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Oversendelse av studieplanendringer ved Institutt for fysikk og 
teknologi. 

 

FYSIKK 

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester 
Sammendrag av saken 

PHYS101: Læringsutbytte endret  

PHYS102: Læringsutbytte endret 

PHYS109: Læringsutbytte endret 

PHYS111: Læringsutbytte endret 

PHYS112: Læringsutbytte endret  

PHYS113: Læringsutbytte endret 

PHYS114: Læringsutbytte endret 

PHYS116: Læringsutbytte endret og midtsemestereksamen fjernet som 
vurderingsform. 

PHYS117: Læringsutbytte endret 

PHYS117: Obligatorisk undervisningsaktivitet: Ny tekst: « Gjennomført 
prosjektarbeide, rapport og presentasjon» 

PHYS118: Læringsutbytte endret 

Obligatorisk aktivitet gjeldene kun et semester etter nåværende semester. 

PHYS119: Læringsutbytte endret. 

Obligatorisk aktivitet: 1 obligatorisk innlevering må være godkjent, før var det 
ingen obligatorisk aktivitet. 

PHYS201: Læringsutbytte endret. 

Anbefalte forkunnskaper: Skiftet fra PHYS115 til PHYS118 og MAT121  

PHYS203: Læringsutbytte endret. 
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Krav til forkunnskaper, PHYS201. 

PHYS205: Læringsutbytte endret. 

PHYS206: Læringsutbytte endret. 

Tilrådde forkunnskaper: Før: PHYS115 og PHYS201, nå PHYS119 og PHYS201 

PHYS208: Læringsutbytte endret. 

PHYS213: Læringsutbytte endret 

PHYS222: Læringsutbytte endret 

PHYS223: Læringsutbytte endret 

PHYS225: Læringsutbytte endret 

Tilrådde forkunnskaper: Fjernet TOE001 og TOE002. 

PHYS227: Læringsutbytte endret 

PHYS231: Læringsutbytte endret 

PHYS232: Læringsutbytte endret 

PHYS241: Læringsutbytte endret 

Tilrådde forkunnskaper endres fra PHYS115 til PHYS118 og PHYS119 

PHYS251: Læringsutbytte endret 

Tilrådde forkunnskaper endres fra PHYS112, PHYS113 og PHYS115 til MAT111 
og MAT112. 

Krav til forkunnskaper endres til PHYS112 og PHYS113  

PHYS252: Læringsutbytte endret 

Undervisningssemester: «høst, undervisning kan bli avlyst ved lavt 
studenttall».  

 

PHYS261: Læringsutbytte endret 

Tilrådde forkunnskaper endres fra PHYS112, PHYS113, PHYS115 til PHYS112, 
PHYS113, PHYS118, PHYS119 og PHYS201 

PHYS263: Læringsutbytte endret 
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Vurderingsformer skiftet til rapporter (50%), og muntlig eksamen (50%). Før: 
muntlig (100%). Obligatorisk aktivitet: Obligatorisk presentasjon. 

Undervisningssemester: Skifter fra høst til «høst, undervisning kan bli avlyst 
ved lavt studenttall».  

 

PHYS264: Læringsutbytte endret 

PHYS271: Læringsutbytte endret 

Tilrådde forkunnskaper skiftet til PHYS112, PHYS113, PHYS116, PHYS118 

PHYS272: Læringsutbytte endret 

PHYS291: Læringsutbytte endret 

PHYS321: Læringsutbytte endret 

PHYS328: Læringsutbytte endret 

Lagt til en obligatorisk prosjektoppgave.  

PHYS335: Læringsutbytte endret 

PHYS341: Læringsutbytte endret 

Krav til forkunnskaper skiftet til PHYS203, Tilrådde forkunnskaper skiftet til 
MAT251 

PHYS350: Læringsutbytte endret 

PHYS352: Læringsutbytte endret 

PHYS373: Læringsutbytte endret 

PHYS391: Læringsutbytte endret 

 

 

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte, 
mål og innhold 
etc.) 

