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Mindre studieplanendringer for høsten 2013 
 
Frå Geofysisk institutt har vi fleire endringar for emner og eit varsel om ein større revisjon av 
mastergraden. 
 
 
 
Generelle presiseringar til emnebeskrivelsane våre: 
 
Vurdering og eksamensform og undervisningssemester:   
Vi ønskjer å oppdatere tekstane i alle våre emneskildringar ved å presisere fleksibilitet 
mellom eksamensformane på emner der begge formar er hensiktsmessige: 
Skriftleg. Kan bli muntleg dersom færre enn 10 oppmeldte. 
Munleg. Kan bli skriftleg dersom fleire enn 15 oppmeldte. 
 
For emne der vi innimellom har for få studentar til at emnet går skal dette kome fram under 
Undervisningssemester: 
Kurset går berre dersom nok studentar melder seg. 
 
Emneevaluering vil bli lagt inn i dei engelske emneskildringane: 
Evaluation will be conducted in accordance with the University of Bergen's quality assurance 
system. 
 
 
Rettingar for enkeltemne: 
 
GEOF321 skiftar undervisningssemester frå haust til vår 
Emnet GEOF321 Innføring i metodar for vervarsling skiftar undervisningssemester frå haust 
til vår. Emnet blir undervist neste gong vår 2014. 
 

Referanse Dato 

2012/10402-ELSL 04.03.2013 
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GEOF100 får fargekoda 
Førstesemesteremnet GEOF100 skal inn i fargekodesystemet og vi ber om at emnet får gul 
farge. 
 
Vurdering/eksamensform for ENERGIemna 
 
ENERGI200 i dag: 
Skuleeksamen,  4 timarHjelpemiddel: kalkulator 
Ny for ENERGI200: 
Skriftleg, 4 timar. Hjempemiddel: Kalkulator i tråd med retningslinjene til fakultetet. 
 
ENNERGI210 i dag: 
Midtvegseksamen, skriftleg, 2 timar; tel 20% av sluttkarakteren. Slutteksamen, skriftleg, 4 
timar; tel 80% av sluttkarakteren og må vere bestått. Må ha deltatt på midtvegseksamen for å 
få gå opp til eksamen. Hjelpemiddel: kalkulator 
Ny for ENERGI210: 
Skriftleg, 4 timar. Hjelpemiddel: Kalkulator i tråd med retningslinjene til fakultetet. 
 
Retting av forkunnskapskrav for GEOF301 
I dag: 
Opptak til masterprogram i meteorologi og oseanografi. 
Ny tekst: 
Opptak til Masterprogram i meteorologi og oseanografi, Masterprogram i energi eller Felles 
nordisk masterprogram i marine økosystem og klima (MareClim). 
 
Rettingar for GEOF326: 
Compulsory Requirements 
Regular attendance of the course exercise including presentation of own solutions. Project 
thesis, written. Must be passed in order to be allowed to take final exam. 
Assessment methods 
Written project thesis, counts 20% of the final grade and must be passed. Final exam, oral, 
45 minutes. Counts 80% of the final grade and must be passed. 
 
Rettingar for GEOF328: 
Compulsory Requirements  
Regular attendance of the course exercise including presentation of own solutions. Project 
thesis, written including an oral seminar presentation. Must be passed in order to be allowed 
to take final exam. 
Assessment methods 
Project thesis, counts 20% of the final grade and must be passed. Final exam, oral, 45 
minutes. Counts 80% of the final grade and must be passed. 
 
GEOF210/STAT110/PHYS116 
Vi vil tydeliggjere overlapp mellom desse emna for studentene våre og vil komme tilbake til 
kor stort overlapp det er mellom dei. 
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Gjennomgang av Masterprogram i meteorologi og oseanografi 
Instituttet startar noe ein gjennomgang av Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi 
etter at bachelorprogrammet har fått ny studieplan. Vi tek sikte på å ha den nye formen til 
mastergraden klar før fristen 1. oktober 2013. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Helge Drange 
Programstyreleder Elin Sletbakk 
 Studiekonsulent 
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Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
 
  
  

 

 
Mindre studieplanendringar for høsten 2013 og vidare planar - 
Institutt for biologi 
 
Viser til brev fra Det matematisk-naturvitskaplege fakultet der institutta blir bedt om  å 
melde inn mindre studieplanendringar for hausten 2013, og vidare planar om 
endringar i studietilbodet. Institutt for biologi har handsama dei mindre 
studieplanendringane i Programstyremøte 15. februar. 
 
Mindre studieplanendringar hausten 2013 
 
BIO100 Innføring i evolusjon og økologi 

- Endringar i vurderingform til 5 klasseromseksamenar gjennom semesteret. I 
semester utan undervising vert det ordinær skriftleg eksamen. 

- Mindre endringar i emneskildring  

 
BIO304 Spesialisering i havbruksbiologi 

- Emnet skiftar undervisingssemester til: annakvar haust, partallsår, neste gong 
2014. Emnet er obligatorisk i mastergraden i havbruksbiologi. Studentar som på 
grunn av omlegging ikkje får tilbod om kurset i løpet av mastergraden vil få tilbod 
om spesialpensum (per i dag gjeld dette ingen studentar). Dersom opptaket til 
masterprogrammet aukar vil emnet kunne gå kvart år. 

BIO310 Marine metoder 
- Legge til tilrådde forkunnskapar: BIO213 Marin økologi (kan takast parallelt) 
- Legge til: emnet har eit avgrensa tal plassar. Studentar med emnet som 

obligatorisk i sin studieplan vil bli prioritert. 
 

 

Referanse Dato 

2012/10402-ODF 28.02.2013 
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BIO242 Økologisk teori og modellering 
− Emnet blei oppretta ved studieplanendringane hausten 2012, med 

undervisingssemester haust (første gong hausten 2013). Emnet skal endre 
undervisingssemester til vår (første gong våren 2014). Ved å flytte emnet til 
våren får vi betre fordeling mellom haust og vår på økologiemne, og det vil 
vere lettare for både master- og bachelorstudentar å passe emnet inn i 
utdanningsplanen.  

 
BIO331 Fiskeriforvaltning 

- Endra vurderingsform til: Munnleg eksamen 
- Endre obligatoriske aktivitetar til: Rekneøvingar. 
 

BIO341 Biodiversitet: 
- Endring i vekting av vurdering til: Mappeevaluering av gruppearbeid (10%), 

semesterprosjekt (90%). Bokstavkarakter (frå grupparbeid 50, semesterprosjekt 
50) 

 

Endringar i undervisingstilbodet hausten 2013 
Emna BIO343 Høyfjellsøkologi og BIO262 Nordens natur vert ikkje undervist hausten 
2013. Emnet BIO304 blir ikkje undervist hausten 2013, og endrar 
undervisingssemester til annakvar haust (sjå over). 
 
