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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 

 
Studieplanendringer for 2014/15 for Kjemisk institutt 
 
Vi viser til brev fra fakultetet, datert 5.9.2013, vedrørende store studieplanendringer for 
studieåret 2014/2015 og små studieplanendringer for våren 2014. Kjemisk institutt har 
behandlet de foreslåtte studieplanendringer i både programstyret den 18.9.2013, og i 
instituttstyret 24.9.2013. 
 
Vedlagt følger studieplanendringsdokumentet, og også en godkjenning fra eierinstitutt på 
forespørsel om å ta inn et nytt obligatorisk brukeremne i bachelorprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
John Georg Seland 
programstyreleder Anna Kristina Polster 
 seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1 Studieplanendringsdokument (godkjent i program- og instituttstyret) 
              2 Godkjenning fra eierinstitutt (Matematisk institutt)  
 

Referanse Dato 

2013/9703-ANNPO 01.10.2013 
  

 

 



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

                                                                                                                                                 

Endringsdokument fra Kjemisk institutt høsten 2013: 
Mindre studieplanendringer for vår 2014 
Større studieplanendringer for studieåret 2014/2015 

 
Mindre studieplanendringer 
KJEM100 
 Avsnittet vedrørende tillatte hjelpemidler under «Vurderingsformer» endres fra: 
 … Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Enkel lommekalkulator i tråd med 
 retningslinjene til fakultetet. 
 Til 
 … Tillatne hjelpemiddel på eksamen: Enkel lommekalkulator i tråd med retningslinjene til
 fakultetet. 

KJEM110 
 Avsnittet vedrørende tillatte hjelpemidler under «Vurderingsformer» endres fra: 
 … Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Enkel lommekalkulator i tråd med 
 retningslinjene til fakultetet. 
 Til 
  … Tillatne hjelpemiddel på eksamen: Enkel lommekalkulator i tråd med retningslinjene til
 fakultetet. 

 

Større studieplanendringer 
 
MAT102 – Brukarkurs i matematikk II 
MAT102 – skal inn i studieplanen til BAMN-KJEM i studentens 2. semester som en del av 
MAT/STAT/INF-kravet. Teksten i studieplanen endres fra:  
 
Krav om minst ett av emnene: MAT121, STAT101/110, INF109. MAT121 vert tilrådd for de fleste 
spesialiseringsområdene i mastergrad. 

Til: 

 Krav om minst ett av emnene: MAT102, MAT121, STAT101/110, INF109. MAT102 eller MAT121 vert 
tilrådd for de fleste spesialiseringsområdene i mastergrad. 

Ettersom endringen er til studentenes beste, har fakultetet informert oss om at endringen kan 
effektueres allerede fra våren 2014 av. 



Nedlegging av KJEM244 og NANO200 og oppretting av emnet NANO244 
Programstyret for kjemi har, i samarbeid med nanoVT, følgende endringer å melde for KJEM244 

• Emnet KJEM244 undervises siste gang våren 2014, og legges ned fra studieåret 2014/2015. 
• Det opprettes et nytt emne i material- og nanokjemi fra og med høsten 2014. Emnekoden er 

NANO244, og emnenavnet er Material- og nanokjemi. 
• NANO244 blir et høstemne som første gang undervises høsten 2014. 
• NANO244 blir et kombinert teori- og laboratoriekurs med kapasitet på 25 – 30 studenter. 
• NANO244 blir obligatorisk for bachelorstudentene i nanoVT. 
• Det administrative ansvaret for NANO244 flyttes til studiekonsulent for nanoVT. 
• NANO200 undervises siste gang høsten 2013 og legges ned fra og med høsten 2014. 

Kommentar: 
Overgangen fra et rent teoriemne til et kombinert teori- og laboratoriekurs med kapasitet på 25 – 30 
studenter medfører et behov for assistanse på laboratoriekurset for NANO244. Emneansvarlig har 
meldt at det per 12 studenter trengs en postdoc/stipendiat under øvelsene.  

Det var opprinnelig tenkt å ikke lyse ut KJEM244 for våren 2014, men ettersom tre studenter hadde 
emnet knyttet til studieplanen sin kom en frem til en løsning hvor Pascal Dietzel underviser emnet en 
siste gang våren 2014. Ettersom Pascal tar på seg undervisningen her, vil han ikke undervise KJEM120 
høsten 2014 slik planen opprinnelig var.  Willy Nerdal har sagt seg villig til å undervise KJEM120 
høsten 2014. 

