arbeidsformer.   

 



Tekster til Diploma supplement 

Studieprogram: Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)/Integrated Master’s Programme in in 
Energy 

Følgende felter kan ha studieretningsspesifikke tekster i DS: 3.2 Studietid, 3.3 Opptakskrav, 4.1 Studieform, 4.2 Studieløpkrav 

Punkt  Tekst til Diploma supplement 
2.5 Language(s) of 
instruction/examination: 

Norwegian and English  

3.2: Official length of the 
programme 
 

5 years (one-tier) in full-time mode (300 ECTS credits)  
 

3.3 Access 
requirement(s) 
 

Higher Education Entrance Qualification including specific requirements from upper secondary school (SIVING). 
 

 
4.1 Mode of study: 
 

Full-time 

4.2: Programme 
requirements 
 

Må oversettes til engelsk 

Mål: Studieprogrammet i Energi skal gi solid teoretisk basis for å forstå et bredt spektrum av energirelaterte 
problemstillinger. Programmet skal også gi kandidatene evne til å sette energiforsyning og energibruk inn i et videre miljø- og 
samfunnsmessig perspektiv 

Innhold: Utdanningen skal gi kunnskaper og ferdigheter til å delta aktivt i arbeid innen næringsliv, forskning og forvaltning.  
Utdanningen har et metodegrunnlag som gir kandidaten fleksibilitet og tilpasningsevne i et omskiftelig arbeidsmarked. 

Studiet består av en kombinasjon av grunnleggende redskapsfag som skal gi kandidaten verktøy for fremtiden og energifag, 
praksis og masteroppgave som eksponerer kandidaten for aktuelle problemstillinger. 

Required learning outcomes: 



A candidate who has completed his or her qualification should have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge skills and general competence: 
Må oversettes til engelsk 

 
Kunnskaper: 
Kandidaten 

- har solide, vitskapeleg funderte kunnskaper om ulike energiressurser, deira utnytting og ulemper 
- har spesialisert kunnskap innan eitt eller flere felt slik som, vindenergi, marin fornybar energi, solenergi, vasskraft, 

geotermisk energi, energilagring, systemanalyse, optimering og miljøkonsekvenser 
- har ein solid basis i fundamentale fag som matematikk og fysikk som legg eit godt grunnlag for kontinuerleg 

oppdatering og utviding av kompetansen på energiområdet  
 
Ferdigheiter 
Kandidaten: 

- kan bruke moderne metoder innan fagfeltet og har evne til å sette seg inn i nye metodar 
- kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte analyser av til dømes ressurser, nyttbar energi, systemverknad og 

miljøkonsekvenser 
- er i stand til å planleggje og gjennomføre eitt forskingsprosjekt saman med veileder, men med stor grad av 

sjølvstendigheit 
- har evne til å sette seg inn i tilgrensande fagområde og samarbeide med spesialistar innan deira fagområde 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 

- kan skrive og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god naturvitskapeleg og teknologisk praksis 
- kan setja fram og teste hypotesar og trekkje slutningar av eige arbeid med referansar til vitskapeleg litteratur  
- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga 
- demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit 

 
Structure: 
In order to be awarded the master’s degree, the candidate must have passed courses totaling at least 240 ECTS credits, 
including a specialization of 110 ECTS credits, and a master’s thesis of 60 ECTS credits. The master’s thesis is an independent 
scientific research project carried out under the supervision of an academic supervisor. 



 
 
5.1 Access to further 
study 
 

The master´s degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant third cycle studies. 
 

5.2 Professional status 
 

The award entitles the holder to practice unregulated professions requiring graduate competences. 
 

 



Vitnemålstekster -  Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) 
Læringsutbytte må foreligge i sin helhet på både bokmål, nynorsk og engelsk. De engelske læringsutbyttebeskrivelsene skal brukes i Diploma supplement, og 
legges inn i Mal for Diploma supplement. 

 

Overskrift Bokmål Nynorsk 
Studieprogrammets målsetting, innhold og 
organisering  
 
Kategorien Mål og innhold fra studieplanen kan 
brukes. Dersom det er relevant kan følgende tas med: 
 

• Rett til autorisasjon for 
yrkesutøvelse 

• Gjennomgått skikkethetsvurdering  
 
 

Mål: Studieprogrammet i Energi skal gi solid teoretisk 
basis for å forstå et bredt spektrum av energirelaterte 
problemstillinger. Programmet skal også gi kandidatene 
evne til å sette energiforsyning og energibruk inn i et 
videre miljø- og samfunnsmessig perspektiv. 