Langsiktige planar 
 
Programstyret ved BIO har vedtatt omlegging av strukturen for mastertilbodet ved 
instituttet. Ved fristen for større studieplanendringar for studieåret 2014/15 vil 
programskildringar og oppretting av nye studiretningar vere klart. Endringane vil óg 
føre til at fleire av masterprogramma vert nedlagt, og vidareført som studieretningar 
under Masterprogram i biologi. 
 
Oppsummering av planlagte endringar i masterstrukturen: 
 
Masterprogram i biologi vil bli utvide til totalt 6 studieretningar: 

- Studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi  
o Denne studieretningen blir vidareført som tidlegare, med mindre endringar i 

studieplanen. 
- Studieretning marinbiologi 

o Studieretningen er ei samanslåing av dei tre studieretningane i det 
eksisterande masterprogrammet i marinbiologi (marin biodiversitet, akvatisk 
økologi og fiskebiologi). Studieplanen vil ha felles obligatoriske emne, i 
tillegg til tilrådde valemne for spesialisering i ulike retningar innan 
marinbiologi. 

- Studieretning fiskeribiologi og forvaltning 
o Vidareføring av det eksisterande masterprogrammet i fiskeribiologi og 

forvaltning som studieretning under masterprogram i biologi. 
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- Studieretning havbruksbiologi 
o Vidareføring av det eksisterande masterprogrammet i havbruksbiologi som 

studieretning under masterprogram i biologi, med mindre endringar i 
studieplan. 

- Studieretning i mikrobiologi og geobiologi 
o Studieretningen er ei samanslåing av dei to studiretningane mikrobiologi og 

geobiologi. Studieplanen vil ha felles obligatoriske emne, i tillegg til tilrådde 
valemne for spesialisering i ulike retningar. 

- Studieretning X (foreløpig namnlaus). 
o Vi arbeider framleis med eit godt og dekkande namn på denne 

studieretningen. Studieretningen er innan eit område der vi ikkje har eit 
eksisterande tilbod. Forskningstema er bl.a. fysiologi, anatomi og marin 
molekylærbiologi, miljøtoksikologi, ernæring. Stikkord: vekst, form, funksjon 
og utvikling  
(organismens indre miljø) 
Ei foreløpig skildring: 
Studiet handler om hvordan levende organismer (dyr, planter og mikroorganismer) er 
oppbygget og fungerer på et molekylært-, cellulært-, og individnivå. Studentene kan blant 
annet studere hvordan ulike livsprosesser foregår og hvordan organismer er evolusjonært 
og fysiologisk tilpasset sitt miljø. Undervisningen er forskningsbasert og bygger på 
eksperimentelle studier i laboratorier eller felt. Studentene kan velge blant studier av 
mikroorganismer, utvikling, vekst og ernæring av flercella dyr (inkludert fisk), tilpasning til 
naturlig miljø, samt effekter av menneske skapte fremmedstoffer. Oppgaver blir gitt av de 
ulike forskningsgruppene. 

 
Foreslåtte namn: Eksperimentell (organisme)biologi, Integrativ fysiologi, 
(Celle- og) utviklingsbiologi. Det er framleis diskusjon i fagmiljøet om kva 
namn som vil vere mest dekkande, og vi vel derfor å la studieretningen ha 
arbeidsnamnet X på noverande tidspunkt. 

 
For å styrke vårt samarbeid med UNIS ønskjer BIO at det på dei studieretningane der 
det er relevant blir lagt inn høve til å ta masterprosjektet på UNIS dersom slike er 
tilgjengelege. Dette vil ofte føre med seg justeringar i studieplanen til den enkelte 
student, der oblgatoriske og/eller valemne i graden bør erstattast av emne frå UNIS. 
Det er både praktiske og faglege årsaker til dette, og fleksibilitet i studieplanen vil 
gjere det lettare for studentar som ønskjer oppgåve på UNIS. BIO har tilsett Tove 
Gabrielsen frå UNIS i ein førsteamanuensis II-stilling, og ho vil fungere som 
kontaktperson i saker som gjeld BIO-studentar som tek oppgåve på Svalbard. 
Gabrielsen vil óg formidle ledige masterprosjekt til BIO, og dersom mogleg deltek ho 
på Masterdagen. 
 
Endring av strukturen til eit masterprogram i biologi med 6 studieretningar fører til at 
følgjande studieprogram vil bli lagt ned: 

- Masterprogram i marinbiologi, med tilhøyrande studieretningar marin 
biodiversitet, akvatisk økologi og fiskebiologi 

- Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning 
- Masterprogram i havbruksbiologi 
- Masterprogram i ernæring hos akvatiske organismar i oppdrett 
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BIO har oppretta undervisingsgrupper som har ansvar for temaområder innan vår 
undervising. Det første oppdraget undervisingsgruppene vil ha er ein grundig 
gjennomgang av emneporteføljen, med tanke på både utvikling, effektivisering og 
nye studieretningar på master. 
 
For meir informasjon om BIO sine langsiktige planar på andre område innan 
utdanning, viser vi til utdanningsmeldinga som blir sendt inn til fakultetet 8. mars 
2013. 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
 
Øyvind Fiksen 
programstyreleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 
 studieleiar 
 
 
 
 
 
Endringar i BIO100:  
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BIO100 Innføring i evolusjon og økologi 
Gruppepåmelding 
Det skal ved semesterregistreringen velges undervisningspartier for gruppeøvelser.  
Fagleg ansvarleg 
Professor Jarl Giske. Tlf: 55 58 44 61 86, E-post: Jarl.Giske@bio.uib.no  
Undervisningssemester 
Haust (Fargekode: grøn). 
Eksamenssemester 
Det er ordinær eksamen kvart semester.  
Undervisningsspråk 
Norsk 
Krav til studierett 
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav 
Mål og innhald 
Emnet gir ein grunnleggjande innføring i korleis evolusjonsprosessen kan utnyttast til å oppnå 
biologisk innsikt: korleis adaptasjon føregår i evolusjonære einingar, genetiske algoritmer, 
evolusjon av liv og makroevolusjon, populasjonsgenetikk, human evolusjon. 

Kurset inneheld også grunnleggjande populasjonsdynamikk, utviklinga av biologi som fagfelt 
og avsluttar med bruksområder for evolusjonære prinsipp. 

