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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

BIO - Studieplanendringer for 2015/16

Studieplanendringane for BIO følgjer under. Studieplanendringane vart behandla i 
Programstyret 23. september og Instituttrådet 26. september. Vi tek forbehold om mindre 
endringar etter innspel frå Programstyret som har fått oppdaterte studieplanendringar på 
sirkulasjon til endeleg godkjenning. 

Mindre studieplanendringar i emne (Utheva tekst er endringar)

 BIO101 Organismebiologi I (http://www.uib.no/emne/BIO101)

Vurderingsformer

Skriftlig avsluttende eksamen 4 timer, labjournal må være godkjent for å få gå opp til 

avsluttende eksamen.

 BIO318 Aktuelle geobiologiske tema (http://www.uib.no/emne/BIO318)

Undervisningssemester
Annakvar haust, partalår. Neste gong hausten 2016.

Begrunnelse: 
Etter diskusjon blant de ulike foreleserne har vi kommet fram til at det er bedre om 
BIO318 – Aktuelle geobiologiske tema kun blir holdt hvert andre år. I år er det kun 
seks studenter og det er i knappeste laget for et seminarbasert kurs der den 
tverrfaglige diskusjonen står så sentralt. Vi er nå godt i gang med årets undervisning 
og neste gang vil da være høsten 2016.
Emnet er ikke obligatorisk i noen studieretning, men anbefalt for studenter i 
mikrobiologi som ønsker å spesialisere seg i geobiologi. Institutt for geovitenskap er 
orientert om endringen, og hadde ingen innvendiger.

 BIO218 Eksperimentell mikrobiologi (http://www.uib.no/emne/BIO218 )

Obligatoriske arbeidskrav
Godkjent laboratoriejournal og muntlig presentasjon av labøvelse.

 BIO232 Systematisk zoologi (http://www.uib.no/emne/BIO232)

Referanse Dato

2014/8858-ODF 30.09.2014
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Undervisningssemester
Annakvar haust, partalsår. Neste gang undervist 2016. 

Jmf. Ønske om oppretting av kurset Insekters diversitet og biologi. Desse to emna vil 
gå annakvar haust, og tilbodet innan zoologisk systematikk til studentane vil vere 
tilstades kvar haust.

 BIO230 Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon (10 sp, annakvar vår, 

første gang V2015) Oppdatert emneskildring vedlagt.

Emnet vart vedtatt oppretta ved forrige frist for studieplanendringar i 2013.Emnet 
overlappar noko med det nedlagte emnet BIO230, og kan såleis overta denne koden.

 BIO104  Komparativ fysiologi
Obligatoriske arbeidskrav
Laboratoriekurs og godkjent laboratoriejournal. 3 deleksamenar. Obligatorisk 
aktivitetar er gyldig i seks semester.

Vurderingsformer

Skriftleg avsluttande eksamen (tel 70% ) og deleksamenar (tel 30%) . 
Laboratoriejournal og deleksamenar må vere godkjent for å gå opp til avsluttande 
eksamen.

 BIO210 Evolusjonsbiologi (http://www.uib.no/emne/BIO210) 
Mål og innhald
Målet er å gi en dyp forståelse for hvordan evolusjon fungerer og basiskunnskap til de 
viktigste problemstillinger i evolusjonsbiologi. Emnet gir en innføring i alle sider ved 
evolusjonsbiologi. 

Læringsutbyte/resultat
Kurset skal gi en nærmere forståelse av de evolusjonære prosessene - både selektive og 
tilfeldige - som kan forklare genetisk sammensetning, form, adferd og utbredelse av 
organismer. Kurset gir basiskunnskap i metoder som brukes i evolusjonære analyser, og lærer 
stuenter i hvordan å bruke evolusjonær tankegang i tolking av fenomener vi ser i naturen.

Kunnskaper

En student som har fullført kurset burde ha solide kunnskap om bl.a.

• naturlig utvalg (seleksjon) som nøkkel for forståelse av den naturlige verden; hvordan 
naturlig utvalg skaper tilpasning (adaptation); hvordan genetisk variasjon oppstår; fitness, 
den felles valutaen for å studere adaptive genetiske endringer

• populasjonsgenetiske konsekvensen av seleksjon, mutasjon, migrasjon (gen flyt), innavl; 
genetisk drift, en viktig evolusjonær kraft

• flerlokusseleksjon; kostnader og fordeler av kjønnet formering (sex)
• utfall av naturlig eller kunstig seleksjon på flerlokus egenskaper: samspillet av arvbarhet 

(heritability) og miljø
• evolusjon av sosial adferd og slektskapsseleksjon; seksuell selekjon; evolusjon av 

livshistoriesegenskaper (life history characters)
• hvordan evolusjonstenkning gir oss innsikt i menneskets helse
• fylogenetisk tenkning: hvorfor vi trenger fylogeni for en dypere forståelse av alle aspekter 

av evolusjon
• hvordan nye arter oppstår; hoved artbegreper (hva er en art?)
• livets historie; evolusjon av mennesker
• evolusjon og utvikling (development)
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Ferdigheter
En student som har fullført kurset burde kunne:
• forstå og forklare de hoved evolusjonære krefter (naturlig utvalg, seksuell seleksjon, 

genetisk drift) og det samspillet dem imellom, både i økologisk og evolusjonære 
tidsperspektiver

• tilbakebevise antievolusjonære resonnementer; vurdere kritisk populariserte skriverier 
som omhandler evolusjon eller evolusjonære argumenter

• selv generere evolusjonære hypoteser for diverse biologiske fenomener
• lese og forstå mye av det sekundære og primære evolusjonsrelaterte forskningsliteratur 
• anvende evolusjonære prinsipper i egen forskning

Generell kompetanse
En student som har fullført kurset vil:
• ha et bedre forståelse for hvordan vitenskap generere kunnskap ved bruk av hypotese 

testing, systematiske observasjoner, og den komparative metoden
• kunne bedre skille mellom vitenskapelige og ikkje-vitenskapelige argumentasjon
• ha fått erfaring med hvordan man kan integrere/anvende diverse læringsmetoder (lesing, 

diskusjoner, forelesninger, videoer, komputersimuleringer) i biologiundervisning

Aim and Content
The goal of this course is create a deep understanding of how evolution works, and general 
knowledge about the most important research questions in evolutionary biology. The subject 
introduces students to all aspects of evolutionary biology.

