
VITNEMÅLSTEKST – BAMN-GEOF (Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi) 

 
Studieprogram: Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi (BAMN-GEOF) 
 
Overskrift Nynorsk Engelsk 
Studieprogrammets 
målsetting, innhold 
og organisering  
 

 

Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi gjev 
studentane ei grunnleggjande innføring i dei faktorane som styrer 
rørsla i atmosfæren og i havet, fysiske eigenskapar til atmosfæren, 
fysiske og kjemiske eigenskapar til hav, målingar og analyse av 
eigenskapar til atmosfære og hav, fenomen som påverkar 
vekselverknaden mellom atmosfære og hav, og korleis nemnd 
kunnskap kan nyttast for å forstå og forklara variasjonar og 
endringar i klima. 
 
 
Bachelorprogrammet kombinerer dei klassiske realfaga fysikk og 
matematikk og gjev studentane god bakgrunn for arbeid i mellom 
anna forsking, utdanning, forvaltning, vêrvarsling, klima og 
fornybar energi. 
 
 
Målgruppa for studiet er studentar med interesse for meteorologi, 
oseanografi og klima. Kjemi er eit viktig tema for dei som ønskjer å 
halda fram med mastergrad i kjemisk oseanografi. 
Spesialiseringa oseanografi er studiet av fenomen i havet og i 
sjøvatn og dei tilhøyrande fysiske og kjemiske eigenskapane. Rolla 
til havet i variasjonar og endring av klima er også eit sentralt tema 
her. Spesialiseringa meteorologi er studiet av vêrfenomen, fysiske 
prosessar i atmosfæren, klima og klimaendringar. I både 
meteorologi og oseanografi er dei fysiske lovene formulerte med 
hjelp av matematiske likningar som nyttast til å skildre og betre 
forstå naturen. Siden dei fleste av emna nyttar 

A Bachelor in Meteorology and Oceanography provides students 
with a basic introduction to factors controlling the movement of 
the atmosphere and the ocean, the physical characteristics of the 
atmosphere, physical and chemical properties of the ocean, 
measurements and analysis of the atmosphere and the ocean, 
phenomena that affects interactions between the atmosphere 
and the ocean, and how the mentioned knowledge can be used to 
understand and explain variability and changes in climate.  
 
The Bachelor program is primarily based on the subjects 
mathematics, physics, meteorology and oceanography. The 
program combines the classical natural sciences of physics and 
mathematics, and gives students a good background to work in 
e.g. research, education, management, weather forecasting, 
climate related topics and renewable energy.  
 
The target group for the program is students with an interest in 
meteorology, oceanography and climate. Chemistry is an 
important subject for those who wish to continue with Master's 
degree in chemical oceanography. 
The specialization oceanography includes the study of phenomena 
in the ocean and seawater their physical and chemical 
characteristics. The role of the ocean in climate variability and 
climate change is also a central theme here. The specialization 
meteorology includes study of weather phenomena, physical 
processes in the atmosphere, climate and climate change. In both 
meteorology and oceanography the physical laws formulated by 



informasjonsteknologi i ulike former, er kurs i informatikk 
anbefales. 
 
Ettersom faga nyttar informasjonsteknologi blir informatikk tilrådd 
som støttefag. Studieprogrammet nyttar forsking og ekspertise i 
fysikk, matematikk, kjemi og geofysikk til å utdanna kandidatar 
med kompetanse i meteorologi, oseanografi og klima samt danna 
grunnlag for vidare spesialisering (mastergrad). 
 

means of mathematical equations are used to describe and better 
understand nature.  
 
Since the majority of the courses use information technology in 
various forms, courses in informatics are recommended. 
The program utilizes research in and knowledge from physics, 
mathematics, chemistry and geophysics to educate candidates 
with expertise in meteorology, oceanography and climate. This 
background forms the basis for further specialization into a 
master degree. 
 

Læringsutbytte  

 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskap  
Kandidaten 

- kjenner til den historiske utviklinga av meteorologi og 
oseanografi 

- er kjent med terminologien innan meteorologi og 
oseanografi 

- kan gje ein oversikt over sentrale trekk ved rørsla og 
fysikken i atmosfære og hav og dei underliggjende 
prinsippa 

- er i stand til å beskrive og kvantifisere faktorane som 
styrer variasjon og endring i klima 

- kan måle grunnleggjande storleikar i atmosfære og hav, 
og kan til en viss grad være i stand til å utføre tilhøyrande 
analysar 

- kan samanfatta felt- og/eller laboratoriearbeid i ein 
skriftlig rapport 
 
 

A candidate who has completed his or her qualification should 
have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge skills and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 

- knows the historical development of meteorology and 
oceanography 

- is familiar with the terminology in meteorology and 
oceanography 

- can provide an overview of key features of the movement 
and the physics of the atmosphere and the oceans and 
their underlying principles  

- is able to describe and quantify factors controlling 
variations and changes in climate  

- is familiar with the measurement of key quantities in the 
atmosphere and the oceans and can to some extent be 
able to perform related analysis 

- can summarize field and/or laboratory work in a written 
report 

 
 



Ferdigheiter  
Kandidaten 

- kan analysere prosessar i og vekselverknader mellom 
atmosfære og hav  

- kan utføre utrekningar ved bruk av kunnskap frå 
væskedynamikk, klassisk mekanikk, termodynamikk og 
dataanalyse 