Det matematiske innhaldet i kurset vil være knytt til populasjonsdynamikk, 
populasjonsgenetikk, åtferd, og naturleg seleksjon. 
Læringsutbyte/resultat 
1) å gi studentane et grunnlag i biologisk tenking, med vekt på evolusjon og adaptasjon 

2) å gi et grunnlag for ei heilskapleg forståing av dei biologiske disiplinane som blir undervist 
seinare i bachelorgraden 

3) å vise at dagens biologiske verdsbilete gradvis har kome til gjennom naturvitskapleg 
forsking 

4) å gi ei grunnleggjande innføring i bruk av matematikk i biologi 

5) å gi studentane ei grunnlagsforståing av evolusjon og human biologi 

6) å trene studentene i kritisk evaluering av tekster 

6) å gi studentane erfaringar i skriftleg framstilling, samarbeid og mappeevaeluering. 
Krav til forkunnskapar 
Ingen 
Tilrådde forkunnskapar 
BIO100 er et innføringsemne i biologi, og krev ingen forkunnskapar i biologi.  

mailto:Jarl.Giske@bio.uib.no
https://www.uib.no/emne/BIO100
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Det er ein fordel om studentane har Biologi 1+2 eller tilsvarande frå vidaregåande skule. 
Fagleg overlapp 
10 sp overlapp med BIO110. 
Obligatoriske arbeidskrav 
Kollokvier og to semesteroppgaver som må være bestått for å få gå opp til avsluttende 
eksamen. 
Vurderingsformer 
Skriftlege eksamenar. I haustsemesteret er det fem eintimes klasseromseksamenar i løpet av 
semesteret. I vårsemesteret er det ei tretimes eksamen i februar. 
Karakterskala  
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 
Undervisningsstad 
Bergen 
Emneevaluering  
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt 
kvalitetssikringssystem. 
Kontaktinformasjon  
Administrativ kontaktperson: Beate Ulrikke Rensvik. E-post: Beate.Rensvik@bio.uib.no. Tlf: 
55 58 22 41. 
 
 

mailto:Beate.Rensvik@bio.uib.no


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

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

Institutt for fysikk og teknologi 
Telefon 55582806 
Telefaks 55589440 
post@mnfa.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allegt. 55, Bjørn Trumpys 
hus 
Bergen 

Saksbehandler 
Kristine Indahl Helle 
+47 55 58 27 66 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 

 
Mindre studieplanendringer høsten 2013 for Institutt for Fysikk og 
Teknologi. 

Viser til brev av 21.01.13, hvor instituttene bes om å melde inn små studieplanendringer for 
høsten 2013 år. Institutt for fysikk og teknologi foreslår følgende studieplanendringer:  

FYSIKK 

Mindre studieplanendringer: 
 
Endring av vurdering / eksamensform:  
 
Endring av tekst under vurderingsformer til emnene PHYS112, PHYS113: 
 
«Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtvegseksamen og/eller innlevert arbeid kan gjelde inntil 25 % av 
endelig karakter»   
 
Endres til: «Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtveiseksamen eller annen midtveisaktivitet kan gjelde 
inntil 25 % av endelig karakter» 
 
Eksempler på midtveisaktivitet: 

• Obligatorisk oppgave som leveres inn og registreres. Oppgavene deles ut til medstudenter. 
To og to medstudenter får i oppgave å rette to oppgaver hver. Et løsningsforslag kan være 
laget på forhånd. Faglærer kan ha en time hvor han/hun gjennomgå løsningsforslaget i 
plenum og samtidig er tilgjengelig for spørsmål. 

• CLICK-spørsmål i plenum. Studentene svarer på mentometerknapper. Obligatorisk oppmøte. 
• Obligatorisk oppgave som leveres inn og rettes av faglærer 
• Midtvegseksamen 

 
Midtveisaktivitet må bestemmes før semesterstart og informeres til studieadministrasjonen. 

Referanse Dato 

2012/10402-HAI 06.03.2013 
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Store studieplanendringer med oppstart fra høsten 2014: 
Programstyret i fysikk foreslår følgende endring av sammensetning og oppbygging av bachelorgraden 
i fysikk: 

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

• INF109 legges til som obligatorisk emne i førstesemester. 
• Endring av undervisningssemester for emnene PHYS111, PHYS112, PHYS113 og PHYS110 
• Emnene PHYS111, PHYS113, PHYS110, PHYS115 vil få endret innhold. Det er sannsynlig med 

endring av emnekoder. 
• Planen forutsetter at Institutt for matematikk endrer MAT121 fra forkunnskapskrav til 

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

 
Se vedlegg for forslag til ny oppbygging og emneinnhold. Forslaget vil bli sendt på høring til alle 
studieprogram som er brukere av fysikkemnene. 
 
PETROLEUMSTEKNOLOGI 
 

Mindre studieplanendringer: 
 

• Fjerne den obligatoriske rapporten i PTEK100. Da vil beskrivelsen av obligatoriske arbeidskrav 
bli som følger: "3 øvingar og 2 ekskursjonar. Dei obligatoriske aktivitetane er gyldig i 7 
semester (undervisningssemesteret + 6 påfølgande semester). 

 
• Endre eksamensform i PTEK212 slik at den blir mer i tråd med praksis i dag (skriftlig eksamen 

siste 3 år). Endres til "4 timar skriftleg eksamen (80%) og obligatoriske øvingar (20%). 
Eksamen kan bli munnleg, avhengig av antall oppmelde studentar. Dei obligatoriske øvingane 
vil da også utgjere 20% av karakteren.  Hjelpemiddel: Godkjent kalkulator." 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bjarne Stugu 
Programstyreleder, fysikk Hanne Israelsen 
 Studiekonsulent 
 
 
 
Harald Høiland                Terje Finnekås 
Programstyreleder, petroleumsteknologi        Studiekonsulent 
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Vedlegg:  
Forslag om nye emner, emnebeskrivelse 
 
 



Forslag til studieløp og nye kursbeskrivelser 

6. sem. (vår)    

5. sem. (høst) Ex phil Phys117 Phys115’ eller Phys116 

4. sem (vår) Mat 121 Phys114 Phys110’ 

3. sem (høst) Mat 212 Phys113’ Phys112 

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

1.  sem (høst) Inf 109 Mat 111 Valg (f.eks phys109) 

   

Her lister vi opp forslag til innhold i kursene: 

PHYS111’ Mekanikk I: Stive legemers mekanikk, svingninger og bølger 

PHYS112 Elektromagnetsme og optikk (Som før) 

PHYS113’ Mekanikk II og termodynamikk: Lagrange-hamilton formalisme, 
gravitasjon og celest mekanikk, termodynamikkens hovedsetninger, 
termodynamiske  prosesser og varmetransport. 

PHYS114 Målevitenskap og eksperimetalfysikk: Som før, men det forenklet 
rapportering i noen av øvelsene må vurderes. 

