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Studieplanendringer for 2015/16 ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

 

Den 1. oktober er den faste fristen for å melde inn store studieplanendringer som skal tre i 
kraft i kommende studieår, og mindre studieplanendringer for emner som undervises i neste 
semester (våren 2015). Studieplanendringene behandles på Studiestyrets møte i november.  
 
Krav om bruk av ny UiB-mal for studieprogram 
Studiestyret vedtok 28. mai at alle studieprogram (bachelor og master) skal beskrives etter 
den nye gjeldende malen 1på UiB. Instituttene ble informert pr. brev, se sak 2013/9703. Nye 
beskrivelser sendes sammen med studieplanendringene innen 1. oktober 2014. 
 
Tverrfaglighet i studieprogrammene 
Studieprogrammene ved fakultetet kjennetegnes av stor tverrfaglighet og det er mange 
hensyn som skal tas i studieplanarbeid. Vi minner derfor om rapporten Tverrfaglige 
utfordringer fra 20102, og anbefalingene som arbeidsgruppen kom frem til.  
- Det må alltid følge med en godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem 
forslag om en studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. Det er svært uheldig 
om Studiestyret godkjenner studieplanendringer, som instituttledelsen på et berørt institutt 
ikke har tatt stilling til.  

                                                
1
 https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner#Maler_for_studieplaner 

2
 https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner 
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Eks. da Institutt for fysikk og teknologi høsten 2013 forslo MAT131 som obligatorisk i 
bachelorprogrammet i prosess- og petroleumsteknologi fulgt det med en godkjenning fra 
Matematisk Institutt.  
Når nye studentgrupper skal delta på et emne, må det som oftest planlegges med økt 
kapasitet på emnet. 
 
 
Viktige punkter  
I årets studieplanarbeid ber fakultetet instituttene om å se spesielt på følgende punkter i 
emnebeskrivelsene: 
 

 Forskjellen på obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform på emnene. Enkelte 
aktiviteter på et emne kan inngå både som et arbeidskrav og som en delvurdering, 
men det er da viktig å være presis.  
F.eks. på et emne med laboratoriearbeid kan det formuleres slik «Obligatorisk 
arbeidskrav: Deltagelse på lab» og «Vurdering: Laboratorierapport» 
 

 Læringsutbyttet: Husk at det er nødvendig å justere læringsutbytte i tråd med andre 
studieplanendringer på emnet/studieprogrammet. Mer om beskrivelse av 
læringsutbytte finner du i malene for emner og studieprogram. 
 

 Vi minner også om at alle emner skal undervises minimum hvert 2.år.  
Et ønske om å tilby irregulær undervisning i ulike tema kan ofte dekkes inn ved å 
tilby emner uten fast pensum, som BIO316 Utvalgte emner i miljøtoksikologi og 
INF329 Utvalgte emner i programutviklingsteknologi. 

Som vedlegg til brevet følger en oversikt over emner som ikke har registreringer i protokoll de 
siste 2 år. Fakultetet ber instituttene eksplisitt vurdere om disse emnene skal legges ned. 
 
 
EVUemner våren 2015 
Endringer i EVU-porteføljen (etter- og videreutdanningsemner) meldes inn som vanlig 
studieplanendringer, ved oppretting og nedlegging. 
 
Planlagte EVUemner våren 2015, jmf. data registrert i FS. Dersom det er feil i listen meldes 
det inn som en studieplanendring. 
 

emnekode emnenavn 

GEOV621* Arbeid i geotop - feltarbeid i geofag  

MAT602 Matematikk for lærere i ungdomsskolen - del 1 

MAT612 Matematikk for lærere i ungdomsskolen - del 2 

MAUMAT643 Matematikkens historie - matematikken i nyere tid 

MAUMAT644 Algebra 

PHYS622 Utforskende arbeidsmåter i fysikk og skolefysikk 

PTEK251-F Risikoanalyse - metoder og anvendelse 

SK103** Naturfag i skolen 1 

SK104** Naturfag i skolen 2 
 
* GEOV621 startet opp høsten 2014 og undervises over to semestre. 
** Emnene SK103 og SK104 administreres av Skolelaboratorium for realfag 
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Endringer i undervisningstilbudet våren 2015  
Studiestyret ønsker å bli informert om endringer i undervisningstilbudet våren 2015, som gjør 
at tilbudet avviker fra den vedtatte planen. Dette gjelder emner som ikke undervises 
regelmessig, ved for eksempel endring i syklusen fra partall til oddetalls år, eller hvis emnet 
avlyses pga. mangel på lærekrefter. Det er likevel begrensninger i muligheten til slike 
endringer. Dersom det er studenter som iht. studieplanen skal følge undervisning i emnet, er 
instituttene forpliktet til å tilby studentene undervisning og eksamen i emnet.  
 