Learning Outcomes
The aim of the course is to provide students with a deeper insight into the evolutionary 
processes - both selective and random - which can explain the genetic composition of 
populations, form, behaviour and distribution of organisms, and to teach students the basic 
methods of analysing the evolutionary relationships between species.
Knowledge
A student who has completed the course should have solid knowledge of
• natural selection as key to understanding the natural world; how natural selection 

produces adaptation; the origins of genetic variation; fitness, the common currency for 
studying adaptive genetic change

• population genetic consequences of selection, mutation, migration (gene flow), 
inbreeding; genetic drift, an important evolutionary force

• multilocus selection; costs and benefits of sex
• results of natural or artificial selection on quantitative characters: the interplay between 

heritability and the environment
• evolution of social behavior and kin selection; sexual selection; evolution of life history 

characters
• how evolutionary thinking gives us insights into human health issues
• phylogenetic thinking: why we need phylogenies for a deeper understanding of all aspects 

of evolution
• How new species arise; the major species concepts (what is a species?)
• The history of life; the evolution of humans
• evolution and development (EvoDevo)

Skills
Upon completion of the course, a student should be able to:
• understand and explain the main forces of evolution (natural selection, sexual selection, 

genetic drift) and the interplay among them, both over ecological and evotionary time
• counter arguments against evolution; critically evaluate popularized writings which take up 

evolutionary topics or use evolutionary argumentation
• generate evolutionary hypotheses for a wide variety of biological phenomena
• read and understand much of the secondary and primary research literature dealing with 

topics in evolutionary biology
• apply evolutionary principles in her or his own research
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General competance
A student who has completed the course will:
• have a better understanding of how science generates knowledge by way of hypothesis 

testing, systematic observations, and the comparative method
• be able to better distinguish scientific from unscientific arguments

• have gained experience with how to integrate/apply diverse learning methods (reading, 
discussions, lectures, videos, computer simulations) in biology teaching

 BIO339 Fiskerimodeller (http://www.uib.no/emne/BIO339)
Obligatoriske arbeidskrav
Regneøvingar og obligatoriske oppgåver. Godkjente obligatoriske aktiviteter er 
gyldig i 3 semester.

Vurderingsformer
Munnleg eksamen (tel 80% av karakteren) og obligatoriske oppgåver (tel 20% av 
karakteren).

 BIO330 Floristikk blir ikkje undervist våren 2015 (emneansvarleg forkningstermin)

 BIO20X Økologi Emnet vart vedtatt oppretta ved forrige frist for studieplanendringar i 
2013.Emnet overlappar noko med det nedlagte emnet BIO201, og kan såleis overta 
denne koden. Emneskildring vedlagt.

 BIO343 Høyfjellsøkologi 
Emnet skal gjenopptas med undervising hausten 2015.

Oppretting av nye kurs

 BIO233 Insekters diversitet og biologi (10 studiepoeng).

Emnet er foreslått oppretta av Bjarte Jordal (Universitetsmuseet).Undervises høst, 
annenhvert år, oddetalsår. Første gang høsten 2015, deretter 2017, i rotasjon med 
kuset BIO232 (systematisk zoologi). Kursbeskrivelse vedlagt. Forslag til emnekode: 
BIO233.

 BIO347 Global change ecology (5 sp) 

Forslag til emnekode: BIO347. Undervisast vår. Emneskildring vedlagt.

 BIO355 Topics in palaeoecology (5 sp)

Det er ønske om å opprette eit vidaregåande emne i palaeoøkologi som kan erstatte 

emna BIO350, 351 og 352. Tema vil variere, og vil tilpassast ønske og behov til 

studentane. Emnet er retta mot studentar som tek masteroppgåve innan 

palaeoøkologi. Undervisningssemester vår. 5 studiepoeng. Emneskildring vil bli 

ettersendt sidan denne ikkje er komplett på noverande tidspunkt. Forslag til 

emnekode: BIO355

 BIO198 Yrkespraksis i biologi I (3 sp), 298 Yrkespraksis i biologi II (10 sp) og 

BIO199 Forskningspraksis i biologi (3 sp)  

Desse emna er ein del av prosjektet PRIME og bioCEED, og skal gje studentar høve 

til å få eit praksisopphald både tidleg og seint i bachelorstudiet. BIO199 supplerer det 
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eksisterande tilbodet om BIO299 Forskningsprosjekt i biologi, for studentar tidleg i 

studiet.  Emna er særskilt retta mot bachelorstudentar i biologi. Praksisvertar vil vere 

institusjoner, organisasjoner og bedrifter som tilset biologar og som BIO har 

samarbeid med, eller god kjennskap til.

Omfang

Emnet blir 3 sp for å gje ekstra motiverte studentar høve til å ta emnet i tillegg til eit 

fullt semester. Emnet vil og vere fleksibelt i forhold til tidspunkt for utplassering og vil 

kunne tilpassast anna arbeidsbelasting i emnet.

Vi ber om at emna vert oppretta slik at tilbodet kan til studentane kan starte våren 

2015, men ønskjer noko meir tid til å utbetre emneskilding og informasjon til 

studentane.

 BIO297 Feltkursundervisning (5 sp)

Emnet var vår/haust 2014 eit spesialpensumtilbod, og BIO og bioCEED ønskjer å 

opprette dette emnet som eit fast tilbod. Emneskildring er vedlagt, men vi ber om 

høve til å oppdatere emneskildringa etter samråd med pedagogane som er involvert i 

emnet. Forslag til kode: BIO297.

Nedlegging av emner: 

 BIO312 Aktuelle tema i teoretisk økologi 

 BIO350 / Pollenanalyser i palaeoøkologi
 BIO351 / Kvantitativ palaeoøkologi
 BIO352 / Makrofossiler i palaeoøkologi

Endringar i studieprogram, og endringar som får (kan få) følgjer for studieprogram

 BA Miljø- og ressursfag (MIRE)

o ECON216 er lagt ned og erstattes av ECON116. ECON116 vil erstatte det 

obligatoriske emnet ECON100 (dette går altså ut av planen). 

