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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Studieplanendringer for 2018/2019 - studieprogram og emner i 
havteknologi 
 
Viser til brev om frist for innmelding av studieplanendringer for 2018/2019. Under følger 
studieplanendringer fra Institutt for fysikk og teknologi som gjelder studieprogram og emner i 
havteknologi.  
 
 
STUDIEPROGRAM: 2-ÅRIG MASTERPROGRAM I HAVTEKNOLOGI (MAMN-HTEK): 
 
1. Endring av opptakskrav: 
Dette er en redaksjonell endring som gjøres på instituttnivå.  
Endringen gjelder fra opptaket for høst 2018 (dvs at den må publiseres snarest mulig etter 
godkjenning).  
 
Endringen er tredelt: 
 
A. Endring (spesifisering) av krav om matematikk og statistikk – gjelder begge studieretninger 
 
Endringen gjøres av to grunner: 

1) Formuleringen av hva som kreves spesifiseres slik at den skal bli mer tydelig for søkerne. 
2) Endringen reflekterer kravene som stilles for opptak til 2-årige masterprogram som gir 
sivilingeniør-tittel. Dette i hht brev fra UHR datert 27.09.2016 ang vilkår for bruk av den 
beskyttede tittelen sivilingeniør (siv.ing.) som tilleggsbetegnelse på vitnemål.  
Dermed kan studenter med 3-årig ingeniørutdanning basert på nasjonal rammeplan gis 
tilleggstittelen sivilingeniør etter fullført mastergrad i havteknologi.  

 
 
Nåværende opptakskrav i matematikk: Fordypning i matematikk (25 sp) 
Endres til:  
For søkere med bachelorgrad i ingeniørfag: Statistikk (5 sp) og fordypning i matematikk (25 sp) 
For søkere med bachelorgrad i fysikk: Matematikk (30 sp) 
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B. Endring i krav om signalbehandling – gjelder studieretningen marin måle- og styringsteknologi 
 
Endringen gjøres med bakgrunn i emnene som er tilgjengelig for de aktuelle studieprogrammene 
innen programområdet elektrofag. 
 
Nåværende opptakskrav innen signalbehandling: Grunnleggende signalbehandling (10 sp) 
Endres til: Grunnleggende signalbehandling (10 sp) eller robotikk (10 sp) 
 
 
C. Det gjøres diverse redaksjonelle endringer på formuleringer i teksten.  
Disse påvirker ikke innholdet. Se oppsummering under.  
 
Oppsummering av punkt 1: 
 
Nåværende fullstendig tekst under «Opptakskrav»: 
Opptakskrav er fullført bachelorgrad i fysikk eller ingeniørfag (elektro eller maskin/marin). 
Gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet eller tilsvarende må normalt være C eller bedre. Dersom 
det er flere søkere til studieprogrammet enn det er plasser vil søkerne bli rangerte etter karakterene 
i opptaksgrunnlaget. 
For opptak på studieretningen for «Marin måle- og styringsteknologi» kreves det i tillegg godkjente 
emner i grunnleggende måleteknologi/ instrumentering (10 sp), grunnleggende signalbehandling (10 
sp), programmering (10 sp) samt fordypning i matematikk (25 sp). 
For opptak på studieretningen for «Marine installasjoner» kreves det i tillegg godkjente emner i 
termodynamikk (10 sp) og materiallære (10 stp) samt fordypning i matematikk (25 sp). 
 
 
Denne endres til: 
Opptakskrav er fullført bachelorgrad i fysikk eller ingeniørfag (elektro eller maskin/marin). 
Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til 
programmet enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.  
 
Følgjande tilleggskrav vert stilt:  
For opptak på studieretninga «Marin måle- og styringsteknologi» vert det stilt krav om godkjente 
emne i: 

 Grunnleggjande måleteknologi/instrumentering (10 sp) 
 Grunnleggjande signalbehandling (10 sp) eller robotikk (10 sp) 
 Programmering (10 sp) 
 Krav om matematikk/statistikk: 

o For søkjarar med bachelorgrad i ingeniørfag: Statistikk (5 sp) og fordjuping i 
matematikk (25 sp) 

o For søkjarar med bachelorgrad i fysikk: Matematikk (30 sp) 
 
For opptak på studieretninga «Marine installasjonar» vert det stilt krav om godkjente emne i: 

 Termodynamikk (10 sp) 
 Materiallære (10 sp) 
 Krav om matematikk/statistikk: 

o For søkjarar med bachelorgrad i ingeniørfag: Statistikk (5 sp) og fordjuping i 
matematikk (25 sp) 

o For søkjarar med bachelorgrad i fysikk: Matematikk (30 sp) 
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2. Endring i valgfrie emner: 
Dette er en realitetsendring som (kanskje) krever endring i emnekombinasjon i FS. 
Endringen gjelder fra høst 2018.  
 