PHYS110’ Moderne fysikk I: Spesiell relativitetsteori, moderne fysikk frem til 
kvantefysikken, kvantefenomen og enkle endimensjonale problemer, atomer, det 
periodiske system, molekyler og faste stoff 

PHYS115’ Formell kvantemekanikk, løsing av Schrödingerligningen for en og 
flere partikler i flere dimensjoner, kvantestatistikk, grunnleggende krefter i 
atomkjerner og mellom partikler.   

PHYS116’ Signal og systemanalyse (som før) 

PHYS117 Prosjektoppgave (som før) 

PHYS109 (ikke obligatorisk) Innføring i astrofysikk 

  

 



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

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

Institutt for informatikk 
Telefon 55584200 
Telefaks 55584199 
 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allegaten 70 
Bergen 

Saksbehandler 
Mari Garaas Løchen 
55582604 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 

 
Mindre studieplanendringer for høsten 2013 fra institutt for 
informatikk 
 
Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret: 
 

1) INF111: Funksjonell web design 
 
Emnenavn endres til: INF111 Introduksjon til informasjonsteknologi 
Begrunnelse: Kurset har fått et videre innhold enn bare Web, og dette bør gjenspeiles i 
tittelen. 
 
Læringsutbytte endres til: 
Ved fullført emne INF111 skal studenten kunne: 
 
* gjøre rede for hvilken innflytelse IT har på samfunnet 
* analysere anvendelsesområder i den hensikt å finne gode applikasjoner for IT 
* presentere eksempler på vellykkede og mindre vellykkede IT systemer 
* evaluere Web-sider og andre datasystem ut i fra brukerens behov og synspunkt 
* kjenne til viktige standarder for datakommunikasjon 
* forklare hvordan samfunnet endres etter som tradisjonelle representasjonsformer 
(ofte papirbaserte) erstattes med digitale 
 
 

2) INF271: Kombinatorisk optimering 
 
Eksamensform endres til: "skriftlig, men hvis det er færre enn 20 deltakere kan det bli 
muntlig eksamen." 
Begrunnelse: Greit å ha valgfrihet, og å tilpasse seg til det som er vanlig i 200-emner. 
 
 

Referanse Dato 

2012/10402-MARLØ 01.03.2013 
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3) INF270: Lineær programmering og utvidelser 
 
Emnenavn endres til: INF270 Lineær programmering 
Begrunnelse: Navnet er kortere og utvidelsene av lineær programmering er  
tatt med i teksten under Mål og innhold. 
 
 

4) INF319 Prosjekt i programmering 
 
Emnenavn endres til: INF319 Informatikkprosjekt II 
Begrunnelse: Emnet bør få et videre innhold og kunne inneholde både  
litteraturstudium, modellering eller annet prosjektarbeid. 
 
Mål og innhald 
Eit prosjektarbeid i informatikk blir spesifisert, og skal gjennomførast i samråd med ein 
rettleiar ved instituttet. 
 
Læringsutbyte/resultat 
Ved fullført emne INF319 skal studenten kunne utføre større informatikkprosjekt på 
eiga hand. 
 
Obligatoriske arbeidskrav 
Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av arbeidet. 
 
Vurderingsformer 
Den skriftlege rapporten og den munnlege presentasjonen blir gitt ein samla karakter 
(bestått/ ikkje bestått eller karakterskalaen A-F). 
 
Karakterskala 
Ved sensur av emnet vert det nytta bestått/ikkje-bestått, eller karakterskalaen A-F. 
 
 

5) INF219: Bachelorprosjekt i programmering 
 
Emnenavn endres til: INF219 Informatikkprosjekt I 
Begrunnelse: Emnet bør få et videre innhold og kunne inneholde både  
litteraturstudium, modellering eller annet prosjektarbeid. 
 
Mål og innhald 
Eit prosjektarbeid blir spesifisert, og skal gjennomførast i samråd med ein rettleiar ved 
instituttet. Typiske prosjektoppgåver er innan programmering, men det kan også bli gitt 
prosjekt innafor litteraturstudium, modellering, mm. Merk at det er avgrensa tal på 
oppgåver. Aktuelle prosjekt vil bli gjort kjente for studentane på Mi side. Førespurnader 
om ledige prosjekt kan også rettast til studierettleiar ved Institutt for informatikk 
(studieveileder@ii.uib.no). 
 
Læringsutbyte/resultat 
Ved fullført emne INF219 skal studenten kunne utføre prosjektarbeid i informatikk på 

mailto:studieveileder@ii.uib.no
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eiga hand. 
 
Obligatoriske arbeidskrav 
Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av arbeidet. 
 
Vurderingsformer 
Den skriftlege rapporten og den munnlege presentasjonen blir gitt ein samla karakter 
(bestått eller ikkje bestått). 
 
Karakterskala 
Bestått/ikkje bestått. 
 
Begrunnelse vurderingsform INF319 og INF219: 
Det er generelt for lite krav at studenter må presentere noe i løpet av studiene, og av og 
til blir det gitt prosjekter som er relativt lette.  Den foreslåtte endringen har som mål 
både at studenter skal øve på å presentere, og at prosjektene blir bedre kvalitetssikret. 
 
 

6) Opprette nytt emne: INF207: Sosiale Nettverk 
 
Instituttet er klar over at opprettelse av emner i utgangspunktet er en stor endring, som 
dermed bør meldes inn til fristen 1.oktober for å så tre i kraft fra neste studieår. 
I dette tilfelle dreier deg seg om å ”opprette” et emne ved informatikk/MN-fakultetet, 
som i praksis allerede eksisterer ved institutt for informasjons- og medievitenskap/SV-
fakultetet (INFO207)).   
 
Når emnet (INFO207) først ble opprettet ble det lagt til informasjonsvitenskap, mens 
man nå ønsker å få duplisert dette også til informatikk (INF207).  
 
Informatikk har hele tiden samarbeidet med informasjonsvitenskap om emnet, og 
følgelig informert våre studenter om tilbudet, slik at for instituttets sin del anses dette i 
praksis ikke som opprettelse av nytt emne, men mer som en administrativ tilpasning. 
(Ved å få opprettet INF207 blir emnet synlig i emneoversikter til informatikk/MN, og det 
åpnes også for andre MN-studenter som tilfredsstiller kravene.) 
 
Emnebeskrivelse for INF207: Se eget vedlegg. 
 