Det er nå ikke et reelt valg innen tverrfagene og MNF110 og FIL236 går inn i 
spesialiseringen i graden. 

Obligatoriske emner for alle studenter blir nå:

ECON116, KJEM100, MNF115, GEO281, MNF110, FIL236 og ExPhil som 
innføringsemne. 

MAT101/MAT111 evt STAT101/STAT110 for de som går den natur-
vitenskapelige retningen. 

Minimum spesialisering for hver retning er:

Biologi: BIO100, BIO101 og BIO102

Geografi: kommer med sine emner i uke 41. De er nå i en prosess med 
endring av bachelorgraden sin, og dermed også emner involvert i MIRE. 
Programstyret MIRE er i løpende kontakt med Institutt for geografi om 
endringene.

Kjemi: KJEM110, KJEM130 og KJEM130
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Samfunnsøkonomi: ECON140/ECON141, ECON130 og ECON110

Endringen ble vedtatt av Programstyret MIRE mandag 29.09.2014. Programstyret ved 
BIO er orientert om endringa, og har ingen innvendinger.

Oppdatert informasjonsfolder til studentene er vedlagt.

 BA biologi og BA berekraftig havbruk
4. semester i BA biologi og BA berekraftig havbruk har hatt 3 obligatoriske emne: BIO103 
Cellebiologi og genetikk, BIO104 Komparativ fysiologi og MOL100 Innføring i 
molekylærbiologi. Mange studentar har slitt med denne kombinasjonen, og særleg i 
emnet BIO104 har snittkarakteren vore låg og strykprosenten høg. BIO104 gjer no fleire 
grep for å betre situasjonen.

Emneansvarlege for BIO103 og BIO104 har merka seg at ein del studentar saknar 
forkunnskap i molekylærbiologi. Programstyret ved BIO ønskjer derfor følgjande endring i 
BA-programma i biologi og berekraftig havbruk:

I 2. semester kan studentar velje mellom MOL100 og ex.phil. Studentar som vel MOL100 
i 2. semester bør ha hatt KJEM110 i 1. semester.

BIO har vore i kontakt med Molekylærbiologisk institutt ang. endringa, og dei har ingen 
innvendigar mot ordninga. Vi er og i ein dialog med FOF for å sikre god informasjonsflyt.

Endringa blir fulgt opp med informasjon til studentane på programmøter og nettsider for å 
sikre at studentane kan gjere godt informerte og kvalifiserte val.

Studieplan BIO:

6. sem Valg Valg Valg 

5.sem Valg Valg Valg

4. sem BIO103 BIO104 MOL100/ex.phil

3. sem BIO102 STAT101/110 PHYS101

2. sem BIO101 KJEM130/202/MAT102(KJEM110) Ex.phil/MOL100

1. sem BIO100 KJEM110(KJEM100) MAT101/111

Studieplan HAV:

6. sem BIO204A+LAS201+LAS203 BIO205 Valg 

5.sem BIO203 BIO206 BIO291

4. sem BIO103 BIO104 MOL100/ex.phil

3. sem BIO102 STAT101/110 BIO280

2. sem BIO101 KJEM130/202/MAT102(KJEM110) Ex.phil/MOL100

1. sem BIO100 KJEM110(KJEM100) MAT101/111

 Masterprogram i biologi, studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi
BIO210 blir obligatorisk i mastergraden for dei som ikkje har dette, eller tilsvarande 
emne, frå bachelorgraden

 Masterprogram i biologi - havbruksbiologi
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BIO382 erstattar BIO304 som obligatorisk emne i mastergraden.

Programbeskrivelser i ny mal

Programbeskrivelser i ny mal er vedlagt. Det er framleis behov for å korrigere språk 
(nynorsk/bokmål), og vi reknar med at det derfor blir gjort mindre endringar i språk/ordlegging 
(nynorsk og engelsk) før publisering på nett. 

Venleg helsing

Øyvind Fiksen

undervisningsleder Oddfrid T. Kårstad Førland

studieleiar



Emnekode BIO230
Namn, nynorsk Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon.

Namn, bokmål Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon.
Namn, engelsk Plant systematics, morphology and evolution.
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår (annakvar, oddetalsår, første gang V2015)

Emnet blir ikkje undervist ved lågt studenttal (minimum 8 studentar) og har eit avgrensa tal plassar (maximum 24). 
Emnet går inn i undervisningsopptaket.

Undervisningsspråk Engelsk. Norsk dersom kun norsktalande studentar.
Studienivå Bachelor eller master (200 talsemne)
Institutt Institutt for Biologi
Krav til studierett For å starta på emnet er det krav om ein studieretning knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du fyller 

ev. opptakskrav.
Innhald Emnet vil gje studentane ei innføring i mangfaldet hos karplantene med fokus på systematikk og evolusjon. 

Gjennomgang av evolusjonære slektskapsforhold og morfologiske karaktertrekk for dei viktigaste karplantegruppene. Det  
blir lagt særleg vekt på kulturplanter. Studentane vil få praktisk erfaring i grunnleggjande molekylære og fylogenetiske 
metodar.

Læringsutbytte Etter fullført kurs skal studentane kunna:
* forstå og beskriva plantenes mangfald, evolusjon, klassifisering og utbreiing.
* forstå og beskriva plantenes morfologi frå eit evolusjonært og systematisk perspektiv.
* kjenna igjen og namnsetja eit utval av slekter og viktige plantegrupper.
* gjennomføra molekylærsystematisk arbeid og enklare fylogenetisk analyse.
* utføra botanisk feltarbeid og innsamling av materiale.

Tilrådde forkunnskapar Obligatoriske deler av bachelor i biologi.
Krav til forkunnskapar BIO101, BIO102.
Fagleg overlapp Ingen.
Undervisning og omfang Førelesningar: tysdagar 2 timar, veke 10-13, 15-16, 18-19, 21-22.

Laboratorieundervisning (morfologi): torsdagar 4 timar, veke 10-13, 15-16, 18-19, 21-22.
Laboratorieundervisning (molekylær): tysdag & torsdag veke 17.
Ekskursjonar: tysdag veke 14 & 20, heile dagar.
Seminar: tysdag veke 23.