- kan forklare meteorologi, oseanografi og klima til lekfolk 
og fagfolk 

- kan hente relevant informasjon frå bibliotek og 
vitenskaplege databaser 

- kan skrive eit essay om eit tema innan meteorologi 
og/eller oseanografi 
 
 

Generell kompetanse  
Kandidaten 

- kan forklare matematiske omgrep og anvende matematisk 
formalisme innan for eksempel analyse, komplekse tal, 
lineær algebra og enkle differensiallikningar på geofysiske 
problem  

- kan forklare sentrale omgrep i meteorologi og 
oseanografi, og greie ut om likskapar og skilnader mellom 
desse  

- kjenner til grunnleggjande eksperimentell apparatur og 
feltaktivitet i meteorologi og oseanografi, og kan 
gjennomføra og formidla tilhøyrande dataanalyse 

- kan utføre sjølvstendig prosjektarbeid, og skrive og 
presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god 
vitskapleg praksis 

- kjenner til korleis ein modellerer grunnleggande 
eigenskapar for atmosfæren og havet sin dynamikk og 
fysikk 

Skills 
The candidate 

- can analyze atmospheric and oceanic processes and 
interactions 

- is able to perform calculations using knowledge from fluid 
dynamics, classical mechanics, thermodynamics and data 
analysis 

- can explain meteorology, oceanography and climate to lay 
people and to professionals 

- is able to use library and scientific databases to collect 
relevant information 

- is able to write an essay on a meteorological and/or 
oceanographic theme 

 
 

General competence 
The candidate 

- can explain mathematical concepts and apply 
mathematical formalism to geophysical problems based 
on analysis, complex numbers, linear algebra and simple 
differential equations  

- is able to explain central concepts in meteorology and 
oceanography, and discuss similarities and differences 
between these  

- can acquire basic knowledge about experimental 
apparatus and field activities in meteorology and 
oceanography, and is able to run and present subsequent 
data analysis  

- is capable of conducting an independent project, and can 
write and present a final project report in accordance with 
good scientific practice 

- has knowledge of how to model basic aspects of the 
dynamics and physics of the atmosphere and the ocean 



- kan formidle sentrale område i meteorologi og 
oseanografi på bachelornivå 

- is able to communicate central themes in meteorology 
and oceanography up to the bachelor’s degree level 

 
 



VITNEMÅLSTEKST – MAMN-GFFYS (Fysisk oseanografi) 

 
Studieprogram: Masterprogram i meteorologi og oseanografi (MAMN-GEOF) 
 
Studieretning: Fysisk oseanografi (MAMN-GFFYS) 

 

Overskrift Nynorsk Engelsk 
Studieprogrammets 
målsetting, innhold 
og organisering  
 

 

Masterprogrammet i fysisk oseanografi gir studenten ei grundig 
forståing for fysikken og særskilt dynamikken i havet, som til 
dømes tidvatn, oppstrøyming, blandingsprosessar og 
vekselvirkinga med atmosfæren og biosfæren. Studieretninga har 
som mål å gjeva kunnskap og kompetanse til havforsking. 
 
Studiet tek opp tema for kystområda (fjordsirkulasjon), polare 
strøk (havis) og verdshavet (den storstilte termohaline 
sirkulasjonen). Studiet omfattar og statistiske og numeriske 
metodar og bruk av oseanografiske måleinstrument. 
 

The master’s programme in Physical Oceanography brings 
understanding for the physics and especially the dynamics of the 
ocean; as for instance the tides, upwelling, mixing processes, and 
the interaction with the atmosphere and the biosphere. It aims to 
build competence and knowledge for sea research. 
 
The study covers topic from the coastal regions (fjord circulation), 
the polar regions (sea ice) and the world ocean (the large-scale 
thermohaline circulation). It also covers the use of statistical and 
numerical methods, and the use of oceanographic instruments. 
 

Læringsutbytte  

 
Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskapar 
Kandidaten 
- kan forklare hovudtrekka i fysisk oseanografi og tilgrensa 
fagområde som meteorologi og klima, og ha inngåande kunnskap 
om eit spesialfelt innan fysisk oseanografi 

A candidate who has completed his or her qualification should 
have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge, skills and general competence: 
 
 
Knowledge 
The candidate 

- is able to explain the main features of physical 
oceanography and related subjects like climate and 
meteorology, and has thorough knowledge about a 
special subject in physical oceanography. 



- kan anvende grunnleggjande eksperimentell apparatur 
ved feltaktivitet i oseanografi, og kunne gjennomføra og 
formidla tilhøyrande dataanalyse 

- har god kjennskap til og kan nytte statistiske metodar i tid 
og rom for analyser av geofysiske data 

- kan analysere og tolke samspelet mellom ulike 
komponentar i klimasystemet 

- kan gjera greie for hovudtrekka i fysisk oseanografi og 
nærliggjande fag som meteorologi og klima, og har 
spesiell god kunnskap om eit særskilt problem i fysisk 
oseanografi 

- viser god kjennskap til relevante område innan 
matematikk, fysikk, informatikk, geovitenskap, kjemi eller 
meteorologi og oseanografi 
 
 

Ferdigheiter 
- Kandidaten 
- kan samla inn og analysera store vitskaplege datasett, 

diskutera presisjon og nøyaktigheit og kan nytta 
programmering til å prosessera og analysera data 