 

7) Opprette MOD350 som planelement i FS 
 

MOD350 (Modell-basert programvareutvikling) som undervises på HiB er et valgfritt 
emne for studentene på det felles masterprogrammet i programutvikling. Foreløpig har 
UiB-studentene muligheten til å legge til de obligatoriske emnene på Høgskolen i Bergen 
(MOD250 og MOD251) i utdanningsplanen sin, ettersom disse to emnene er registrert 
som planelement i UiB sin FS. I tillegg er det nå ønskelig å opprette det valgfrie emnet 
MOD350 som planelement, for å synliggjøre dette emnet ytterligere for UiB-studentene. 
Tidligere har planelementet MOD259 blitt brukt til å synliggjøre modell-basert 
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programvareutvikling for UiB-studenter, og det er ønskelig at MOD259 fortsatt beholdes 
som planelement til bruk ved eksamen i spesialpensum. Ønsket er da å opprette 
MOD350 som planelement i tillegg til det nåværende MOD259. 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Dag Haugland 
programstyreleder Mari Garaas Løchen 
 førstekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode INF207 
Namn, nynorsk Sosial nettverksteori 
 

Namn, bokmål Sosial nettverksteori 
Namn, engelsk Social Networks Theory 
Studiepoeng 10 
Undervisningssemester Haust 
Undervisningsspråk Norsk 
Studienivå Bachelor/ master 
Institutt Institutt for informatikk (i samarbeid med institutt for informasjons- og medievitenskap) 
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at 

du oppfyller ev. opptakskrav. 
Mål og innhald Emnet gir eit oversyn over korleis teoretiske rammeverk frå ulike fagområde kan nyttast til å modellere og 

analysere komplekse sosiale nettverk. Sosial nettverksteori hjelper oss å forstå strukturen i ulike sosiale 
nettverk, korleis dei utviklar seg, korleis kommunikasjon i sosiale nettverk går føre seg, og korleis nettverk 
dannar grunnlag for samhandling. Nettverksomgrepet er sentralt i mange fag, blant anna økonomi, sosiologi, 
informatikk, informasjonsvitskap og matematikk. Ei tverrfagleg tilnærming til sosiale nettverk gir moglegheit 
for å analysere fellestrekk ved tilsynelatande ulike fenomen, frå korleis informasjon, meiningar og oppførsel 
spreiar seg i elektroniske sosiale nettverk til korleis epidemiar og finansielle kriser utviklar seg til korleis 
søkjemaskinar nyttar lenkene mellom websider for rangering av sider i et websøk. Dei store datamengdene i 
applikasjonane i dag gjer at effektive algoritmar må nyttast. 

Emnet vert undervist i samarbeid mellom Institutt for informasjons- og medievitskap og Institutt for 
informatikk. 

 

18.01.2013 



Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:  

• demonstrere teoretisk kunnskap om teoretiske modellar, omgrep og resultat relatert til modellering og 
analyse av sosiale nettverk, utvikla i fleire fagdisiplinar.  

• gjengi og forklare dei viktigaste matematiske modellane for sosiale nettverk og sosial interaksjon, samt 
relaterte omgrep.  

• gjengi og forklare de viktigaste vitskapelege resultata relaterte til slike modellar.  
• nytte ulike teoretiske verktøy for å analysere sosiale nettverk.  
• velje ein passande matematiske modell for å lage ein abstraksjon av eit gitt type fenomen i eit gitt 

sosialt nettverk, og kunne nytte omgrep og teknikkar for å analysere slike modellar.  
• demonstrere ei grunnleggjande forståing av relaterte matematiske modellar og omgrep frå fleire ulike 

fagdisiplinar. 

Tilrådde forkunnskapar INFO102 eller MNF130 eller tilsvarande. 

Krav til forkunnskapar  Ingen 
Fagleg overlapp  
 

INFO207: 10 studiepoeng 

Undervisning og omfang Førelesingar 2 timar per veke i 12-16 veker. Gruppeøvingar 2 timar per veke i 12-16 veker. 

Obligatoriske arbeidskrav 5 obligatoriske oppgåver må løysast og godkjennast. 

Obligatoriske oppgåver må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Dei er gyldige berre eitt semester 
utover det semesteret dei har blitt godkjende. 

Vurdering/Eksamensform 4 timar skriftleg eksamen. Ingen hjelpemiddel tillete. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver 
som kan inngå i sluttkarakteren 

Eksamenssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 
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. 

Undervisningsstad Bergen 

http://www.uib.no/emne/INFO102
http://www.uib.no/emne/MNF130


 
 
 

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

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson  finn du  på Min side, kontakt ev. studiekonsulenten på instituttet 
(studieveileder@ii.uib.no). 
 



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

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

Institutt for geovitenskap 
Telefon 55583600 
Telefaks 55583660 
post@geo.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
 

Saksbehandler 
Kaia Nepstad 
+47 55 58 35 19 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2013 ved Institutt for 
geovitenskap 
Viser til brev av 21.01.2013, hvor instituttene bes om å melde inn studieplaner for emner som 
undervises i neste semester (høsten 2013). Institutt for geovitenskap ønsker å melde inn 
følgende studieplanendringer:  
 
Tidspunkt for vurdering: MAT230 – Fourieranalyse 
MAT230 – Fourieranalyse oppgis som anbefalt som valgemne i 5. semester for studenter i 
retning geofysikk, matematikkfordypning. Dette emnet er imidlertid flyttet og går nå kun på 
vårsemesteret. Programstyret ved Institutt for geovitenskap har vedtatt at MAT236 flyttes 
som anbefalt valgemne fra 5. til 6. semester i studieplanen for bachelorprogrammet i 
geovitenskap, retning geofysikk, fordypning matematikk. 
 
Kursbeskrivelse: GEOV260 – Petroleumsgeologi  
Emnet har fått oppdatert kursbeskrivelse. Følgende endringer er foreslått:  

- Anbefalte forkunnskaper: GEOV102 og GEOV108 
- Obligatoriske aktiviteter: Praktiske øvelser. Obligatoriske aktiviteter må godkjennes 

for å kunne ta eksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i seks 
påfølgende semestre.  

- Vurderingsform: 4 timer skriftlig eksamen. Tillatte hjelpemidler: kalkulator.  
 

Endringer for masterretning Geobiologi og geokjemi:  
- Masterretningen har fått ny tekst for «mål og innhold» og «læringsutbytte» (vedlagt).  
- Programstyret ved Institutt for geovitenskap vedtok 21.02.13 å endre navn for denne 

masterretningen til «Geokjemi og geobiologi».  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 

Referanse Dato 

2012/10402-KANE 05.03.2013 
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Haflidi Haflidason  
Programstyreleder  Kaia Nepstad 
 førstekonsulent 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Ny emnebeskrivelse for GEOV260 

Ny tekst for masterretning Geobiologi og Geokjemi 

 

 

Kopi: 

Kristine Engan-Skei 

 



GEOV260  Introduction to Petroleum Geoscience 
 
Aims and Content 
This course is designed to give an introduction to petroleum geoscience with an 
emphasis on exploration.  The course aims to give an overview of hydrocarbon 
exploration in a global context, exploration strategy and investigates some of the 
main types of geological data used in exploration.  The course is split into four 
main themes: i) overview of petroleum geoscience, ii) the subsurface 
environment and the major types of subsurface data, iii) play fairway analysis 
and elements of the petroleum play (source, seal, reservoir, trap), and, iv) 
examples of petroleum provinces (North Sea and Middle East).   
 