Andre endringer i undervisningstilbudet våren 2013 ved Kjemisk 
institutt. 
 

Følgende emner skal ikke lyses ut våren 2014: 

KJEM331 Fotokjemi 
KJEM322 Kvantekjemiske metoder 
KJEM322 Teoretisk spektroskopi 
KJEM217 Biofysikalsk kjemi 
KJEM334 Syntese og retrosyntese (går høsten 2013) 
 

 

 
John Georg Seland 
programstyreleder      Anna Polster 
        seniorkonsulent 

 
 
Vedlegg 1 Emnebeskrivelse og utfyllende eksamensregler for NANO244



 
 

Emnekode NANO244 

Namn, bokmål Material- og nanokjemi 

       Namn, nynorsk Material- og nanokjemi 

       Namn, engelsk Materials- and Nanochemistry 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemeste
r 

Haust, fyrste gong hausten 2014, Autumn first time autumn semester 2014 

Emne har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket 

Undervisningsspråk Engelsk, English 

Studienivå Bachelor, master, PhD 

Institutt Kjemisk institutt, Department of Chemistry 

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. 



 
 

Innhald Nanokjemi er eit emne som vert tilbydd studentar som er interessert i vitskapen rundt faststoffer og 
nanomaterial. Storleiker på 1 til 100 nanometer er av fundamental viktigheit i materialvitenskap. 
Endringa av kjemiske og fysiske eigenskaper, avhengig av storleikseffektar, gjev den ultimate 
inspirasjon for utvikling av nanostrukturerte materialer som, bl.a., finner anvendelser som adsorbent, 
katalysatorar, og "quantum confined" material. Samtidig er det nødvendig å ha kunnskap om 
opptreden av bulkmaterialer for å utvikle en forståelse av de spesielle egenskaper av beslektet 
nanomaterial. Emnet vil introdusere studenten til syntese, identifisering og karakterisering, 
egenskaper, funksjonalisering og bruk av faststoffer og nanomaterialer, deriblant nanopartikkler og 
nanoporøse material. Relevansen av slike nanostrukturerte material for avansert materialvitskap, 
katalyse, medisin, og adsorpsjon/separasjons prosessar vert demonstrert. 

Emne inkluderer praktiske øvelser som introduserer studenten til framstilling og karakterisering av 
forskjellige typer nanomaterial. 

 

The course in nanochemistry is offered to students interested in the science of solid materials and 
nanomaterials. The size scale between 1 and 100 nanometer is of fundamental importance in 
materials science. Size-dependent changes in chemical and physical properties of solid materials are 
the ultimate inspiration for developing nano-structured materials with functional properties for use, 
among many others, as adsorbents, catalysts and “quantum confined” materials. At the same time it 
is necessary to have knowledge about the bulk materials to develop and understand the unique 
properties of the corresponding nanomaterial. The course will introduce the student to synthesis, 
identification and characterization, properties, functionalization and use of solid materials and 
nanomaterials such as nanoparticles and nano-porous materials. The relevance of such 
nanostructured materials for advanced materials science, catalysis, medicine and 
adsorption/separation processes is presented. The course includes practical laboratory exercises to 
introduce the student to synthesis and characterisation of different types of nanomaterials. 



 
 

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studentane kunne: 

- Sammenstille og beskrive typer og egenskaper av faststoffer og nanomaterialer, 
- Forklare fremstillingen av slike forbindelser, 
- Identifisere og beskrive metoder som blir brukt å karakterisere forskjellige materialer, 
- Relatere strukturen av forbindelse med sine egenskaper, 
- Diskutere nytte og bruk av bulk- og nanomaterialer. 

 

On successful completion of this course students should be able to: 

-Describe and compare different types and properties of solid materials and nanomaterials,. 

-Explain the synthesis of such compounds, 

-Identify and describe methods for characterisation of different types of materials,  

-Relate the structure of a compound to its properties, 

-Discuss the benefit and use of bulk- and nanomaterials.  

 

Tilrådde forkunnskapar  

Krav til forkunnskapar  KJEM120 

 

Fagleg overlapp  KJEM244: 7 studiepoeng, NANO200: 3 studiepoeng. Dersom studenten allerede har tatt NANO200 
kan vedkommende følge NANO244 ved å få et tilpasset laboratoriekurs. 