- har videreutvikla ferdigheiter i matematikk og statistikk 
- kan planleggje og gjennomføra eit havforskningsprosjekt i 

samråd med rettleiar, men med stor grad av sjølvstende 
og eige initiativ og i tråd med god vitenskapleg praksis 

- kan analysere og gjennomføra utrekningar ved bruk av 
den kunnskapen studenten har tileigna seg frå 
væskedynamikk, klassisk mekanikk, termodynamikk, 
numeriske metodar og dataanalyse 

- kan nytta moderne metodar innan sitt fagfelt 
- har evne til å analysere, tolke og diskutere eigne resultat 

på ein vitenskapeleg sunn og kritisk måte og med omsyn 

- can use the most common instruments used in 
oceanographic field surveys, and has the ability to carry 
out and to communicate the related data analysis 

- shows good knowledge to and can apply statistical time-
space methods used in analysis of geophysical data 

- is able to explain the main features of physical 
oceanography and related subjects like meteorology and 
climate, and has thorough knowledge about a special 
subject in physical oceanography 

- shows good knowledge in special areas of Mathematics, 
Physics, Informatics, Geosciences, Chemistry or 
Meteorology and Oceanography 

 
 
 
Skills 
The candidate 

- can collect and analyze large data sets, discuss precision 
and accuracy and use programming tools to process and 
analyse data 

- has developed skills in mathematics and statistics 
- is able to plan and run an ocean research project with 

guidance from an academic supervisor but with a large 
degree of independence and own initiative, and in 
coherence with good ethical conduct 

- can analyse and is able to do calculations by using the 
experience gathered from hydrodynamics, classical 
mechanics, thermodynamics, numerical methods, and 
data analysis 

- can use modern methods within his/her field 
- can analyse, interpret and discuss own results in a 

scientifically sound and critical way, and in light of data 
and theories within his/her own field 



til data og teoriar innan fagfeltet 
- kan nytte tillært kunnskap på nye vitskaplege problem 
- kan presentere ein rapport både skriftleg og munnleg 

 
 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

- kan arbeide med og løyse eit avansert vitskapleg problem 
både sjølvstendig og i ei gruppe 

- kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa 
forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av 
sjølvstende og eige initiativ og i tråd med god etisk åtferd 

- kan handtera og presentera vitskaplege data, diskutera 
presisjon og nøyaktigheit og kan nytta programmering til å 
prosessera og analysera data 

- kan analysera, tolka og diskutera eigne resultat på ein 
vitskapleg god og kritisk måte og i tråd med data og 
teoriar frå tilhøyrande forskningsfelt 

- kan utføra systematiske søk for relevant vitskapleg 
informasjon på bibliotek, i vitskaplege tidsskrift og i 
databasar og kan kritisk vurdera informasjonen  

- kan formulera og testa hypotesar og konkludera basert på 
eige arbeid og med referanse til den viskaplege litteratur 

- kan oppsummera felt- og laboratoriearbeid i ein skriftleg 
rapport 

- kan presentere forskningsresultat som ein akademisk 
tekst, som rapport til allmenta og som munnleg 
presentasjon 

- kan analysera vitskaplege problem på generell basis og 
kan ta del i diskusjonar om ulika metodar som kan nyttast 
til å formulera og løysa problem 

- er i stand til å skriva ei vitskapleg avhandling som fører ny 
kunnskap til forskinga 

- can use acquired knowledge on new scientific problems 

- can present a report both written and oral 

 
General competence 
The candidate 

- is able to work individually and in team to solve a complex 
problem 

- is able to plan and to carry out an independent, limited 
research project under supervision, but with a large 
degree of independence and own initiative, and in 
coherence with good ethical conduct 

- can manage and present scientific data, discuss precision 
and accuracy and use programming tools to process and 
analyse data 

- can analyse, interpret and discuss own results in a 
scientifically sound and critical way, and in light of data 
and theories within related research fields 

- can conduct systematic search for relevant scientific 
information through libraries, scientific journals and 
databases and critically judge the information  

- can pose and test hypotheses and draw conclusions of 
own work with reference to scientific literature 

- can summarize field and laboratory work in a written 
report 

- can present research results as academic text, as public 
reports and as oral presentations 

- is able to analyse scientific problems in general and 
participate in discussion about different ways to address 
and solve problems 

- manages to write a scientific dissertation that adds new 
knowledge to a topic 

- can present and defend the results in a science 



- kan presentere og forsvare resultat for ei vitskapleg 
forsamling 

- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 
problemstillingar knytt til forskinga 

- kan skilja mellom kunnskap og meining  
- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 

problemstillingar knytt til forskinga 
- demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar 

som openheit, nøyaktigheit og truverd 
 

community 
- can analyze and reflect upon relevant ethical problems 

related to the research 
- understands the divide between knowledge and opinions 
- can analyse and reflect upon relevant ethical problems 

related to the research 
- demonstrate understanding and respect for scientific 

values like openness, precision and reliability 
 

 



VITNEMÅLSTEKST – MAMN-GFKJ (Kjemisk oseanografi) 

 
Studieprogram: Masterprogram i meteorologi og oseanografi (MAMN-GEOF) 
 
Studieretning: Kjemisk oseanografi (MAMN-GFKJ) 