Denne endringen er som en konsekvens av at Geofysisk institutt gjør en endring i sin emneportefølje:  
Det valgfrie emnet «GEOF331: Tidevassdynamikk» (5 sp) endres til «GEOF346: Tidevassdynamikk og 
havnivåvariasjonar» (10 sp) 
 
 
 
STUDIEPROGRAM: INTEGRERT 5-ÅRIG MASTERPROGRAM I HAVTEKNOLOGI (5MAMN-HTEK): 
 
3. Endring i innføringsemne i informatikk: 
Dette er en realitetsendring som krever endring i emnekombinasjon i FS. 
Endringen gjelder fra høst 2018.  
 
Denne endringen er en konsekvens av at Institutt for informatikk gjør endringer i sin emneportefølje:  
Det obligatoriske emnet «INF109: Dataprogrammering for naturvitskap» (10 sp) i første semester 
erstattes av emnet «INF100: Innføring i programmering» (10 sp).  
 
 
4. Endring i valgfrie emner: 
Dette er en realitetsendring som (kanskje) krever endring i emnekombinasjon i FS. 
Endringen gjelder fra høst 2018.  
 
Denne endringen kommer som en konsekvens av at Geofysisk institutt gjør en endring i sin 
emneportefølje:  
Det valgfrie emnet GEOF331: Tidevassdynamikk (5 sp) endres til GEOF346: Tidevassdynamikk og 
havnivåvariasjonar (10 sp) 
 
 
 
EMNE: «HTEK101: INTORDUKSJON TIL HAVMILJØ»: 
 
5. Endring av tekst i kategorien «Mål og innhald»: 
Dette er en redaksjonell endring som gjøres på instituttnivå.  
Emnet undervises neste gang høst 2018, endringen ønskes likevel publisert allerede vår 2018. 
 
Teksten endres slik at innholdet i kurset beskrives mer generelt. Dette muliggjør at innholdet i emnet 
kan være mer dynamisk og at det kan varieres noe tematisk fra år til år. 
 
Nåværende tekst:  
 
Mål: 
Emnet har som mål å gi studentene bred kunnskap i sentrale faglige element i havteknologi, og skal 
formidle forståelse for fagområdets særegenhet og problemstillinger. 
 
Innhold:  
Emnet består av følgende moduler: 
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1. Introduksjon til marin biologi, marint miljø og miljøomstillinger (2 uker - 4 forelesninger) 
2. Introduksjon til havbunnsgeologi (2 uker - 4 forelesninger) 
3. Introduksjon til oseanografi (2 uker - 4 forelesninger) 
4. Introduksjon til sjø-/havrett (2 uker - 4 forelesninger) 
5. Introduksjon til marinteknikk (terminologi, flytende marine konstruksjoner, hydrostatikk)  
(3 uker - 6 forelesninger) 
6. Introduksjon til marin akustikk og optikk (2 uker - 4 forelesninger) 
7. Introduksjon til fornybar energi til havs (1 uke - 2 forelesninger) 
 
 
Endres til: 
 
Mål: 
Emnet har som mål å gi studentene bred kunnskap i sentrale faglige element i havteknologi, og skal 
formidle forståelse for fagområdets særegenhet og problemstillinger. 
 
Innhold:  
Emnet består av et utvalg moduler som blant annet;  
Introduksjon til marin biologi og marint miljø 
Introduksjon til havbunnsgeologi 
Introduksjon til oseanografi 
Introduksjon til sjø-/havrett 
Introduksjon til marinteknikk 
Introduksjon til marin akustikk og optikk 
Introduksjon til fornybar energi til havs 
Introduksjon til subsea olje-/gassproduksjon 
Introduksjon til havbruksteknologi 
 
 
 
 
 
Det integrerte masterprogrammet i medisinsk teknologi (siv.ing) og det integrerte 
masterprogrammet i energi (siv.ing) administreres også fra Institutt for fysikk og teknologi. Gjør 
oppmerksom på at studieplanendringer som gjelder disse programmene og tilhørende emner sendes 
inn av eierinstitutt denne gangen. Dette er hhv Kjemisk institutt og Geofysisk institutt.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bjørn Tore Hjertaker 
Professor/fagansvarlig havteknologi Irlin Nyland 
 seniorkonsulent 
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