Realitetsendringer 
(F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskrav 
etc.) 

 Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e) 

Merknad  

PHYS101 ☒ ☐  V18  
PHYS102 ☒ ☐  V18  
PHYS109 ☒ ☐  V18  
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PHYS111 ☒ ☐  V18  
PHYS112 ☒ ☐  V18  
PHYS113 ☒ ☐  V18  
PHYS114 ☒ ☐  V18  
PHYS116 ☒ ☒  V18  
PHYS117 ☒ ☒  V18  
PHYS118 ☒ ☒  V18  
PHYS119 ☒ ☒  V18  
PHYS201 ☒ ☒  V18  
PHYS203 ☒ ☒  V18  
PHYS205 ☒ ☐  V18  
PHYS206 ☒ ☒  V18  
PHYS208 ☒ ☒  V18  
PHYS213 ☒ ☐  V18  
PHYS222 ☒ ☐  V18  
PHYS223 ☒ ☐  V18  
PHYS225 ☒ ☒  V18  
PHYS227 ☒ ☐  V18  
PHYS231 ☒ ☐  V18  
PHYS232 ☒ ☐  V18  
PHYS241 ☒ ☒  V18  
PHYS251 ☒ ☒  V18  
PHYS252 ☒ ☐  V18  
PHYS261 ☒ ☒  V18  
PHYS263 ☒ ☐  V18  
PHYS264 ☒ ☐  V18  
PHYS271 ☒ ☒  V18  
PHYS272 ☒ ☐  V18  
PHYS291 ☒ ☐  V18  
PHYS321 ☒ ☐  V18  
PHYS328 ☒ ☒  V18  
PHYS335 ☒ ☐  V18  
PHYS341 ☒ ☒  V18  
PHYS350 ☒ ☐  V18  
PHYS352 ☒ ☐  V18  
PHYS373 ☒ ☐  V18  
PHYS391 ☒ ☐  V18  
      
      
 ☐ ☐    
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Endringer i undervisningstilbudet  

Store studieplanendringer 

PROSESSTEKNOLOGI 
Master i prosessteknologi, spesialisering «sikkerhetsteknologi» 
endrer navn til «Prosess-og sikkerhetsteknologi» 

Begrunnelse: Masterprogrammet i prosessteknologi har fire studieretninger, der alle starter med 
prosess, siden dette fagfeltet vektlegges mest i studieprogrammene. Programstyret i 
prosessteknologi  ber om at navnet blir endret fra «sikkerhetsteknologi» til «prosess-og 
sikkerhetsteknologi» 

 Det gjelder følgende masterretning 
«Sikkerhetsteknologi».:http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-PRO/SI  

 

FYSIKK 
Sammendrag av saken 

PHYS112: Endring av navn fra «Elektromagnetisme og optikk» til 
«Elektromagnetisme I». 

PHYS118: Studiepoengreduksjon: PHYS110: 5 stp PHYS115: 5 stp 

PHYS119: Studiepoengreduksjon: PHYS110: 5 stp PHYS115: 5 stp 

PHYS201: Midtsemestereksamen har blitt fjernet som vurderingsform. 

PHYS203: Vurderingsform: To oppgavesett, som utgjør 25 % av karakter. 
Muntlig eksamen (25%). 

Har endret til muntlig, skriftlig (3 timer eksamen) om det er flere enn 8 
studenter. Før var vurderingsformen muntlig. 

PHYS205: Endring av navn fra «Elektromagnetisme» til «Elektromagnetisme II» 

PHYS208: Vurdering: Innlevert oppgave/arbeid teller 25%, muntlig eksamen 
(75%), Midtsemestereksamen fjernes. 

http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-PRO/SI
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PHYS213: Vurderingsformer: Regneøvinger (teller 20 % av karakteren), muntlig 
eksamen teller 80% av karakteren. 

PHYS261: Endring av navn fra «atomfysikk og fysikalsk optikk» til 
«atomfysikk»  

PHYS321: Endring av navn fra «Datamaskinassistert konstruksjon og 
produksjon av elektronikk» til «Design av komplekse elektroniske system». 