 

Overskrift Nynorsk Engelsk 
Studieprogrammets 
målsetting, innhold 
og organisering  
 

 

Masterprogrammet i kjemisk oseanografi gjev studenten ei 
grunnleggjande forståing av korleis havet er kjemisk samansett, 
opphaldstida til dei ulike komponentane og transporten av desse. 
Dei kjemiske stoffa vert påverka av ulike prosesser, slik som 
vertikal blanding, adveksjon, biologisk aktivitet og utveksling av 
gassar og partiklar mellom atmosfære og hav. Programmet nyttar 
også kjemiske sporstoff for å kvantifisera eigenskapane til ulike 
blandingsprosessar i havet. Med karbonkrinslaupet som 
utgangspunkt tek programmet vidare for seg koplinga til klima og 
klimaendringar. Her er det fokus på menneskeskapte endringar 
som til dømes opptak av karbondioksid i havet og forsuring. 
 
Målet med masterprogrammet i kjemisk oseanografi er å byggja 
opp grunnleggjande kunnskap om den kjemiske samansetjinga i 
havet, syklusen til ulike kjemiske stoff, kva for 
kjemiske/biologiske/geologiske prosessar som har innverknad på 
syklinga og korleis dette er kopla til klima og klimaendringar. 
 
 

The master’s programme in Chemical Oceanography gives the 
student a deep understanding of the distribution of chemical 
constituents in the ocean, their residence time, and how they are 
transported. The chemical constituents are influenced by different 
processes, such as vertical mixing, advection, biological activity, 
and gas and particle exchanges between atmosphere and ocean. 
The program also presents the use of chemical tracers to quantify 
the characteristics of various mixing processes in the ocean. With 
knowledge of the natural carbon cycle as a basis, the program 
further presents the coupling towards climate and climate change, 
with focus on anthropogenic changes as e.g. changes in the ocean 
uptake of carbon dioxide and ocean acidification. 
 
The goal of the master’s programme in chemical oceanography is 
to build in-depth understanding of the chemical composition of 
the ocean, the cycle of different chemical substances, which 
chemical/biological/geological processes influence the cycle, and 
how this is related to climate and climate change. 
 
 
 
 



Læringsutbytte  

 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

- kan forklare ulike kjemiske syklusar i havet, t.d. karbon, 
oksygen, næringssaltar, kisel og sporstoff som jern 

- kan forstå korleis desse syklusane vert påverka av 
biogeokjemiske prosessar som sirkulasjon i havet, 
biologiske prosessar, utveksling av gassar med 
atmosfæren og tilførsel av elvevatn 

- kan forklare korleis endringar i syklusane er knytt til 
endingar i klima før, no og i framtida 

- meistrer statistiske analysar og matematisk numerisk 
modellering eller kjemisk analytisk arbeid (avhengig av 
masteroppgåve) 

- kan gjera greie for hovudtrekka i kjemisk osseanografi og 
nærliggjande fag som fysisk oseanografi, meteorologi og 
klima, og har spesiell god kunnskap om eit særskilt 
problem i kjemisk osseanografi 

- kan nytta og kjenner til moglegheiter og avgrensingar til 
dei vanlegaste måleinstrumenta i kjemisk oseanografi og 
kan utføra tilhøyrande dataanalyser 

 
 
 
 
Ferdigheiter 
Kandidaten 

- kan forklare viktige delar av syklusane nemnd over 
- kjenner til den vitskaplege terminologien i kjemisk 

A candidate who has completed his or her qualification should 
have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge, skills and general competence: 
 

 
Knowledge 
The candidate 

- can explain different chemical cycles in the ocean, e.g. 
carbon, oxygen, nutrients, silica, and trace elements like 
iron 

- is able to understand how these cycles are influenced by 
biogeochemical processes such as ocean circulation, 
biological processes, air sea gas exchange, and riverine 
input  

- can explain how changes in the cycles are related to global 
change in past, modern and future climate 

- conquer statistical methods and mathematical numeric 
modeling or chemical analytical work (depends on master 
topic chosen) 

- is able to explain the main features in chemical 
oceanography and related subjects like physical 
oceanography, meteorology and climate, and has 
thorough knowledge about a special subject in chemical 
oceanography 

- can use and knows the possibilities and limitations of the 
most common instruments in chemical oceanography, 
and has the ability to carry out the related data analysis 

 
 
Skills 
The candidate 
- can explain important parts of the above mentioned 

cycles 



oseanografi, oseanografi og meteorologi 
- kan skilje mellom prosessar som skuldast biologi og fysikk 
- kan rekne ut eller modellere endringar i syklusane og skilje 

mellom naturlege og menneskeskapte endringar 
- kan rekne ut eller modellere korleis konsentrasjonen av 

kjemiske stoff endrar seg i tid og rom før, no og i framtida 
- kan rekne ut eller modellere menneskeleg påverknad på 

drivhusgassutslepp og kva det har å seie for havet sitt 
opptak av drivhusgassar 

- kan rekne ut eller modellere kor fort havforsuring skjer 
- kan nytte tillært kunnskap på nye vitskaplege problem 
- kan presentere ein rapport både skriftleg og munnleg 

 
 
 
 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

- kan arbeide med og løyse eit avansert vitskapleg problem 
både sjølvstendig og i ei gruppe 

- kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa 
forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av 
sjølvstende og eige initiativ og i tråd med god etisk åtferd 

- kan handtera og presentera vitskaplege data, diskutera 
presisjon og nøyaktigheit og kan nytta programmering til å 
prosessera og analysera data 

- kan analysera, tolka og diskutera eigne resultat på ein 
vitskapleg god og kritisk måte og i tråd med data og 
teoriar frå tilhøyrande forskningsfelt 

- kan utføra systematiske søk for relevant vitskapleg 
informasjon på bibliotek, i vitskaplege tidsskrift og i 
databasar og kan kritisk vurdera informasjonen  

- kan formulera og testa hypotesar og konkludera basert på 

- knows the scientific terminology of chemical 
oceanography, oceanography and meteorology 

- is able to differentiate between processes caused by 
biology and physics 

- manage to calculate or model changes in the cycles, and 
differentiate between natural and anthropogenic changes 

- is able to calculate or model how chemical substances 
changes in time and space in a past, present and future 

- can calculate or model the human impact on greenhouse 
gas emissions and the related ocean uptake 

- has the ability to calculate or model the rate of ocean 
acidification 

- can use acquired knowledge on new scientific problems 
- can present a report both written and oral 

 
 

General competence 
The candidate 

- is able to work individually and in team to solve a complex 
problem 

- is able to plan and to carry out an independent, limited 
research project under supervision, but with a large 
degree of independence and own initiative, and in 
coherence with good ethical conduct 

- can manage and present scientific data, discuss precision 
and accuracy and use programming tools to process and 
analyse data 

- can analyse, interpret and discuss own results in a 
scientifically sound and critical way, and in light of data 
and theories within related research fields 

- can conduct systematic search for relevant scientific 
information through libraries, scientific journals and 
databases and critically judge the information  



eige arbeid og med referanse til den viskaplege litteratur 
- kan oppsummera felt- og laboratoriearbeid i ein skriftleg 

rapport 
- kan presentere forskningsresultat som ein akademisk 

tekst, som rapport til allmenta og som munnleg 
presentasjon 

- kan analysera vitskaplege problem på generell basis og 
kan ta del i diskusjonar om ulika metodar som kan nyttast 
til å formulera og løysa problem 

- er i stand til å skriva ei vitskapleg avhandling som fører ny 
kunnskap til forskinga 

- kan presentere og forsvare resultat for ei vitskapleg 
forsamling 

- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 
problemstillingar knytt til forskinga 

- kan skilja mellom kunnskap og meining  
- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 

problemstillingar knytt til forskinga 
- demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar 

som openheit, nøyaktigheit og truverd 
 

- can pose and test hypotheses and draw conclusions of 
own work with reference to scientific literature 

- can summarize field and laboratory work in a written 
report 

- can present research results as academic text, as public 
reports and as oral presentations 

- is able to analyse scientific problems in general and 
participate in discussion about different ways to address 
and solve problems 

- manages to write a scientific dissertation that adds new 
knowledge to a topic 

- can present and defend the results in a science 
community 

- can analyze and reflect upon relevant ethical problems 
related to the research 

- understands the divide between knowledge and opinions 
- can analyse and reflect upon relevant ethical problems 

related to the research 
- demonstrate understanding and respect for scientific 

values like openness, precision and reliability 
 

 



VITNEMÅLSTEKST – MAMN-GFKLI (Klimadynamikk) 

 
Studieprogram: Masterprogram i meteorologi og oseanografi (MAMN-GEOF) 
 
Studieretning: Klimadynamikk (MAMN-GFKLI) 

 

Overskrift Nynorsk Engelsk 

Studieprogrammets 
målsetting, innhold 
og organisering  
 
 

Masterprogrammet i klimadynamikk byggjer på kunnskap om 
dei fysiske prosessane i klimasystemet som styrer klima og 
variasjonar i klima på ulike tidsskalaer globalt og regionalt. 
 
 
Programmet gjev eit grundig fundament og ei god forståing for 
spesifikke problem i feltet. Studien gjev brei og anvendbar 
kunnskap om dei dynamiske og fysiske mekanismene som 
styrer klima og klimavariasjonar (temperatur, nedbør, vind, 
straum, havnivå, etc.) på global og regional skala, inkludert 
vekselverknaden mellom atmosfære og hav. 
 
 
Både middeltilstanden til klima, naturlege variasjonar omkring 
middeltilstanden og eksternt drivne endringar er inkluderte i 
programmet. Studiet gjev brei kunnskap i fysikken, dynamikken 
og termodynamikken til atmosfære og hav, og matematiske 
metodar (numerisk modellering og statistikk) som vert nytta til 
å analysera klima. Studien gjev vidare brei, teoretisk kunnskap 
om klimasystemet. Matematiske utrekningar og statistisk 
analyse i studiet kan generelt verta nytta på andre kompliserte 
geofysiske problem. 

The master’s programme in Climate Dynamics builds on 
knowledge about the physical processes of the climate system 
that govern climate and climate variations in different time 
scales globally and regionally. 
 
The programme gives a solid foundation and a good 
understanding for specific problems ion the field. The study 
gives broad and applicable knowledge of the dynamical and 
physical mechanisms that govern climate and climate variations 
(temperature, precipitation, wind, currents, sea level, etc.) on 
global and regional scales, including the interaction between 
the atmosphere and the ocean. 
 