Innhold: Utdanningen skal gi kunnskaper og ferdigheter 
til å delta aktivt i arbeid innen næringsliv, forskning og 
forvaltning.  Utdanningen har et metodegrunnlag som 
gir kandidaten fleksibilitet og tilpasningsevne i et 
omskiftelig arbeidsmarked. 

Studiet består av en kombinasjon av grunnleggende 
redskapsfag som skal gi kandidaten verktøy for 
fremtiden og energifag, praksis og masteroppgave som 
eksponerer kandidaten for aktuelle problemstillinger. 

 

 
 

Læringsutbytte  
 
Bruk samme læringsutbytte som i studieplanen 
med disse overskriftene: 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha 
følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse: 
 
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha 
følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, 
ferdigheiter og generell kompetanse: 
 
Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 
læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 
generell kompetanse:   



 
Kunnskaper: 
Kandidaten 

- har solide, vitskapeleg funderte kunnskaper om 
ulike energiressurser, deira utnytting og 
ulemper 

- har spesialisert kunnskap innan eitt eller flere 
felt slik som, vindenergi, marin fornybar energi, 
solenergi, vasskraft, geotermisk energi, 
energilagring, systemanalyse, optimering og 
miljøkonsekvenser 

- har ein solid basis i fundamentale fag som 
matematikk og fysikk som legg eit godt 
grunnlag for kontinuerleg oppdatering og 
utviding av kompetansen på energiområdet  

 
Ferdigheiter 
Kandidaten: 

- kan bruke moderne metoder innan fagfeltet og 
har evne til å sette seg inn i nye metodar 

- kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte 
analyser av til dømes ressurser, nyttbar energi, 
systemverknad og miljøkonsekvenser 

- er i stand til å planleggje og gjennomføre eitt 
forskingsprosjekt saman med veileder, men med 
stor grad av sjølvstendigheit 

- har evne til å sette seg inn i tilgrensande 
fagområde og samarbeide med spesialistar 
innan deira fagområde 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten: 



- kan skrive og presentere avsluttande 
prosjektrapport i tråd med god naturvitskapeleg 
og teknologisk praksis 

- kan setja fram og teste hypotesar og trekkje 
slutningar av eige arbeid med referansar til 
vitskapeleg litteratur  

- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 
problemstillingar knytt til forskinga 

- demonstrerer forståing og respekt for 
vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og 
pålitelegheit 

 

 







From: Caroline Ertsås Christie
To: Elisabeth Aase Sæther
Cc: Peter Haugan; Birthe Gjerdevik; Caroline Ertsås Christie; Rolf Mjelde
Subject: RE: Integrert master i energi (sivilingeniør). Ber om bekreftelse om at det er mulig å ta emnene: GEOV112,

GEOV113, GEOV219 og GEOV355.
Date: 23. september 2016 11:40:53

Hei
Hvor mange studieplasser det tenkt på akkurat det teamet som Henk Keers har meldt inn?
Jeg vil ikke tro at det vil medføre kapasitetsproblemer på noen av kursene du nevner, bortsett fra muligens
GEOV219. Men, om det er et ønske/del av avtale at vi skal prioritere et vist antall studenter fra dette
programmet vil det være mulig (litt avhengig av hvor mange det er snakk om).

Vi har riktignok ikke hatt anledning til å diskutere dette og gjøre et ev. vedtak i programstyret ang. dette. Men
ettersom GEO skal bidra inn i denne tverrfaglige graden antar jeg at plass på relevante kurs er noe som er en
delt av bidraget. Jeg setter programstyreleder hos oss på kopi.