Obligatoriske arbeidskrav Laboratorieoppgåver (morfologi og molekylær), munnleg presentasjon og ekskursjonar, inklusive innsamling.
Tal på semesteraktivitetane er gyldige: 4.

Vurderingsform Mappeevaluering. Fylgjande inngår i mappa:
1. Godkjent labjournal.
2. Skriftleg og munnleg presentasjon av molekylært og fylogenetisk arbeid.
3. Innlevering av herbariebelegg frå innsamling.
4. Heimeeksamen.

Kvar del tel 25 %.
Vurderingssemester Vår
Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluera undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 
Kontaktinformasjon Førelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev. studiekonsulenten på instituttet.



Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode BIO2XX (foreslår BIO201)
Navn, Bokmål Økologi

Navn, bokmål Økologi
Navn, engelsk Ecology

Studiepoeng 10

EB_UNDSEM Undervisningssemester Vår 

EB_SPRAK Undervisningsspråk Norsk/Engelsk

EB_NIVAA Studienivå Bachelor

EB_INSTITU Institutt Institutt for biologi

EB_STUDRET Krav til studierett Studierett ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og at krav til forkunnskaper er oppfylt

EB_INNHOLD Mål og innhold Kurset gir en innføring i grunnleggende økologisk teori på individ-, populasjons- og samfunnsnivå. Sentrale 
tema som bl.a. livshistorieteori, populasjonsvekst, konkurranse, predator-bytte, parasittisme, diversitet, 
suksesjoner, artstukturer, fordelinger i tid og rom, metapopulasjons- og metasamfunnsøkologi vil bli 
gjennomgått.  Økosystemmodeller for flyt av masse og energi står også sentralt. 
Kurset har som mål å etablere et felles økologisk teorigrunnlag for studenter som skal videre på 
studieretninger i økologi eller tilgrensende fagområder. Økologiens samfunnsrelevans, for eksempel som 
grunnlag for kunnskapsbasert høsting av naturresurser og forvaltning av andre økosystemfunksjoner og -
tjenester vil også diskuteres. Kurset er relevant for og vil bruke eksempler fra planter, dyr og 
mikroorganismer i både terrestriske og marine systemer.

23.09.2013



EB_UTBYTTE Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne:
 Gjøre rede for grunnprinsippene i individbasert økologi.
 Utlede grunnleggende livshistorieteori og forstå hvordan ulike seleksjonsmekanismer kan påvirke 

livshistorien til populasjoner eller arter.
 Uttrykke og analysere teori for konkurranse, predator-bytte dynamikk, parasitt-vert dynamikk, og 

populasjonsvekst.
 Forstå prinsippene bak trekk-basert økologi og hvordan dette kan brukes for å forstå prosesser og 

strukturer i samfunn og økosystemer.
 Gjøre rede for samfunnsøkologiske teorier bak diversitet, suksesjon og samfunnsdynamikk.
 Forklare hvordan produktivitet, massebalanse, og økologiske prosesser strukturerer økosystemer.
 Analysere hvordan forskjellige typer menneskelig påvirkning griper inni og påvirker økologiske 

prosesser, økosystemer og biodiversitet.
 Bruke utvalgte analytiske og numeriske modeller på anvendte økologiske spørsmål.
 Forklare hvordan evolusjonsteorien påvirker alle lag av økologisk teori
 Forstå sammenhenger mellom økosystemprosesser, -funksjoner og -tjenester.

EB_ANBKRAV Anbefalte forkunnskaper MAT102, BIO100, BIO102

EB_KRAV Krav til forkunnskaper MAT101/MAT110

EB_FAGOVL Faglig overlapp 10 sp BIO201

EB_ UNDMETO Undervisning og omfang Forelesninger: 20t
Kollokvier/gruppeøving: 10t
Datalab 10t

EB_OBLIGAT Obligatoriske arbeidskrav Godkjente obligatoriske innleveringer (gyldig inneværende og påfølgende semester)

EB_VURDERI Vurdering/Eksamensform Godkjente innleveringer
Mappevurdering

EB_EKSSEM Eksamenssemester Det er ordinær eksamen kvart semester

EB_K-SKALA Karakterskala
Grading scale

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail.

EB_UNDSTED Undervisningssted** Bergen

EB_EVALUER Emneevaluering** Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

EB_KONTAKT Kontaktinformasjon Foreleser og Administrativ kontaktperson finner du på Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



DATO

Emnekode BIO233
Namn, nynorsk Insekters diversitet og biologi

Namn, bokmål Insekters diversitet og biologi

Namn, engelsk Insect diversity and biology

Studiepoeng 10

Undervisningssemester Høst, annenhvert år. Første gang høsten 2015, deretter 2017, i rotasjon med kuset BIO231 (systematisk zoologi))

Undervisningsspråk Norsk 
Engelsk etter behov

Studienivå Bachelor, master (200-tall)

Institutt Biologi

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

Innhald
Mål og innhald

Kurset vil gi en grundig innføring i insekter og andre landlevende leddyrs ekstreme artsrikdom og biologi, og derav få innblikk i deres 
viktige rolle for økosystemer, menneskets helse og matproduksjon. Gjennom praktiske øvelser i felt og i laboratorium, samt 
forelesninger og litteraturstudier, vil man lære grunnleggende aspekter innen forskning på insekter og andre leddyr og være i stand til 
å gjennomføre forskningsoppgaver med slike dyr. Kurset vil i tillegg være relevant for arbeid med skadedyrproblematikk og 
miljøstudier.

Kurset vil inneholde studier av levende insekter i felt og i laboratorium, detaljerte anatomiske studier, samt artsbestemmelse ved hjelp 
av mikroskopi og DNA strekkoding. Tema er bredt sammensatt med forelesninger som dekker systematikk, økologi, fysiologi og 
adferd hos mange hovedgrupper av insekter og utvalgte andre grupper av leddyr. Enkelte tema vil belyses i særlig grad basert på ny 
forskning, og hvor kritisk evaluering av forskningsdata inngår i form av vitenskapelig skrivetrening.