Undervisning og Type t/veke veker totalt Obligatorisk 



 
 

omfang Førelesning 

 

 

 

Lab 

2-4 

 

 

 

24 

~14 

 

 

 

3 

~40 

 

 

 

72 

Ja (forelesningene 
som gjelder 
forberedelsen til 
lab- øvelsene.) 

Ja 

Obligatoriske 
arbeidskrav 

Oppmøte på de obligatoriske forelesningene, gjennomføring av laboratorieøvelser og føring av 
laboratoriejournal. 

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i to (2) påfølgende semester etter godkjenningen. 

 

Attendance of mandatory lectures, laboratory exercises, and approved laboratory journals. 

The mandatory activities are valid two (2) consecutive semesters after the approval. 



 
 

Vurderingsform 1. Føring av labjournaler (30 %).  

Hver laboratoriejournal bedømmes som bestått/ikke bestått. Om en journal ikke er bestått kan den leveres inn 
igjen etter omarbeiding. Laboratoriedelen av NANO244 vurderes som en helhet basert på laboratoriejournalene 
og dyktighet under praktisk gjennomføring av øvelsene. Begge elementene inngår i vurderingen av 
laboratoriekurset i karakterskalaen A-F.  

The journal after each laboratory exercise is assessed on the basis of passed/failed. If the journal is not 
approved, it can be revised and submitted again for new assessment. The laboratory part of NANO244 is 
assessed in the entirety of the laboratory journals and the laboratory skills in the practical execution of the 
exercises. Both elements are included in the assessment of the laboratory course based on the grading scale 
A-F. 

2. Eksamen (tel 70% av karakteren) (eksamensformen kan bli munnleg eller skriftlig (3t) i avhengighet 
av antall oppmeldte).  

 

Exam (accounts for 70 % of the final grade) (the exam will be either in written (3t) or oral form 
depending on the number of students enrolled in the course). 

Vurderingssemester Det er ordinær eksamen kvart semester. 

Karakterskala Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. A er høyeste karakter og F er strykkarakter. 

 

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 

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



 
 

 

 

 

Kontaktinformasjon Emneansvarleg finn du på Min side, kontakt ev studiekonsulenten for nanoteknologi: 

studieveileder@nano.uib.no, eller telefon: 555 83446. 

mailto:studieveileder@nano.uib.no


 
 

Utfyllende eksamensregler: 

1. Karakteren for føring av labjournalar er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga. 

2. I semester med undervisning:  

Studentar med godkjend laboratoriekurs frå tidlegare semester kan gå opp til avsluttande eksamen, 
som då inngår i mappa saman med karakteren på føring av journalar. Den avsluttande eksamen tel 70 
% i karaktersetjinga.  

3. I semester utan undervisning:  

a) Studentar med godkjend laboratoriekurs kan berre gå opp til avsluttande eksamen, som då inngår i 
mappa saman med karakter på føring av journalar. Den avsluttande eksamen tel 70 % i 
karaktersetjinga. Det kan være mulig at eksamen blir skriftlig uansett antall studenter som melder seg.  

b) Studentar utan godkjend laboratoriekurs frå tidlegare kan ikkje avlegge eksamen. 

Supplementary exam regulations 

1. The grade “Passed” for laboratory journals is valid for the two consecutive semesters after the first 
approval semester. 

2. In semester with regular teaching: Students with approved laboratory course from previously 
semesters can take the final exam that will be a part of the portfolio assessment along with the grade 
for the journals. The final exam accounts for 70% of the final grade. 

3. In semesters without regular teaching:  

a) Students with approved laboratory course from previous semesters have only the opportunity to 
take the final exam. The grade from the final exam will be a part of the portfolio assessment along with 
the grade for the previously approved journals. The final exam accounts for 70% of the final grade. It 
might be a written exam regardless of the number of students. 

b) Students without approved laboratory journal do not have the opportunity to take the exam. 
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-----Original Message----- 
From: Kristine Lysnes [mailto:Kristine.Lysnes@math.uib.no]  
Sent: Monday, September 23, 2013 8:32 AM 
To: Anna Kristina Polster 
Subject: Re: [programstyret] Fwd: MAT102 inn i studieplanen til BAMN-KJEM

Hei

Jeg videresendte mailen til hele Programstyret, og har nå fått enstemmig 
ja til at dere kan ta MAT102 inn i studieplanen. Programstyret ved 
Matematisk institutt synes bare det er positivt at Kjemisk institutt 
ønsker å anbefale MAT102 til sine studenter.