 
Endring av fargekoder 
Ønske om endring av fargekode for emner meldes inn sammen med studieplanendringene.  
Fargekodesystemet skal være med på å forhindre kollisjoner i undervisning og eksamen for 
emner som inngår i flere program, og slik legge til rette for at studentene kan gjennomføre 
studieprogrammene i tråd med studieplanen slik den er vedtatt. Dette innebærer at emnenes 
fargekode må holdes så stabil som mulig.  
Konsekvenser for studieplanen i alle berørte program (både der det er obligatorisk emne og 
anbefalt valgemne) skal beskrives sammen med endringsforslaget. 
 
 
Skolefag 
For studenter som tenker å utdanne seg som lærer, har fakultetet en oversikt over anbefalte 
emnesammensetninger innenfor de enkelte skolefagene. Denne er bl.a. tilgjengelig i 
Studiehåndboken som trykkes hvert år. Man opererer med en slik oversikt for at studenter 
skal kunne velge relevante emner i forhold til undervisning i skoleverket og kvalifisere seg for 
opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB.  
 
Siden instituttenes emneportefølje endres fra tid til annen, er det viktig at denne oversikten 
holdes oppdatert. Fakultetet ber derfor om at instituttene gir tilbakemelding om endringer i 
anbefalingene for ”sitt” fag samtidig med frist for studieplanendringer 1. oktober. For skolefag 
som ”eies” av flere institutt (eks. naturfag), ber vi om at de involverte instituttene samarbeider 
om en felles anbefaling. Endringene i anbefalinger som er meldt inn innen 1. oktober gjøres 
gjeldende fra påfølgende studieår. 
 

Ressurser 
Gjeldende maler for studieplaner og emnebeskrivelser fins her:           
 https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner  
Malene brukes ved opprettelse av nye emner og omfattende omformuleringer. 
Reglement: https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Det er en forutsetning at studieplanendringene skjer innenfor instituttenes budsjettrammer. 

 

 

Frist for: 

          studieplanendringer for studieåret 2015/16 og våren 2015,  

          beskrivelser av studieprogrammene etter ny mal, 

          evt endring i sammensetningen i skolefag,  

          samt søknad om endring av emnenes fargekode   

 

er 1.oktober 2014 

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

 

 

Eli Neshavn Høie 

studiesjef Kristine Engan-Skei 

 seniorkonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  
Oversikt over store og små studieplanendringer  
Liste over emner med emner som ikke har registreringer i protokoll for de siste semestrene
    
 

https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=485611&DB_DOKID=690827
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=485611&DB_DOKID=690827


EMNEKODE Siste forekomst 
i protokoll_år 

.. og semester Første undervisning_ 
emnet har ingen 
forekomst i protokoll  

BIO311 ingen Første undervisning:  2011 VÅR 

BIO370 2011 HØST   

BIO377 ingen Første undervisning:  2012 VÅR 

GEOF344 2010 VÅR   

GEOV359 2012 VÅR   

INF284 ingen Første undervisning:  2011 VÅR 

INF347 2012 VÅR   

INF379 2007 HØST   

KJEM217 2011 HØST   

KJEM322 2008 HØST   

KJEM331 2006 VÅR   

MAT227 2011 VÅR   

MAT256 2011 VÅR   

MAT265 2012 VÅR   

MAT311 2010 HØST   

MAT324 2012 VÅR   

PHYS331 2008 HØST   

PHYS332 2008 VÅR   

PHYS371 2008 HØST   

STAT310 2011 HØST   

 



Store og små studieplanendringer - emnebeskrivelse 
 
  
Endringer: 

STOR endring, forslagsfrist 1.okt  
 - gjelder for påfølgende studieår 
NB! Opprette nytt emne/ legge ned emne er store endringer 
 

SMÅ endringer, meldes 1.okt og 1.mars 
- gjelder for kommende semesteret 

Emnekode Instituttet foreslår selv en ny kode.   

Emnenavn  Endring 

Studiepoeng Endring av antall SP skal også medføre endring av  
emnekode og endring/justering av tekstene på bla  
”Innhold” og ”Læringsutbytte” 

 

Undervisningssemester Bør foreslås sammen med de store endringene for å gi 
studentene forutsigbarhet. 

Positiv endring. Med det menes at emnet 
f.eks endres fra ”ved behov” til ”vår” 

Undervisningsspråk  Endring* 

Studienivå I reglen også en endring i emnekode (f. eks fra 200 til 300)  

Institutt  Endring 

Krav til studierett  Endring 

Innhold Omfattende endring (kan også medføre endring av emnekode, 
navn og/eller læringsutbytte) 

Justering 

Læringsutbytte Omfattende endring (kan også medføre endring av emnekode, 
navn og/eller Innhold) 

Justering 

Tilrådde forkunnskaper  Endring 

Krav til forkunnskaper  Endring 

Faglig overlapp  Endring 

Undervisning og omfang  Endring 

Obligatoriske 
arbeidskrav 

 Endring 

Vurderingsform  Endring  

Undervisningsstad  Endring 

Emneevaluering  Endring 

Kontaktinformasjon  Endring 

 
* Emner som er tilgjenglig i opptaket for innreisende (ERASMUS)studenter er vi forpliktet til å undervise på engelsk i det kommende studieåret. 
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