Læringsutbytte Studentene skal:

 lære hvordan man samler inn insekter i felt ved hjelp av ulike metoder
 kunne sortere, identifisere og ta vare på materiale for deponering i vitenskapelige samlinger med dataoverføring til globale 

miljøforvaltningsdatabaser
 kjenne til hvordan man kan identifisere arter ved hjelp av DNA strekkoding
 bli kjent med morfologi og adferd av forskjellige hovedgrupper av insekter, og hvordan de er tilpasset bomiljøet
 lære grunnleggende anatomisk disseksjon og mikroskopi, særlig med henblikk på indre anatomiske strukturer
 forstå grunnleggende fysiologiske, reproduktive og utviklingsmessige systemer hos insekter
 kjenne til nyere forskning innen evolusjon av ulike insektgrupper og gjøre rede for evolusjonære slektskapsforhold
 gjennom kritisk lesning av vitenskapelige artikler og skriveøvelser lære å fremstille konsist essensielle forskningsfunn

Tilrådde forkunnskapar BIO101, BIO102

Krav til forkunnskapar Ingen

Fagleg overlapp -

Undervisning og omfang 3 dager feltarbeid
10 dager laboratoriearbeid a 3 timer pr uke (inkludert en dag innføring i vitenskapelige samlinger)
24 timer forelesning, 2 timer pr uke
Totalt 14 uker

Obligatoriske arbeidskrav Deltagelse på feltarbeid
Godkjent laboratorie- og feltjournal
Laboratoriejournal er gyldig i 6 semester.

Vurderingsform Laboratorie- og feltjournal, 30 %
Essay, 20 %
Muntlig eksamen med innlagt praktisk prøve, 45 minutter, 50%

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester

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

Undervisningsstad** Bergen: Institutt for Biologi. Feltarbeid i Bergensområdet

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

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Emnekode BIO347
Namn, nynorsk

Namn, bokmål
Namn, engelsk Global Change Ecology
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Vår

Undervisningsspråk Engelsk
Studienivå Bachelor, master, phd eller ein kombinasjon (200tallsemne kan inngå i både bachelor og master). Anbefalt 

emne i masterprogrammet Biodiversitet, Evolusjon og Økologi
Institutt Inst for Biologi
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav
Innhald Humans have an increasing effect on global biodiversity through habitat change, pollution, overharvesting, 

introduction of invasive species, and through our effect on the global climate. This course will give an 
overview on how humans change the environment and on how biodiversity have been and will be affected by 
these changes. The main focus will be on climatic changes and its effect on terrestrial ecosystems and 
biodiversity, but also the other factors will be discussed. The course will therefore start by presenting the
knowledge status of climate change and how the climate has changed before humans had any impact on the 
climatic systems. Then we will discuss the observed and predicted impact this have on terrestrial ecosystems 
and biodiversity, before discussing other human-related drivers of ecological change. 

The course will be a mix of traditional lectures and class discussions, and the students will be given relevant 
literature as a base for discussions before each lecture. They are expected to read this and may be given specific 
assignments for the lectures to enhance the discussions in the class. The final evaluation will be based on an 
essay/blog that the student writes. The topic of this essay will be discussed with the lecturers before the student 
starts on the task. 

Læringsutbytte Forstå hvordan menneskeskapte endringer i miljø og klima vil føre til endringer i det terrestre økosystemet
regionalt og globalt. 

Tilrådde forkunnskapar Grunnleggende økologisk forståelse gjennom økologiske emner som gis i bachelorløpet (Bio102, ….)



Krav til forkunnskapar Ingen

Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Obligatoriske forelesninger

Totalt 11-12 forelesninger a 2x45 min

Obligatoriske arbeidskrav Forelesninger og skriftlig oppgåve (essay)
Vurderingsform Skriftlig oppgåve (essay)
Vurderingssemester Vår
Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 
Kontaktinformasjon Institutt for biologi, studie@bio.uib.no



Kort informasjon til praksisverter

Praksisplasser på grunnleggende (BIO 198, en uke eller 70 timer) eller avansert (BIO 298, 3 uker og 
200 timer) nivå for UIB BSc studenter i biologi. 

Bakgrunn
Det nyetablerte Senter for fremragende utdanning i biologi (bioCEED), koordineres av Institutt for 
biologi (BIO), Universitetet i Bergen har som mål å forbedre kvaliteten på biologiutdanningen, blant 
annet gjennom å utvikle et tettere forhold mellom teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og 
samfunnsmessig relevans i våre utdanningsprogrammer.

1. Utplassering på et grunnleggende nivå (1 uke), og / eller
2. Utplassering på et mer avansert nivå (3 uker) 

Relevante ferdigheter, potensielle utplasseringsverter og -oppgaver
Praksisen bør gi en setting der studentene kan bruke og/eller utvikle kunnskap og ferdigheter de har 
tilegnet seg på kurs og/eller gi studentene innsikt i mulige relevante karriereveier. 

 Spesifikke disiplinære eller tekniske ferdigheter i biologi kan utvikles gjennom 
praksisplasser i bedrifter og organisasjoner som ansetter biologer og bruker biologi i vid 
forstand. Slike ferdigheter omfatter felt-, lab-, database-, og databehandlingsarbeid,
samt rapportering, og kunnskapsinnsamling og systematisering. 

 I tillegg til "biologiske ferdigheter» per se, forventer vi også at studentene vil ha nytte av
å få generelle yrkesferdigheter, også kalt "transferrable skills". Topp fem av slike
ferdigheter er kommunikasjon, teamarbeid, tidsstyring, problemløsning og
organisatoriske ferdigheter. 

 Å jobbe som biolog innebærer ofte formidling av forskningsbasert informasjon til en
rekke målgrupper. Dette kan være utfordrende. Kommunikasjonsevner er derfor
vesentlig.

Praksisplasser i alle sektorer; privat, offentlig og frivilligheten, er aktuelle, og knyttes til aktiviteter og 
opplevelser som gir studentene mulighet til å bruke, eller se, den fremtidige bruken av sin biologiske 
og / eller overfør kompetanse eller ferdigheter. For eksempel:

 industri, statlige og ikke-statlige organisasjoner som arbeider med biologisk produksjon, 
naturforvaltning, relevant administrasjon, turisme, utdanning, miljøvurdering, forskning, etc.