Hilsen
Caroline

>-----Original Message-----
>From: Elisabeth Aase Sæther
>Sent: Thursday, September 22, 2016 2:32 PM
>To: Caroline Ertsås Christie
>Cc: Peter Haugan; Birthe Gjerdevik
>Subject: Integrert master i energi (sivilingeniør). Ber om bekreftelse om at det
>er mulig å ta emnene: GEOV112, GEOV113, GEOV219 og GEOV355.
>
>Hei Caroline,
>
>Ved Geofysisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av Integrert master i
>energi (sivilingeniør). Det vil være 15 studieplasser på dette studieprogrammet
>pr. år.
>
>Det er planlagt at noen av studentene kan ta GEOV112, GEOV113, GEOV219,
>GEOV355 som valgemner på temaet som Henk Keers har meldt inn.
>
>Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Institutt for geovitenskap om at
>dere har kapasitet til å ta imot studenter som ønsker å ta disse emnene.
>
>På grunn av tidsfristene for søknaden om opprettelsen av Integrert master i
>energi (sivilingeniør) er det ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen
>innen fredag 23. september 2016, dersom det er mulig.
>
>Med vennlig hilsen
>
>Elisabeth Aase Sæther
>Studiekonsulent
>Tlf. 55 58 26 04
>Geofysisk institutt
>Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
>Universitetet i Bergen
>
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From: Pål Magnus Gunnestad
To: Elisabeth Aase Sæther
Cc: Ida Rosenlund
Subject: RE: Ber om bekreftelse på at Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) kan bruke emnene: INF109,

INF170, INF271, INF272
Date: 23. september 2016 13:51:05

Hei Elisabeth,

Vi bekrefter at vi har kapasitet til å ta imot studentene som ønsker å ta emnene INF109, INF170, INF271 og
INF272.

Optimeringsgruppa ønsker å legge til at INF270 er anbefalt forkunnskap for INF271 og INF272, og bør også
vurderes som valgemne.

Mvh

Pål Magnus Gunnestad
Studiekonsulent
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 40 25
uib.no

-----Original Message-----
From: Elisabeth Aase Sæther
Sent: Thursday, September 22, 2016 2:51 PM
To: Pål Magnus Gunnestad <Pal.Gunnestad@uib.no>; Ida Rosenlund <Ida.Rosenlund@uib.no>
Subject: Ber om bekreftelse på at Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) kan bruke emnene: INF109,
INF170, INF271, INF272

Hei Pål og Ida,

Ved Geofysisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør). Det
vil være 15 studieplasser på dette studieprogrammet pr. år.

Emnet INF109 er obligatorisk for alle, som skal gå på dette masterprogrammet.

Det er planlagt at noen av studentene kan ta INF170,  INF271 og INF272 som valgemne.

Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Institutt for geovitenskap om at dere har kapasitet til å ta imot
studenter som ønsker å ta disse emnene.

På grunn av tidsfristene for søknaden om opprettelsen av Integrert master i energi (sivilingeniør) er det ønskelig
med tilbakemelding på denne e-mailen innen fredag 23. september 2016, dersom det er mulig.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Aase Sæther
Studiekonsulent
Tlf. 55 58 26 04
Geofysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
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From: Unni Lange Buanes
To: Elisabeth Aase Sæther
Cc: Peter Haugan; Birthe Gjerdevik; Hans-Rene Bjørsvik; Knut Børve
Subject: RE: Ber om bekreftelse på at Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) kan bruke emnet KJEM110
Date: 23. september 2016 08:17:08

Hei Elisabeth,

Ja, vi har kapasitet til å ta imot 15 studentar på KJEM110 frå Integrert masterprogram i energi.

Med beste helsing

Unni Lange Buanes
Studiekonsulent
Kjemisk institutt
Universitetet i Bergen

>-----Original Message-----
>From: Elisabeth Aase Sæther
>Sent: Thursday, September 22, 2016 6:57 PM
>To: Unni Lange Buanes
>Cc: Peter Haugan; Birthe Gjerdevik
>Subject: Ber om bekreftelse på at Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
>kan bruke emnet KJEM110
>
>Hei Unni,
>
>Ved Geofysisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av Integrert masterprogram
>i energi (sivilingeniør). Det vil være 15 studieplasser på dette studieprogrammet
>pr. år.
>
>Emnet KJEM110 er obligatorisk for alle, som skal gå på dette masterprogrammet.
>
>Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Kjemisk institutt om at dere har
>kapasitet til å ta imot studenter som ønsker å ta dette emnet.
>
>På grunn av tidsfristene for søknaden om opprettelsen av Integrert master i
>energi (sivilingeniør) er det ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen innen
>fredag 23. september 2016, dersom det er mulig.
>
>Med vennlig hilsen
>
>Elisabeth Aase Sæther
>Studiekonsulent
>Tlf. 55 58 26 04
>Geofysisk institutt
>Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
>Universitetet i Bergen
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From: Kristine Lysnes
To: Elisabeth Aase Sæther
Subject: RE: Integrert master i energi (sivilingeniør). Ber om bekreftelse på at det er mulig å ta emnene: MAT111,

MAT112, MAT121, MAT212, MAT160, MAT221, MAT252, MAT253, MAT254, MAT260, MAT261, MAT264,
STAT110,STAT200 og STAT220

Date: 23. september 2016 07:19:03

Hei

Jeg så ikke forskjellen... Ser nå at i mail to er det med to MAT-emner og to STAT-emner ekstra. MAT221,
STAT200 og STAT220 er uansett såpass store emner at et par studenter ekstra betyr ingenting. MAT261 er i
samme kategori som MAT260 og MAT262 og vi skal nok finne plass.