Both the mean climate state, natural variations about the mean 
state and externally forced changes are part of the programme. 
The study provides broad knowledge in atmosphere and ocean 
physics, dynamics and thermodynamics and the mathematical 
methods (numerical modelling and statistics) used to analyse 
climate. Furthermore, the study provides broad theoretical 
knowledge of the climate system. The mathematical 
calculations and statistical analysis applied in the study can, in 
general, be applied to other complex geophysical problems. 



Bølgjer og straum i atmosfæren og i havet, massebalanse og 
energioverføring er sentrale tema i studiet. Prosessane 
omfattar eit stort spenn i skala i tid og rom. Teoretisk analyse, 
numerisk modellering og ulike observasjonsmetodar vert nytta i 
forskinga. 
 
Den uteksaminerte kandidaten vil ha brei teoretisk kjennskap til 
klimasystemet og kandidaten vil vera i stand til å gjere eigne 
matematiske berekningar og statistiske analysar av geofysiske 
problemstillingar. 
 

Waves and currents in the atmosphere and the ocean, mass 
balance and energy transfer are central topics of this study. The 
processes cover a wide span of scales in time and space. 
Theoretical analysis, numerical modelling and various 
observational methods are used in the research. 
 
The graduated candidate will have broad theoretical knowledge 
of the climate system and he/she will be able to perform own 
mathematical calculations and other statistical analyses of 
geophysical problems. 

Læringsutbytte  
 
 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

- kan vise til og nytte avansert kunnskap om 
termodynamikken i hav og atmosfære 

- nytter avansert kunnskap om og analyse av hav og 
atmosfæredynamikk 

- viser god kjennskap til det fysiske klimasystemet 
(jord/atmosfære/hav) og koplingane mellom dei ulike 
delane av klimasystemet på eit avansert nivå 

- kan greie ut om det teoretiske grunnlaget for dei fysiske 
prosessane som gjev variasjonar i klima på ulike 
tidsskalaer 

- viser inngåande kjennskap til korleis havstraumar og 
atmosfærisk sirkulasjon kan påverke klima 

- viser god kunnskap om korleis ein ved hjelp av 
matematisk-numerisk modellering kan rekna seg fram 
til variasjonar og endring i klima 

- kan demonstrere og nytte kunnskap om statistiske tid-

A candidate who has completed his or her qualification should 
have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge, skills and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate 

- shows advanced knowledge in ocean and atmosphere 
thermodynamics 

- has advanced knowledge in atmosphere and ocean 
dynamics 

- shows in depth knowledge of the interactions between 
the different parts of the climate system 

- understands the theoretical basis for the physical 
processes leading to variations in climate on different 
timescales 

- has in depth knowledge of the role of ocean currents 
and atmospheric circulation in shaping the climate 

- has good knowledge of the use of mathematical 
numerical models used to calculate climate variations 

- shows good knowledge in the use of statistical time-
space methods in analysis of geophysical data 

 



rom metodar som nyttast til å analysere geofysiske data 
 
  

Ferdigheiter 
Kandidaten 

- forstår og kan nytte faget sin terminologi 
- meistrer matematiske metodar til å analysere 

geofysiske data 
- kan vurdere datakvalitet og geofysiske 

informasjonskjelder kritisk 
- kan formulere strategiar og geofysikk-faglege 

resonnement og gjennomføre analysar 
- kan analysere, tyde og drøfte eigne data i lys av teoriar 

innan sitt fagområde 
- kan analyserer geofysiske problem og utføre 

utrekningar ved å nytte erfaringar frå hydrodynamikk, 
klassisk mekanikk, termodynamikk, numeriske metodar 
og dataanalyse 

- har lært å organisere og presentere vitenskapelig data, 
diskutere presisjon og nøyaktighet  og bruke 
programmeringsverktøy for å analysere og bearbeide 
data 
 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

- kan arbeide med og løyse eit avansert vitskapleg 
problem både sjølvstendig og i ei gruppe 

- kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa 
forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad 
av sjølvstende og eige initiativ og i tråd med god etisk 
åtferd 

- kan handtera og presentera vitskaplege data, diskutera 

 
 
Skills 
The candidate 

- knows the scientific terminology of climate and climate 
research 

- is familiar with mathematical methods used to analyze 
large geophysical data in time and space 

- is able to critically judge data quality and information 
sources used in geophysics 

- has the ability to formulate analysis strategies and 
conduct the analysis 

- can analyze, interpret and discuss geophysical data in 
light of existing theories 

- can analyse, interpret and discuss own results in a 
scientifically sound and critical way, and in light of data 
and theories within his/her own field 

- can analyse geophysical problems and is able to do 
calculations by using the experience gathered from 
hydrodynamics, classical mechanics, thermodynamics, 
numerical methods, and data analysis 

 
 
 
General competence 

- The candidate 
- is able to work individually and in team to solve a 

complex problem 
- is able to plan and to carry out an independent, limited 

research project under supervision, but with a large 
degree of independence and own initiative, and in 
coherence with good ethical conduct 

- can manage and present scientific data, discuss 



presisjon og nøyaktigheit og kan nytta programmering 
til å prosessera og analysera data 