Students will be introduced to the theory and background concepts in lectures 
and will gain practical experience of working with geological data in practical 
sessions, including an integrated prospect evaluation exercise running for 
several weeks. 
 
Learning Outcomes 

• Gain an introductory knowledge of the hydrocarbon habitat and 
exploration approaches. 

• Understand the types, usage and display of subsurface geological data 
and the limits on the reliability of such data. 

• Be familiar with the petroleum play concept and its components: source 
rocks, reservoirs, traps, seals and the timing of generation relative to trap 
formation. 

• Be familiar with several petroleum provinces and the key geological 
elements of their success/failure. 

• Be able to describe and interpret relatively simple subsurface datasets 
from wells and evaluate these data to conduct a geological evaluation of a 
field and undertake a reserves calculation. 

 
Pre-requisites 
GEOV101 or equivalent 
 
Recommended previous courses 
GEOV102, GEOV108 
 
Compulsory Requirements 
Practical exercises.  The integrated prospect evaluation exercise must be passed 
on order to take the final exam. 
 
Assessment 
4-hour written exam.  Allowing aids: calculators 
 
Grading 
For assessment of the course is based on the AF grading scale. 



Mal for nye tekster til ”Mål og innhold” og ”Læringsutbytte” 
Våren 2011 
 
Studieretning: Geokjemi og Geobiologi   
 
Mål og innhold (Norsk) 

Studiet omfattar ulike problemstillingar innan magmatiske, metamorfe, hydrotermale, 
geokjemiske og geobiologiske prosessar, og samspelet mellom desse både i moderne og 
tidleg geologisk tid, biologiske og (bio)geokjemiske prosessar i marine sediment, 
sedimentprovenans, samt forvitringsreaksjonar og vasskjemi. Marine forskingstokt og 
landbasert feltarbeid i kombinasjon med laboratorieundersøkingar vil gi deg kunnskap innan 
fundamentale, globale petrologiske, geokjemiske og biogeokjemiske prosessar og erfaring i 
bruk av moderne analytiske metodar og teknikkar. Kunnskapen er viktig for å forstå jorda si 
utvikling gjennom tid og dannar basis for ein fornuftig og berekraftig forvalting av naturlege 
resursar og miljø. Eksempel på studietema er skorpedannande og hydrotermale prosessar ved 
sprederyggar, jordas tidlige miljø og utvikling, biosignaturar og tidleg liv, den djupe 
biosfæren, biomineralisering, marine malmførekomstar, og geokjemiske og geobiologiske 
prosessar knytta til CO2 lagring. 
 
Læringsutbytte (Norsk) 
 
Ved fullført masterprogram i Geovitenskap, studieretning Geokjemi og Geobiologi skal 
kandidaten kunne: 

• forklare og anvende relevante begrep og terminologi innan geokjemi og geobiologi 
• beherske relevante geokjemiske og geobiologiske teoriar, metodar og modellar, og 

kjenne avgrensingane til desse 
• utføre sjølvstendig forsknings- og industri-orientert feltarbeid 
• beherske moderne laboratorieteknikkar og prosedyrar 
• forklare komplekse samspel mellom geokjemiske og biologiske prosessar, og korleis 

slike prosessar kontrollerar jorda si utvikling gjennom tid 
• formidle geofaglege idear, problem og løysingar mundleg og skriftleg til spesialistar 

og ikkje-spesialistar på både norsk og engelsk 
• anvende geofagleg kunnskap til å analysere samfunnsmessige problem knytte til 

ressursar og miljø 
• arbeide individuelt og i team for å løyse samansette geologiske og tverrfaglige 

problemstillingar 
• utføre laboratorie- og feltarbeid i samsvar med god HMS-praksis 
• gjennomføre et sjølvstendig forskingsarbeid innan ei gitt tidsramme og i samsvar med 

faglege og etiske normer 
 
 
Mål og innhold (Engelsk) 
 
The study includes different topics within magmatic, metamorphic, hydrothermal, 
geochemical and geobiological processes, and the interactions between these in modern and 
ancient geological time, biological and (bio)geochemical processes in marine sediments, 
sedimentary provenance, and weathering reactions and aquatic geochemistry. Marine 
research cruises and on-land field work, in combination with laboratory research, will form 
the basis for understanding the fundamental global petrological, geochemical and 



biogeochemical processes, and experience in the use of modern analytical methods and 
techniques. The knowledge is important for understanding the evolution of the Earth through 
time, and forms the basis for a rational and viable management of natural resources and the 
environment. Examples of study themes include, but are not limited to, magmatic and 
hydrothermal processes at spreading ridges, environment and evolution of the early Earth, 
biosignatures and early life, the deep biosphere, biomineralisation, marine ore deposits, and 
geochemical and geobiological processes connected to CO2 deposition. 
 
Læringsutbytte (Engelsk) 
 
After completing the MSc program in Geochemistry and geobiology candidates should be 
able to: 

• explain and apply relevant phrases and terminology in geochemistry and geobiology 
• master relevant geochemical and geobiological theories, methods and models, and be 

able to explain their uses and limitations 
• conduct independent scientific and industry-oriented fieldwork 
• understand and use up-to-date laboratory techniques and procedures 
• explain complex interactions between geochemical and geobiological processes, and 

how such processes control the evolution of the earth through time 
• communicate geoscientific ideas, problems and solutions both orally and in writing to 

specialists and non-specialists in both Norwegian and English 
• use geoscientific knowledge to analyze societal problems related to resources and 

environment 
• work individually and as part of a team to solve complex geoscientific and 

multidisciplinary problems 
• perform laboratory- and fieldwork in accordance with health- and safety standards 
• carry out an independent research project within a given timeframe, and in 

accordance with scientific and ethical standards  
 



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

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

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
Telefaks 55589490 
post@kj.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Realfagbygget, Allegt. 41 
Bergen 

Saksbehandler 
Guro Kristin Øvsthus 
55583445 
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Endringsdokument frå Kjemisk institutt: Mindre 
studieplanendringar for haust 2013 
Studieplanendringane vart handsama i møte i Programstyret i kjemi 15.02.2013. Instituttet 
melder inn følgjande mindre endringar:  
 
Mindre studieplanendringar:  
 
KJEM122 Syntetisk uorganisk kjemi 
Tilrådde forkunnskapar endra frå 
KJEM210 
til 
Ingen 
 
 
KJEM233 Organisk massespektrometri  
Vurderingsform endra frå 
Skriftleg eksamen (4t). Dersom 4 eller færre oppmeldte kan det bli munnleg 
eksamen. Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Enkel lommekalkulator i 
tråd med retningslinjene til fakultetet. Linjal. 
til 
Skriftleg eksamen (4t). Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Enkel 
lommekalkulator i tråd med retningslinjene til fakultetet. Linjal. 