Programstyreleder sendte uansett tilbake et stort JA i gå kveld. Kjør på! Det er jo bare en fordel for oss å få flere
studenter på emner vi allikevel tilbyr, men det er fint å bli advart. Det blir sikkert få ekstra studenter på hvert
emne.

Vennlig hilsen
Kristine Lysnes
Studieveileder

Matematisk institutt
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen

Tlf: 55 58 28 34
http://www.uib.no/math

-----Original Message-----
From: Elisabeth Aase Sæther
Sent: Thursday, September 22, 2016 3:06 PM
To: Kristine Lysnes <Kristine.Lysnes@uib.no>
Subject: RE: Integrert master i energi (sivilingeniør). Ber om bekreftelse på at det er mulig å ta emnene:
MAT111, MAT112, MAT121, MAT212, MAT160, MAT221, MAT252, MAT253, MAT254, MAT260,
MAT261, MAT264, STAT110,STAT200 og STAT220

Hei Kristine,

Beklager at det blei to mailer, men hadde glemt noen emner i den første e-mailen, slik at det den siste e-mailen
som sendes videre til Programstyreleder.

Merk at når det gjelder valgemner, så vil det være avhengig av hvilket tema studenten velger, slik at det gjerne
ikke blir så mange studenter på disse emnene. Det er avhengig av hvilke tema studenten tar.

Elisabeth Aase Sæther
Studiekonsulent
Tlf. 55 58 26 04
Geofysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen

-----Original Message-----
From: Kristine Lysnes
Sent: Thursday, September 22, 2016 2:57 PM
To: Elisabeth Aase Sæther <Elisabeth.Sether@uib.no>
Subject: RE: Integrert master i energi (sivilingeniør). Ber om bekreftelse på at det er mulig å ta emnene:
MAT111, MAT112, MAT121, MAT212, MAT160, MAT221, MAT252, MAT253, MAT254, MAT260,
MAT261, MAT264, STAT110,STAT200 og STAT220

mailto:/O=UNIVERSITETET I BERGEN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=NIMKL8AF
mailto:Elisabeth.Sether@uib.no
http://www.uib.no/math


Hei

Jeg fikk den forrige mailen din og, men glemte å sende deg bekreftelse på mottatt mail. Jeg har sendt den til
Programstyreleder, men tror ikke det er noe problem. Håper vi har et svar til dere i morgen.

En del av emnene det er snakk om har allerede ganske sprengt kapasitet, men der er det allerede tanker om å
endre vurderingsform fra muntlig til skriftlig/muntlig pga mange studenter. Det vil også trengs større rom, men
det er allerede ganske trangt på f eks MAT252, så jeg tenker at en endring burde være på trappene uansett.

Vennlig hilsen
Kristine Lysnes
Studieveileder

Matematisk institutt
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen

Tlf: 55 58 28 34
http://www.uib.no/math

-----Original Message-----
From: Elisabeth Aase Sæther
Sent: Thursday, September 22, 2016 2:41 PM
To: Kristine Lysnes <Kristine.Lysnes@uib.no>
Subject: Integrert master i energi (sivilingeniør). Ber om bekreftelse på at det er mulig å ta emnene: MAT111,
MAT112, MAT121, MAT212, MAT160, MAT221, MAT252, MAT253, MAT254, MAT260, MAT261,
MAT264, STAT110,STAT200 og STAT220

Hei Kristine,

Ved Geofysisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av Integrert master i energi (sivilingeniør). Det vil være
15 studieplasser på dette studieprogrammet pr. år.

Følgende emner er obligatorisk i dette masterprogrammet: MAT111, MAT112, MAT121, MAT212 og
STAT110.

Det er planlagt at noen av studentene kan ta MAT160, MAT221, MAT252, MAT253, MAT254, MAT260,
MAT261, MAT264, STAT200 og STAT220 som valgemner.

Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Matematisk institutt om at dere har kapasitet til å ta imot studenter
som ønsker å ta disse emnene.