 Generelt vil praksisplasser inkludere direkte involvering med dag-til-dag oppgaver i 
vertsorganisasjonen, og være en kombinasjon av aktiv læring og læring gjennom 
observasjon.

Studentene skal utføre oppgaver som er til nytte for verten, og de bør helst arbeide relativt 
selvstendig. Aktuelle oppgaver er:

 Feltarbeid, laboratoriearbeid, databasearbeid, datasystematisering, ulike analyser eller 
vurderinger, innsamling/kunnskapsinnhenting, rapportskriving, kommunikasjonsarbeid, 
utdanning, etc.

 Studenten skal informeres på forhånd om de planlagte aktivitetene i praksisoppholdet. 
Vertsinstitusjonen kan, og bør, kreve at studentene forbereder seg på forhånd ved for 
eksempel å lese informasjonsmateriell eller prosedyrer. Denne informasjonen skal være 
tilgjengelig senest en uke før praksisperioden

 Det skal utarbeides en arbeidsplan for perioden, og studenten er forpliktet til å følge denne 
planen. 



Praktisk tilrettelegging og evaluering / vurdering av praksisperioden
Før praksisperioden, skal verten, studenten og BIO signere en praksisavtale. Én person ved
vertsinstitusjonen bør være oppnevnt kontaktperson / veileder. Avhengig av oppgavene, kan
studentene bli samlet i grupper eller arbeide selvstendig. Etter praksisperioden, skal 
studenten(e) skrive en kort rapport og forberede en 10 min presentasjon om aktivitetetn til
vertsinstitusjonen, studentens hovedoppgaver under oppholdet, inntrykk og innsikt fra
arbeidet hos verten. Studentene presenterer denne på en felles workshop på BIO mot
slutten av kurset, med påfølgende felles diskusjon. Hvis det er mulig, ville det en fordel om
kontaktpersonen kunne delta på denne workshopen.

Mål
Praksisplasser som skissert ovenfor, i kombinasjon med en workshop for å sammenligne 
erfaringer vil trene studentene i å anvende disiplinær kunnskap og ferdigheter i praksis, og
gjøre studentene mer bevisst på sin kompetanse og ferdigheter viktig for arbeidsgivere. Det 
vil også synliggjøre framtidige jobbmuligheter. 

Vurdering

• Praksisopphold
Frammøte godkjent av veileder/kontaktperson. 

• BIO
Kort (20min) presentasjon av praksisopphold til studenter på emne. Oppgaver, utfordringer 
og løsninger.
Workshop for å utforske felles utfordringer og løsninger i ulike praksisplasser.



Emnekode BIO198

Namn, nynorsk Yrkespraksis i biologi

Namn, bokmål Yrkespraksis i biologi

Namn, engelsk

Studiepoeng 3

Undervisningssemester Vår/Haust. Det er eit avgrensa tal plassar på emnet. Ein søkjer på 

emnet til Institutt for biologi (lenke), og det er krav om 

motivasjonsbrev. 

Undervisningsspråk Norsk

Studienivå Bachelor

Institutt Institutt for biologi

Krav til studierett Bachelor i biologi, Bachelor i berekraftig havbruk, Bachelor i miljø-

og ressursfag. Emnet er for studentar i 3.-6. semester på BA-graden.

Innhald Mål: Praktikantopphaldet skal bidra til at studentar i 3..-6. semester får 
praktisk erfaring frå biologisk samfunns- og yrkesliv, og får forståing for 
den faglege kompetansen biologi gir overfor aktuelle samfunnsaktørar og 
arbeidsgivarar. Gjennom observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk 
utøving skal studentane få høve til å verte meir medvitne på eiga framtidig 
yrkesrolle og yrkeshøve.

Innhald: Studentane deltek i arbeidsoppgåvene i den organisasjonen, etaten, 
eller bedrifta dei er utplassert i. Det er ein føresetnad at dei får høve til å 
delta i arbeidsoppgåver som er relevante både i forhold til deira faglige 
kompetanse og i forhold til mottakar sine behov. Studenten skal skrive ein 
kortfatta rapport som samanfattar praksiserfaringa.  

Læringsutbytte Etter fullført praksis skal studentane

 Kunne bruke biologisk fagkunnskap i praktisk utøving av 
faget

 ha fått innblikk i praktiske utfordringer og  relevante 

arbeidsoppgåver i samfunns- og næringsliv som biologar 

kan vere med å løyse.

 Kunne reflektere over forholdet mellom teori og praktisk 

utøving av faget  

 ha fått innblikk i korleis ein bedrift/organisasjon organiserer 
arbeidet

 kunne oppsummere eit arbeid i form av ein prosjektrapport



Tilrådde forkunnskapar

Krav til forkunnskapar BIO100, BIO101

Fagleg overlapp 

Undervisning og omfang Omfang: Totalt ca. 60 t (1,5 veke). Minimum 1 veker ( 40 t) 
skal vere arbeid hos praksisverten. Praksisrapport/presentasjon 
må vere godkjent for å få godkjent emnet.

Obligatoriske arbeidskrav Utplassering minimum 1 veke. Praksisrapport/presentasjon må vere 

godkjent for å få godkjent emnet.

Vurderingsform Rapport

Vurderingssemester I undervisingssemester

Karakterskala Bestått/Ikkje bestått

Undervisningsstad** Bergen, eller anna stad etter avtale med student og praksisrettleiar.

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet 

sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, 

kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Emnekode BIO298

Namn, nynorsk Yrkespraksis i biologi II

Namn, bokmål Yrkespraksis i biologi II

Namn, engelsk

Studiepoeng 10

Undervisningssemester Vår/Haust

Undervisningsspråk Norsk

Studienivå Bachelor

Institutt Institutt for biologi

Krav til studierett Bachelor i biologi, Bachelor i berekraftig havbruk, Bachelor i miljø- og 

ressursfag

Innhald Mål: Praktikantopphaldet skal bidra til å sjå den faglege kompetansen biologi gir 
overfor aktuelle samfunnsaktørar og arbeidsgivarar. Gjennom observasjon, 
samhandling, rettleiing og praktisk utøving skal studentane få høve til å verte meir 
medvitne på eiga yrkesrolle og yrkeshøve.