 
KJEM214 Overflate-og kolloidkjemi  
Undervisningsspråk endra frå 
Norsk 
til  
Engelsk 
 
 
KJEM260 Radiokjemi og radioaktivitet  

Referanse Dato 

2012/10402-GUØV 20.02.2013 
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Undervisningsspråk endra frå 
Norsk 
til  
Engelsk 
 
 
PTEK213 Reservoarteknikk II  
Vurderingsform endra frå 
Munnleg eksamen (85%) og obligatoriske øving (15%). Dersom mange studentar deltek kan 
eksamen bli skriftleg (4 timar). Den obligatoriske øvinga vil da også utgjere 15% av 
karakteren. 
til 
Skriftleg eksamen (4 t). Dersom få oppmeldte kan det bli munnleg eksamen. Tillatne 
hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Enkel lommekalkulator i tråd med retningslinjene til 
fakultetet. 
Obligatorisk øving må leverast innan fastsett frist for å få obligatoriske aktivitetar godkjende 
og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet. 
 
Merknad:  
Obligatorisk øving i PTEK213 skal ikkje lenger utgjera del av avsluttande karakter, 
men kun vere obligatorisk arbeidskrav for å få tilgang til avsluttande eksamen. Dette 
må oppdaterast i FS. Endring i emnet er gjort i samråd med Institutt for fysikk og 
teknologi.   
 
Registrering av forkunnskapskrav for FARM236 i FS:  
Vi ber om at fakultetet legg inn forkunnskapskravet for FARM236 Lækjemiddelkjemi i 
FS. Forkunnskapskravet som er definert i emneskildringa er FARM130/KJEM130, 
men dette er ikkje registrert i FS.  
 
Andre endringar i undervisningstilbodet ved Kjemisk institutt framover: 
Kjemisk institutt viser til Utdanningsmelding for 2012 der status for Erasmus Mundus-
studieprogrammet Masterprogram i Avansert spektroskopi (ASC) blir utgreidd. 
Kjemisk institutt mottar siste kull studentar studieåret 2013/2014, og deretter må 
studieprogrammet og tilhøyrande emnekodar terminerast i FS. Vi vil følgje dette opp i 
større studieplanendringar som vi melder inn til fristen 01.10.2013.   
 
Overtaking av PTEK-emne: 
Fakultetet flytta frå og med 13.02.2013 det totale emneansvaret for emna PTEK213 
Reservoarteknikk II og PTEK313 Reservoarkarakterisering og utvinningsteknikk frå 
Institutt for fysikk og teknologi til Kjemisk institutt i FS etter ynskje frå involverte 
institutt. Kjemisk institutt vil følgje opp kontaktinformasjon i emneskildringane på nett i 
samband med oppdatering av studieplanendringane.    
 
 
Med venleg helsing  

 
 

 
John Georg Seland 
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Leiar, Programstyret i kjemi  
  Guro Kristin Øvsthus 

  Seniorkonsulent 
 
 
 
 

Institutt for fysikk og teknologi 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Hege Ommedal 
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Kjemisk institutt 
 

 

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
Telefaks 55589490 
post@kj.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Realfagbygget, Allegt. 41 
Bergen 

Saksbehandler 
Hege Ommedal 
55583446 
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Langsiktig plan for endring i studieplanen til Bachelorstudiet i 
nanoteknologi 
 
 
I forbindelse med mindre studieplanendringer for høsten 2013 ber fakultetet om at 
programstyrene gir en kortfattet orientering om planer for endringer i programmene 
(12/10402-KRE, 21.01.13). 
 
Programstyret for nanoVT jobber med en omlegging av studieplanen for 
Bachelorprogrammet i nanoteknologi. Målet er at det skal meldes inn en stor 
studieplanendring til høsten 2013. Den ønskete endringen er beskrevet i 
utdanningsmeldingen for 2012 for studieprogrammene i nanoVT, og vi henviser til den for 
mer informasjon når den foreligger innen fristen 8. mars 2013. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Morten Førre 
Leder i programstyret for nanoVT    Hege Ommedal 
       Seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2012/10402-HEOM 27.02.2013 
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Matematisk institutt 
 

 

Matematisk institutt 
Telefon 55582838 
Telefaks 55589672 
post@math.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allég. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Kristine Lysnes 
55582834 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2013 - Matematisk institutt 
Vi viser til sak 12/10402 vedrørende studieplanendringer for høsten 2013 - MN-fakultet.  
Programstyret ved Matematisk institutt har hatt studieplanendringer til behandling, og 
følgende studieplanendringer ble vedtatt:   
 
 
MAT101 og MAT111: liten endring i obligatoriske arbeidskrav 
Vi ønsker å endre Obligatoriske arbeidskrav fra «To godkjende obligatoriske oppgåver» til 
kun «Godkjende obligatoriske oppgåver» uten å spesifisere antall.  
 
Programstyret har diskutert muligheten for å ha flere små innleveringer i MAT101 og 
MAT111 istedenfor 2 store. Dette for å få studentene til å jobbe mer jevnt hele semesteret og 
også for å få de til å møte på regnegruppene. Slik det er nå viser emneevalueringer at 
studentene legger ned altfor få timer i uken på disse kursene, det er dårlig oppmøte på 
regnegrupper (unntatt rett før fristen for innleveringer og før eksamen) og det er for høyt 
stryk. Vi mistenker også at det er en del avskriving av obligatoriske innleveringer, nettopp 
fordi de er så store og vanskelige at de svakere studentene gir opp.  
 
Mer konkret er forslaget fra programstyret at det blir 12 små innleveringer, og studentene må 
bestå minst 8 av disse for å gå opp til eksamen. Innleveringene vil være en del av 
ukesoppgavene (regnegruppe-oppgavene), slik at det hverken blir merarbeid for foreleser 
eller for studentene, for de skal jo egentlig gjøre alle ukesoppgavene. De skal kunne jobbe 
med disse på regnegruppene og få hjelp der, og det beste ville vært om de kunne 
godkjennes av gruppeleder på regnegruppene. Da tror vi flere ville møtt på grupper. Vi er 
åpne for diskusjon om detaljene.   
 