På grunn av tidsfristene for søknaden om opprettelsen av Integrert master i energi (sivilingeniør) er det ønskelig
med tilbakemelding på denne e-mailen innen fredag 23. september 2016, dersom det er mulig.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Aase Sæther
Studiekonsulent
Tlf. 55 58 26 04
Geofysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen

http://www.uib.no/math


From: Hanne Israelsen
To: Elisabeth Aase Sæther; Birthe Gjerdevik
Cc: Peter Haugan; Kari Halland
Subject: RE: Femårig master (siv.ing) i energi. Ber om bekreftelse på at studentene kan få ta PHYS111 og PHYS113.
Date: 1. september 2016 10:58:27

Hei Elisabeth,
Institutt for fysikk og teknologi er positive til å ta i mot flere studenter på PHYS111 og PHYS113.
Forutsetningen her må nesten Birthe være med å bekrefte: Vi må være sikret å få tilgang på store nok
auditorium på MatNat-fakultetet.

Mvh
Hanne

>-----Original Message-----
>From: Elisabeth Aase Sæther
>Sent: Thursday, September 01, 2016 9:55 AM
>To: Kari Halland; Hanne Israelsen
>Cc: Peter Haugan; Birthe Gjerdevik
>Subject: Femårig master (siv.ing) i energi. Ber om bekreftelse på at studentene
>kan få ta PHYS111 og PHYS113.
>
>Hei Kari og Hanne,
>
>Ved Geofysisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av Femårig master
>(siv.ing.) i energi. Det vil være 15 studieplasser på dette studieprogrammet pr.
>år. Det er planlagt at studentene skal ta PHYS111 "Mekanikk I" det andre
>semesteret, og PHYS113 "Mekanikk 2 og termodynamikk" i det tredje
>semesteret.
>
>Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Institutt for fysikk og teknologi om at
>dere har kapasitet til disse 15 studentene på PHYS111 og PHYS113.
>
>På grunn av tidsfristene for søknaden om oppretting av Femårig master (siv.ing.)
>i energi er det ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen innen torsdag 8.
>september 2016, dersom det er mulig.
>
>Med vennlig hilsen
>
>Elisabeth Aase Sæther
>Studiekonsulent
>Tlf. 55 58 26 04
>Geofysisk institutt
>Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
>Universitetet i Bergen
>
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From: Kari Halland
To: Elisabeth Aase Sæther
Cc: Birthe Gjerdevik; Peter Haugan; Hanne Israelsen
Subject: RE: Integrert master i energi (sivilingeniør). Ber om bekreftelse på at vi kan bruke emnene: PTEK202,

PTEK252, PTEK250 og PTEK251
Date: 22. september 2016 15:50:32

Hei

Bekrefter at det er ok at studentene kan velge PTEK202, PTEK252, PTEK250 og PTEK251 som valgemner.

Jeg kan nevne at PTEK251 og PTEK250 for tiden er med i undervisningsopptaket. Evt. søkere fra integrert
masterprogram i energi vil bli behandlet i tråd med prinsippene for opptaket.

Mvh

Kari Halland
Studiekonsulent
Institutt for fysikk og teknologi
Tlf: 55 58 28 64

-----Original Message-----
From: Elisabeth Aase Sæther
Sent: Thursday, September 22, 2016 1:08 PM
To: Kari Halland <Kari.Halland@uib.no>; Hanne Israelsen <Hanne.Israelsen@uib.no>
Cc: Birthe Gjerdevik <Birthe.Gjerdevik@uib.no>; Peter Haugan <Peter.Haugan@uib.no>
Subject: Integrert master i energi (sivilingeniør). Ber om bekreftelse på at vi kan bruke emnene: PTEK202,
PTEK252, PTEK250 og PTEK251

Hei Kari og Hanne,

Ved Geofysisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av Integrert master i energi (sivilingeniør). Det vil være
15 studieplasser på dette studieprogrammet pr. år. Det er planlagt at noen av studentene kan ta PTEK202,
PTEK252, PTEK250 og PTEK251, som valgemner.

Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Institutt for fysikk og teknologi om at dere har kapasitet til å ta imot
studenter som ønsker å ta PTEK202, PTEK252, PTEK250 og PTEK251.

På grunn av tidsfristene for søknaden om opprettelsen av Integrert master i energi (sivilingeniør) er det ønskelig
med tilbakemelding på denne e-mailen innen fredag 23. september 2016, dersom det er mulig.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Aase Sæther
Studiekonsulent
Tlf. 55 58 26 04
Geofysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
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