Innhald: Studentane deltek i arbeidsoppgåvene i den bedrifta dei er utplassert i. Det 
er ein føresetnad at dei får høve til å delta i arbeidsoppgåver som er relevante i 
forhold til deira faglige kompetanse og i forhold til bedriftene sine behov.

Læringsutbytte Etter fullført praksis skal studentane 

 ha fått generell arbeidserfaring og konkret bransjeerfaring.

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

 kombinere teori med erfaringsbasert læring
 reflektere over forholdet mellom teori og praksis
 arbeide med observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk 

utøving av faget
 beskrive korleis ein bedrift/organisasjon organiserer arbeidet
 bruke biologisk kunnskap på arbeidsrelevante praktiske 

oppgåver
 oppsummere eit arbeid i form av ein prosjektrapport

Tilrådde forkunnskapar

Krav til forkunnskapar Ingen

Fagleg overlapp 



Undervisning og 

omfang

Omfang: Totalt ca. 200 t (5 veker). Minimum 3 veker (120 t) skal vere arbeid hos 
praksisverten. Praksisrapport må vere godkjent for å få godkjent emnet.

Obligatoriske 

arbeidskrav

Utplassering minimum 3 vekesverk. Praksisrapport/presentasjon må vere 

godkjent for å få godkjent emnet.

Vurderingsform Rapport

Vurderingssemester I undervisingssemester

Karakterskala Bestått/Ikkje bestått

Undervisningsstad** Bergen, eller anna stad etter avtale med student og praksisrettleiar.

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 

kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev

studiekonsulenten på instituttet.



Utkast til emnebeskrivelse - bioCEED DATO

Emnekode BIO199
Namn, nynorsk Forskingspraksis i biologi

Namn, bokmål Forskningspraksis i biologi

Namn, engelsk
Studiepoeng 3

Undervisningssemester Vår/Haust

Undervisningsspråk Norsk

Studienivå Bachelor

Institutt Institutt for biologi

Krav til studierett Bachelor i biologi, Bachelor i berekraftig havbruk, Bachelor i miljø- og ressursfag

Innhald BIO199 gir bachelorstudenter i 3.-6. semester mulighet til å få praktisk erfaring fra og innsikt i arbeid med 
biologisk forskning. Du får delta i et forskningsprosjekt og bidra til dette prosjektet gjennom å utføre definerte 
praktiske forskningsoppgaver i samarbeid med en erfaren biolog.

Studenten vil få en kortfattet introduksjon til veileders forskningsprosjekt, inkludert faglig bakgrunn, 
problemstilling og mål for prosjektet, innføring i de metoder som brukes og begrunnelse for det 
eksperimentelle designet. Studenten vil deretter tilegne seg praktisk forskningserfaring gjennom å utføre 
oppgaver som bidrar til gjennomføring av prosjektet. De konkrete oppgavene vil bli definert av veileder, og det 
vil bli gitt opplæring i nødvendige metoder. Tidspunkt og timeplan for kurset avtales mellom student og 
veileder

Omfanget av kurset er 60 timer (totalt 1.5 uke) som inkluderer praktisk arbeid i felt / laboratorium / 
databehandling, samt skriving av en kortfattet praksisrapport. Rapporten har to formål. Den skal beskrive 
forskningsarbeidet og vil tjene som et grunnlagsdokument for videre bruk av data studenten har generert, og 
den skal være et refleksjonsdokument som oppsummerer studentens erfaringer og refleksjoner. 
Praksisrapport/presentasjon må vere godkjent for å få godkjent emnet.



Læringsutbytte Læringsutbytte: 

Ved endt og bestått BIO199 skal studenten 

- ha tilegnet seg kunnskap om den faglige problemstillingen i prosjektet og om praktiske og faglige 
utfordringer knyttet til biologisk forskningsarbeid generelt.

- ha tilegnet seg kompetanse innenfor de forskningsmetodene som han eller hun ble opplært i og brukte i 
prosjektet

- kunne rapportere enkle forskningsresultater skriftlig og muntlig
- ha tilegnet seg generelle ferdigheter innenfor prosjektsamarbeid, problemløsning, og fått en bedre 

forståelse for den biologiske forskningens natur og utfordringer

Tilrådde forkunnskapar
Krav til forkunnskapar BIO100, BIO101

Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Omfanget av kurset er 60 timer (1.5 uke). 

Obligatoriske arbeidskrav Deltaking i forskingsprosjekt. Praksisrapport/presentasjon må vere godkjent for å få godkjent emnet.

Vurderingsform Rapport

Vurderingssemester I undervisingssemester

Karakterskala Bestått/Ikkje bestått

Undervisningsstad** Bergen, eller anna stad etter avtale med student og prosjektrettleiar.

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

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode BIO297
Namn, nynorsk Feltkursundervising

Namn, bokmål Feltkursundervising
Namn, engelsk Field course teaching
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Vår-Haust. Emnet startar i slutten av vårsemestert, og avsluttast i starten av haustsemesteret. Emnet har eit 

avgrensa antal plassar og inngår i undervisingsopptaket. Opptak til emnet er begrenset og blir gjort på grunnlag av fagbakgrunn, 
karakter og motivasjonsbrev.

Undervisningsspråk Norsk
Studienivå Bachelor, master, 
Institutt Inst for Biologi
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit bachelor- eller masterprogram ved Det 

matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav



Innhald Kurset har som formål å gi studentene erfaring i undervisning av andre studenter og i å veilede studenter i felt. I 
tillegg vil det gjennom for- og etterarbeid legges opp til at studentene får et bevisst forhold til undervisningen.
Kurset vil bestå av tre deler. 
Del 1 – Innføring:
Dagsamling med forberedelse til jobben som undervisningsassistent. Her vil vi gjennomgå hva selve jobben vil 
bestå i (hva som skjer på feltkurset og hva som er forventningene til assistentene), og gi en kort pedagogisk 
innføring rettet inn mot oppgavene man har som assistent på feltkurs. Her vil det også bli delt ut relevant 
pensumlitteratur.
Punkter for forberedelsesdagen (20. mai)
1. Velkommen
2. En presentasjon av feltkurset og hva som skal gjennomgås her
3. Forventninger til feltassistentene på feltkurset
4. Pedagogikk på feltkurs
5. Diskusjon av tema for rapporter (se Del 3)