PHYS341: Vurderingsform skiftet til skriftlig om det er mer enn 8 studenter 
(muntlig eksamen hvis det er færre). Før: Muntlig eksamen 

PHYS352: Undervisningssemester skiftet til vår dersom nok påmeldte. 

 

 

Endringer av studieprogram 

Bachelor i fysikk 
 
Emnet MAT121 ønskes som anbefalt emne i 2. semester, mens emnet MAT131 
ønskes i 4. semester til studieprogrammet i fysikk. Denne endringen ønskes siden 
det er mest pedagogisk å ha denne rekkefølgen på emnene. Det er også svært 
mange av studentene som har hatt problemer med å ta eksamen i MAT131 før 
MAT121. 
 
Studieplanendring: Emnet INF109 byttes ut med emnet INF100, Innføring i 
programmering/ Introduction to Programming, se ePhorte 17/12131. 
 
 
Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking.  
 
Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en 
studieplanendring som omfatter emner på andre institutt.  
 
☐Godkjenning vedlagt  
Nye tekster til vitnemål og Diploma supplement vedlagt 
 
☐Utfylte maler vedlagt 
 
Ved oppretting av nytt program 
 
☐Mal for oppretting av studieprogram vedlagt 
 
Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan 
opplyses her.  
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Studieplanendringene innføres fra: Vår 2018 
 
 

Endringer i masterprogrambeskrivelsene 

Master i fysikk, retning måleteknologi og instrumentering – Nye engelske 
læringsutbyttebeskrivelser 

Master i fysikk, retning medisinsk fysikk og teknologi – Nye engelske 
læringsutbyttebeskrivelser 

Master i fysikk, retning optikk og atomfysikk – Nye engelske 
læringsutbyttebeskrivelser 

 

 

 

 

 

Endring eller oppretting av emner 

Eksisterende emner som endres 

Alle tillegg i teksten markeres med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking 

Emnekode Redaksjonelle 
endringer 
(F.eks. endret 
læringsutbytte
, mål og 
innhold etc.) 

Realitetsendringe
r (F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskra
v etc.) 

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e) 

Merknad 

PHYS112 ☒ ☐   
PHYS118 ☐ ☒   
PHYS119 ☐ ☒   
PHYS201 ☐ ☒   
PHYS203 ☐ ☒   
PHYS205 ☒ ☐   
PHYS208 ☐ ☒   
PHYS213 ☐ ☒   
PHYS261 ☒ ☐   
PHYS321 ☒ ☐   
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PHYS341 ☐ ☒   
PHYS352 ☐ ☒   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 ☐ ☐   
 

 

 

 

Nedlegging av emner 

 
Emnekode 
 

Siste 
undervisningssemester 
for emnet:  
 
Ved nedlegging av 
emner må det normalt 
tilbys eksamen/vurdering 
i emnet i to semester 
etter nedlegging. 

Dersom emnet er et 
spesialiseringsemne, 
hvilke emner skal 
tilbys studentene 
som erstatning for 
emnet som legges 
ned? 
 

 
Andre program 
som benytter 
emnet er 
informert om at 
emnet legges 
ned. Bruk 
rapport 226.003 
i FS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  

 

Oppretting av nye emner 

 Første Er det overlapp Emnebeskrivelse 
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Emnekode 
 

undervisningssemester 
for emnet 
 

med eksisterende 
emner eller emner 
som legges ned? 
 
Hvis ja, angi hvilke 
emner dette gjelder 
og grad av 
overlapp. Dette må 
også legges inn i 
emnebeskrivelsene 
for berørte emner 
og for emnet som 
opprettes. 

vedlagt 
 
Alle tillegg i teksten 
markeres med 
rødt, slettede deler 
er markert med 
rødt og 
gjennomstryking.  
 

   ☐ 
    ☐ 
   ☐ 
 

Endringer i anbefalte emnesammensetninger i skolefag og ønskede endringer i 
opptakskrav til PPU 
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