- kan analysera, tolka og diskutera eigne resultat på ein 
vitskapleg god og kritisk måte og i tråd med data og 
teoriar frå tilhøyrande forskningsfelt 

- kan utføra systematiske søk for relevant vitskapleg 
informasjon på bibliotek, i vitskaplege tidsskrift og i 
databasar og kan kritisk vurdera informasjonen  

- kan formulera og testa hypotesar og konkludera basert 
på eige arbeid og med referanse til den viskaplege 
litteratur 

- kan oppsummera felt- og laboratoriearbeid i ein 
skriftleg rapport 

- kan presentere forskningsresultat som ein akademisk 
tekst, som rapport til allmenta og som munnleg 
presentasjon 

- kan analysera vitskaplege problem på generell basis og 
kan ta del i diskusjonar om ulika metodar som kan 
nyttast til å formulera og løysa problem 

- er i stand til å skriva ei vitskapleg avhandling som fører 
ny kunnskap til forskinga 

- kan presentere og forsvare resultat for ei vitskapleg 
forsamling 

- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 
problemstillingar knytt til forskinga 

- kan skilja mellom kunnskap og meining  
- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 

problemstillingar knytt til forskinga 
- demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege 

verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd 
 

precision and accuracy and use programming tools to 
process and analyse data 

- can analyse, interpret and discuss own results in a 
scientifically sound and critical way, and in light of data 
and theories within related research fields 

- can conduct systematic search for relevant scientific 
information through libraries, scientific journals and 
databases and critically judge the information  

- can pose and test hypotheses and draw conclusions of 
own work with reference to scientific literature 

- can summarize field and laboratory work in a written 
report 

- can present research results as academic text, as public 
reports and as oral presentations 

- is able to analyse scientific problems in general and 
participate in discussion about different ways to 
address and solve problems 

- manages to write a scientific dissertation that adds new 
knowledge to a topic 

- can present and defend the results in a science 
community 

- can analyze and reflect upon relevant ethical problems 
related to the research 

- understands the divide between knowledge and 
opinions 

- can analyse and reflect upon relevant ethical problems 
related to the research 

- demonstrate understanding and respect for scientific 
values like openness, precision and reliability 

 

 



VITNEMÅLSTEKST – MAMN-GFMET (Meteorologi) 

 
Studieprogram: Masterprogram i meteorologi og oseanografi (MAMN-GEOF) 
 
Studieretning: Meteorologi (MAMN-GFMET) 

 

Overskrift Nynorsk Engelsk 

Studieprogrammets 

målsetting, innhold 

og organisering  

 

 

Masterprogrammet i meteorologi gir eit breitt grunnlag og god 

forståing for dynamiske og fysiske mekanismar som beskriv vêret 

og atmosfæren på globale og regionale skalaer, og som 

inkluderer teori, målingar, modellering, analyse og tolking.  

 

Ein legg vekt på at studenten lærer å forstå både den fysiske og 

den matematiske skildringa av ulike atmosfæriske fenomen i 

samband med observasjonar og numerisk modellering. Studiane 

innan mastergraden omfattar såleis det teoretiske grunnlaget for 

ulike vêrfenomen, bruk av numeriske modellar for å føreseie 

utviklinga av vêrsystem, prosessar i grenselaget, lokale vêr- og 

klimaforhold og studiar av strålingsprosessar i atmosfæren. 

The master’s programme in meteorology will give the student 
broad knowledge of the dynamical and physical mechanisms that 
govern weather and the atmosphere on global and regional 
scales, including the use of theory, measurements, modeling, 
analysis and dissemination. 
 

Emphasis is put on understanding the physical and mathematical 

description of various atmospheric phenomena in conjunction 

with observations and numerical modelling. The studies 

comprise theoretical aspects of different weather phenomena, 

use of numerical models to predict (simulate) the development 

of weather systems, boundary layer processes near ocean, sea 

ice or land, local weather and climate conditions, and studies of 

radiative processes in the atmosphere. 

Læringsutbytte  

 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale 
læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell 
kompetanse: 
 

A candidate who has completed his or her qualification should 
have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge, skills and general competence: 

 



 Kunnskap 

Kandidaten 

- kan skildre historia og utviklinga av meteorologien 
- har inngående kunnskap om dynamikken, fysikken og 

termodynamikken i meteorologi 
- forstår den teoretiske bakgrunnen for dei 

grunnleggjande fysiske prosessane i atmpsfæren 
- kan nytte matematiske og numeriske modellar, og 

diskutera resultata opp mot teori og tilgjengelege 
observasjonar 

- har god kjennskap til og kan nytte statistiske metodar i 
tid og rom for analyser av geofysiske data 

- kan analysere og tolke samspelet mellom ulike 
komponentar i klimasystemet 

- kan gjera greie for hovudtrekka i meteorologi og 
nærliggjande fag som oseanografi og klima, og har 
spesiell god kunnskap om eit særskilt problem i 
meteorologi 

- kan nytta og kjenner til moglegheiter og avgrensingar til 
dei vanlegaste instrumenta i meteorologi og kan utføra 
tilhøyrande dataanalyser 

- viser god kunnskap innan faga matematikk, fysikk, 
informatikk, jordsystem, klima og oseanografi 

 

Ferdigheiter 

Kandidaten 

- kan forklare og diskutere meteorologiske tilhøve både til 
fagfolk og lekfolk innan fagfeltet 