Del 2 - Feltkurs:
Den andre delen er at man blir med som assistent på kurset i minst 2 uker (10 dager). Oppgavene på feltkurset 
inkluderer å hjelpe studentene med identifisering av dyr og planter, veilede studenter med prosjektoppgavene, 
og ansvar for en gruppe studenter i løpet feltuken. Oppgavene til assistentene vil kunne variere fra uke til uke.  
Feltuker (kurset går mandag til fredag i disse ukene):
Uke 25 
Uke 34
Uke 35

Del 3 - Rapport: 
Den tredje og siste delen består i å skrive en rapport med utgangspunkt i feltkurset og relevant faglig og 
pedagogisk litteratur. Temaet for rapporten vil bli diskutert med lederne på kurset i løpet av innføringsdagen og 
i løpet av feltkurset. Aktuelle temaer kan være hvordan spesifikke deler av feltkurset fungerer, forslag til 
hvordan man kan forbedre feltkurset, eller hvordan studentene opplever læringsutbyttet av hele eller spesielle 
deler av feltkurset.

Læringsutbytte Manglar (blir ettersendt når vi har konferert med pedagogane om teksten)



Tilrådde forkunnskapar Obligatoriske delar av bachelor i biologi, eller tilsvarande. Emnet er for vidarekomne bachelorstudentar, 
lektorstudentar og masterstudentar med solid bakgrunn i biologi

Krav til forkunnskapar BIO102 Organismebiologi II, eller tilsvarande. Emnet har eit avgrensa antal plassar og inngår i undervisingsopptaket. 
Opptak til emnet er begrenset og blir gjort på grunnlag av fagbakgrunn, karakter og motivasjonsbrev.

Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang 1 dag undervising i vårsemesteret.

Minimum 2 veker felt.
Rapport.

Obligatoriske arbeidskrav Deltaking på kursaktivitetar, felrkurs og rapport.

Vurderingsform Mappevurdering, rapport.
Vurderingssemester Haust
Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Undervisningsstad** Bergen
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 
Kontaktinformasjon Institutt for biologi, studie@bio.uib.no



UNIVERSITETET I BERGEN / ADRESSE: POSTBOKS 7803, 5020 BERGEN

TELEFON: 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / WWW.UIB.NO

Miljø- og ressursfag
Naturvitenskapelige- og 
samfunnsvitenskapelige retninger

Bachelorgraden

Studiet er treårig og kombinerer miljø- og ressursemner fra både naturvitenskapene 

og fra samfunnsfagene. Studenter på bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag 

velger mellom studieveiene biologi, geografi, kjemi og samfunnsøkonomi. Emner fra 

studievegen inngår i spesialiseringen saman med tverrfaglege emne, 

naturvitskaplege emne og samfunnsfaglege emne.

Obligatoriske emner:

ECON116, KJEM100, MNF115, Ex.Phil., GEO281, MNF110 og FIL236.

De to sistnevnte er tverrfag. 

De som går den Naturvitenskapelige retningen må også ta MAT101/MAT111.

Spesialiseringsemner; 

Det skal velges minimum 30 studiepoeng innen valgt fordypning (biologi, geografi, 

kjemi, eller samfunnsøkonomi).

Opptak til master
Faglig minstekrav er karaktersnitt C eller bedre i opptaksgrunnlaget.
Se tabeller inne i folderen for studieløp som fyller kravene til opptak på de enkelte 
masterretningene.

Studieopphold i utlandet

Det finnes i dag mange alternativer for deg som ønsker å ta et semester eller to i et 

annet land. Vi har avtaler med svært mange universiteter i Europa og i resten av 

verden. Du kan også søke om delstudier ved Universitetssenteret på Svalbard 

(UNIS). Hvis du ønsker å gå videre med et masterstudie, velger du studiested ut i 

fra hva slags retning du tar sikte på.



Miljø – og ressursfag 

Naturvitenskapelige retninger:

Anbefalt studieløp for biologi:

Semester

1 høst ECON116 KJEM100 MNF115

2 vår Ex.Phil. MNF110 BIO101

3 høst MAT101/MAT111 BIO100 BIO102

4 vår valg BIO103 BIO104

5 høst GEO281 PHYS101 STAT101/STAT110
6 vår MOL100 FIL236 Valg

Anbefalt studieløp for kjemi

Semester

1 høst ECON116 KJEM100 MNF115 

2 vår Ex.Phil. KJEM110 KJEM130

3 høst MAT101/MAT111 KJEM120 KJEM131

4 vår MNF110 KJEM140 KJEM122

5 høst GEO281 KJEM210 STAT101/STAT110

6 vår FIL236 KJEM250 KJEM299

Studieveiledning

Kjemisk Institutt:
studieveileder@kj.uib.no

Institutt for biologi:
Beate.Rensvik@bio.uib.no

Generelle spørsmål:

studieveileder@mnfa.uib.no

Samfunnsvitenskapelige retninger:

Anbefalt studieløp for geografi

Semester
1 høst ECON116 (10) KJEM100 (10) MNF115 (10)
2 vår Ex.Phil. (10) GEO115 (5) GEO111/GEO121(15)
3 høst GEO112 (15) GEO151 (5) GEO281 (10)
4 vår MNF110 FIL236 GEO131 (10)
5 høst GEO123 (10) GEO215 (10) GEO231 (10)
6 vår GEO282/221/212 

(10)
GEO204 (5)
GEO206 (5)

GEO291/292 (10)

Anbefalt studieløp for samfunnsøkonomi:

Semester
1 høst ECON116 KJEM100 MNF115 
2 vår ECON140/ECON141 ECON130 ECON110
3 høst ECON230 ECON210 Valg/Ex.Phil.
4 vår MNF110 FIL236 Valg/Ex.Phil.
5 høst valg GEO281 ECON240
6 vår ECON290 valg valg

Studieveiledning

Institutt for geografi
Grethe.Meling@geog.uib.no

Institutt for økonomi

studieveileder@svfa.uib.no
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