 
MAT361 og MAT362: endring i undervisningssemester 
For kurset MAT361 Bevaringsmetoder for hyperbolske differensiallikninger ønsker vi å endre 
undervisningssemester fra «Haust – odde årstal» til «Haust – ved behov» 
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For MAT362 Bevaringsmetoder for elliptiske differensiallikninger ønsker vi å endre 
undervisningssemester fra «Vår – jamne årstal» til «Vår – ved behov». 
 
Begrunnelsen for begge er få studenter. Dette er avanserte kurs som ikke bachelorstudenter 
kan ta. Vi har god oversikt over egne master- og PhD-studenter som trenger/ønsker å ta 
kursene, og vil tilby de når vi har studenter. For eksempel går MAT362 dette semesteret pga 
ønske fra flere masterstudenter, selv om det ikke er jamnt årstall nå. Masterstudiet har meget 
begrenset tidsramme, og det er bedre at kursene går når det er behov. Ingen av kursene er 
obligatoriske i noen studieprogram.  
 
 
MAT251: justering av emnenavn 
Navneendring for kurset MAT251 fra "Klassisk mekanikk" til "Klassisk og beregningsorientert 
mekanikk". Det nye navnet er mer beskrivende for innholdet. Det skiller også kurset 
tydeligere fra fysikernes kurs med samme navn. 
 
 
RDID100: endring i obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer 
Programstyret ved Matematisk institutt tar til etterretning forslaget til studieplanendringer 
som har kommet inn fra Lærerutdanningsutvalget når det gjelder RDID100 Realfagdidaktikk. 
Her ønskes det at obligatoriske arbeidskrav endres fra "Skolebesøk på inntil 5 dager med 
tilhørende obligatorisk oppgave (gyldig i to semestre; inneværende og påfølgende semester). 
Fire obligatoriske arbeidsoppgaver/aktiviteter (gyldige i to semestre; inneværende og 
påfølgende semester)" 
til 
"Skolebesøk på inntil 5 dager (gyldig i to semestre; inneværende og påfølgende semester). 
Fire obligatoriske arbeidsoppgaver/aktiviteter (gyldige i to semestre; inneværende og 
påfølgende semester)" 
 
Vurderingsformer endres fra 
"Skriftlig eksamen, 5 timer. Ingen tillatte hjelpemidler." 
Til "Mappevurdering" 
 
Begrunnelsen for endring i eksamensform fra lærerutdanningen og faglærer i RDID100: 
«Erfaringer fra tidligere år med skriftlig skoleeksamen er dårlige (lite refleksjon og tenkning, 
dårlige prestasjoner) og vi tror at eksamensformen spiller en rolle. Vi vil gjerne bytte 
eksamensformen til mappeeksamen. Dette er også en skriftlig eksamen, men den består av 
flere (fire) mindre oppgaver fordelt over hele semesteret som knyttes til både pensum og 
skolepraksis. Studentene får en tilbakemelding til første innlevering og kan på denne måten 
utvikle og forbedre tekstene før de endelig blir levert inn for vurdering i slutten av semesteret. 
Slik kan studentene oppnå et større læringsutbytte.»  
 
 
Mulig endring i bachelorprogrammet i matematiske fag 
Programstyret og instituttleder har begynt å diskutere muligheten for å gjøre noe med 
bachelorprogrammet i matematiske fag. Slik programmet er nå sliter det med å tiltrekke seg 
nok studenter. Ettersom vi har inkludert fag for alle tre av våre forskningsretninger inn i 
samme program har ikke programmet en klar nok profil. «Ingen» av studentene som 
begynner på programmet vet at de kan bli noe annet enn mattelærere, og de mener at dette 
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kan være grunnen til at andre kan skremmes fra å søke til oss og vi taper i konkurransen 
med NTNU og ingeniørstudier om ungdom som er interesserte i matematikk og teknologiske 
fag. Et annet problem er at det i nåværende bachelorprogram ikke er plass til alle emnene 
som trengs for masteropptak, spesielt for ren matematikk. Disse opptaksfagene har 
studentene måttet ta under frie studiepoeng, og noen har ikke vært klar over dette tidlig nok 
til å få tatt nødvendige fag innen normert tid.  
Spørsmålet er hva vi kan gjøre for å gjøre studiet mer populært, få en klarere profil og 
muligens også gjenspeile en profesjon.  
 
En mulig vei å gå er å splitte opp bachelorprogrammet i matematiske fag (45 plasser) i 3 
program:  
1 Bachelor i matematikk (ren-matematikk)  
1 Bachelor i statistikk  
1 Bachelor i ABM  
hver med 15 plasser til å begynne med. Da kan vi få fylt opp plassene + laget studieløp som 
passer bedre mot mastergradene. Det går an å lage en klarere profil for hvert program.  
 
En annen mulighet er å opprette et nytt program i tillegg til det eksisterende, mer slik som 
informatikk (med programmet Datateknologi), fysikk (med Petroleum- og prosessteknologi) 
og kjemi (med Nanoteknologi) har gjort. 
 
Forskningsgruppene skal tenke videre på dette og eventuelt komme med forslag før fristen 
for store studieplanendringer 1. oktober.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Arne Stray 
Leder Programstyret Kristine Lysnes 
 studieveileder 
 
 
 
 
 
 



 

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

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

Molekylærbiologisk institutt 

Telefon 55584500 

Telefaks 55589683 

post@mbi.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7803 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Thormøhlensgate 55 

Bergen 

Saksbehandler 

Gunhild Brubakken 
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Mindre studieplanendringer for høsten 2013 ved MBI 

 

 

MOL202 Eksperimentell molekylærbiologi (10 sp, våremne): Endring i forkunnskapskrav.  

- Programstyret ved Molekylærbiologisk institutt har vedtatt å endre 
forkunnskapskravene i MOL202 Eksperimentell molekylærbiologi, slik at studentene 
må ha MOL100, MOL200 og KJEM110. Hittil har det vært mulig å ta kurset om man 
har et hvilket som helst laboratoriekurs i kjemi. Vi ser at det kun er KJEM110 som er 
dekkende for innholdet i MOL202.  

- Programstyret har også vedtatt en presisering av at man må ha bestått eksamenene i 
disse kursene for å kunne ta MOL202, og at man ikke kan ta de samme semester 
som MOL202.  

- Vi ønsker at endringen blir synlig i god tid før høstsemesteret begynner, slik at 
studentene får anledning til å planlegge høstsemesteret godt. 

- Nytt krav til forkunnskaper: «MOL100, MOL200 og KJEM110. Emna kan ikkje takast 
parallelt med MOL202, og eksamen må vere bestått.» 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Hee-Chan Seo 

Programstyreleder Gunhild Brubakken 

 førstekonsulent 
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