- kan forstå og formidle vitskapleg terminologi innan 
fagfeltet 

Knowledge 
The candidate 

- is able to describe the history and development of 
meteorology 

- shows advanced knowledge of the dynamics, physics 
and thermodynamics in meteorology  

- understands the theoretical basis for the main physical 
processes in the atmosphere 

- can use mathematical and numerical models, and is able 
to discuss the results against theory and available 
observations 

- shows good knowledge to and can apply statistical time-
space methods used in analysis of geophysical data 

- is able to explain the main features of meteorology and 
related subjects like oceanography and climate, and has 
thorough knowledge about a special subject in 
meteorology 

- can use and knows the possibilities and limitations of 
the most common instruments in meteorology, and has 
the ability to carry out the related data analysis 

- shows good knowledge in special areas of Mathematics, 
Physics, Informatics, Geosciences, Climate and 
Oceanography 

 

Skills 
The candidate 

- can explain and discuss meteorological phenomena to 
both experts and a general audience 

- can understand and present the scientific terminology in 



- kan kritisk evaluere og drøfte datakvalitet og ulike 
informasjonskjelder innan geofysikk 

- kan formulere, diskutere og gjennomføre strategiar for 
analyser 

- har utvikla avansert ferdigheit i matematikk og statistikk 
- kan analysere, tolke og diskutere meteorologiske 

fenomen på basis av væskedynamikk, klassisk mekanikk, 
termodynamikk og matematiske framstillingar, og 
analytiske og numeriske modellar 

- kan forstå ulike aspekt ved vêrvarsling, mellom anna 
analyse av numeriske modellar og observasjonar 

- kan nytte programmering i fleire programspråk 
- kan nytte tillært kunnskap på nye vitskaplege problem 
- kan presentere ein rapport både skriftleg og munnleg 

 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

- kan arbeide med og løyse eit avansert vitskapleg 
problem både sjølvstendig og i ei gruppe 

- kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa 
forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad 
av sjølvstende og eige initiativ og i tråd med god etisk 
åtferd 

- kan handtera og presentera vitskaplege data, diskutera 
presisjon og nøyaktigheit og kan nytta programmering 
til å prosessera og analysera data 

- kan analysera, tolka og diskutera eigne resultat på ein 
vitskapleg god og kritisk måte og i tråd med data og 
teoriar frå tilhøyrande forskningsfelt 

the field of expertise  
- is able to critically judge data quality and information 

sources used in geophysics 
- has the ability to formulate analysis strategies and 

conduct the analysis 
- has developed advanced skills in mathematics and 

statistics 
- can analyse, interpret and discuss meteorological 

phenomenon based on hydrodynamics, classical 
mechanics, thermodynamics and mathematical 
descriptions and analytical and numerical models 

- can understand different aspects of whether forecast, 
e.g. analysis of numerical models and observations 

- can programme  in different programming languages 
- can use acquired knowledge on new scientific problems 
- can present a report both written and oral 

 

General competence 
The candidate 

- is able to work individually and in team to solve a 
complex problem 

- is able to plan and to carry out an independent, limited 
research project under supervision, but with a large 
degree of independence and own initiative, and in 
coherence with good ethical conduct 

- can manage and present scientific data, discuss 
precision and accuracy and use programming tools to 
process and analyse data 

- can analyse, interpret and discuss own results in a 
scientifically sound and critical way, and in light of data 
and theories within related research fields 



- kan utføra systematiske søk for relevant vitskapleg 
informasjon på bibliotek, i vitskaplege tidsskrift og i 
databasar og kan kritisk vurdera informasjonen  

- kan formulera og testa hypotesar og konkludera basert 
på eige arbeid og med referanse til den viskaplege 
litteratur 

- kan oppsummera felt- og laboratoriearbeid i ein skriftleg 
rapport 

- kan presentere forskningsresultat som ein akademisk 
tekst, som rapport til allmenta og som munnleg 
presentasjon 

- kan analysera vitskaplege problem på generell basis og 
kan ta del i diskusjonar om ulika metodar som kan 
nyttast til å formulera og løysa problem 

- er i stand til å skriva ei vitskapleg avhandling som fører 
ny kunnskap til forskinga 

- kan presentere og forsvare resultat for ei vitskapleg 
forsamling 

- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 
problemstillingar knytt til forskinga 

- kan skilja mellom kunnskap og meining  
- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske 

problemstillingar knytt til forskinga 
- demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege 

verdiar som openheit, nøyaktigheit og truverd 
 

- can conduct systematic search for relevant scientific 
information through libraries, scientific journals and 
databases and critically judge the information  

- can pose and test hypotheses and draw conclusions of 
own work with reference to scientific literature 

- can summarize field and laboratory work in a written 
report 

- can present research results as academic text, as public 
reports and as oral presentations 

- is able to analyse scientific problems in general and 
participate in discussion about different ways to address 
and solve problems 

- manages to write a scientific dissertation that adds new 
knowledge to a topic 

- can present and defend the results in a science 
community 

- can analyze and reflect upon relevant ethical problems 
related to the research 

- understands the divide between knowledge and 
opinions 

- can analyse and reflect upon relevant ethical problems 
related to the research 

- demonstrate understanding and respect for scientific 
values like openness, precision and reliability 
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