Kristine Lysnes
studiekonsulent

Matematisk institutt
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen

Tlf: +47 55 58 28 34
Fax: +47 55 58 96 72

-------- Original Message --------
Subject: MAT102 inn i studieplanen til BAMN-KJEM
Date: Fri, 20 Sep 2013 08:42:28 +0000
From: Anna Kristina Polster <Anna.Polster@kj.uib.no>
To: Kristine Lysnes <Kristine.Lysnes@math.uib.no>

Til programstyret for matematikk

Programstyret for kjemi vedtok 18.09.2013 å ta MAT102 inn i
studieplanen som ett mulig emne for kjemistudentene i deres 2.
semester. Studentene velger ett av følgende emner:
MAT121/MAT102/INF109/STAT101/STAT110. MAT121 og MAT102 vil bli
anbefalt for studentene. Bachelorprogrammet i Kjemi tar opp
gjennomsnittlig 25 studenter per kull, og en kan anta at rundt 10 -12
studenter vil komme til å velge MAT102. Kjemisk institutt ønsker å ta
emnet inn i studieplanen allerede fra våren 2014 av.

Jamfør studiestyrets vedtak vedrørende tverrfaglighet skal
studieprogram som foreslår nye obligatoriske (bruker)emner i
programmet, legge ved en godkjenning følge fra ledelsen på
eierinstituttet. Kjemisk institutt ber om at Matematisk institutt tar
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stilling til hvorvidt de ønsker å godkjenne at MAT102 inngår i
studieplanen til BAMN-KJEM fra og med våren 2014 av. Ettersom store
studieplanendringer må meldes til fakultetet innen 1. oktober, ber vi
om en tilbakemelding innen da.

Med vennlig hilsen

John Georg Seland
programstyreleder               Anna Polster
                              seniorkonsulent



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
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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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 

 
Studieplanendringer 2014/15 for nanoprogrammet 
Vi viser til brev av 05.09.13 om studieplanendringer på Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. 
Programstyret for nanoVT har i lengre tid jobbet med en stor studieplanendring for 
Bachelorstudiet i nanoteknologi. Programstyret vil med dette legge saken frem for 
Studiestyret basert på de vedtak som er fattet i saken. 
 
Innledning 

Saken omfatter  

• NANO160 Innføring i nanoteknologi  

• NANO200 Nanoprosesser og nanomaterialer  

• Nytt emne i nanofysikk og –instrumentering 

• Nytt emne i material- og nanokjemi 

• Bachelorstudiet i nanoteknologi (BScNano): Studieplan og spesialisering 

• Opptaksgrunnlaget til Masterstudiet i nanovitenskap (MScNano) 

Dagens studieplan for BScNano 

1 Exphil MAT111 KJEM110 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4 NANO160 PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5 NANO200 INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 

Referanse Dato 

2013/9703-HEOM 30.09.2013 
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I dag inngår NANO160 som et obligatorisk teoriemne i fjerde semester med hovedvekt på 
nanofysikk og -instrumentering. Emnet eies av og undervises ved Institutt for fysikk og 
teknologi (IFT).  Laboratoriekurset NANO200 inneholder laboratorieøvelser både i nanofysikk 
og nanokjemi og er obligatorisk i femte semester. Emnet eies av og undervises ved Kjemisk 
institutt (KI). Det er i dag ingen obligatoriske teoriemner i nanokjemi i studieplanen for 
BScNano. KI har imidlertid et rent teoriemne i nanokjemi, KJEM244 Nanokjemi, som kan 
velges som valgemne i BScNano. Pascal Dietzel er emneansvarlig for både NANO200 og 
KJEM244.  

Slik situasjonen er i dag, har alle nanostudentene grunnleggende kjemikunnskaper når de 
starter på NANO200 men de færreste har tatt KJEM244. Både emneansvarlig for 
NANO200/KJEM244 og Programstyret for nanoVT har lenge hatt et ønske om å innføre et 
obligatorisk emne i nanokjemi på lik linje med nanofysikk i BScNano. Det har i tillegg vært 
fokus på at nanoemnene skal inneholde både en teoridel og en laboratoriedel og at emnet i 
nanofysikk skal undervises før emnet i nanokjemi. Laboratorieøvelsene skal illustrere 
sentrale deler av pensum og studentene skal få lære grunnleggende prinsipper i nanofysikk 
og nanokjemi gjennom egne erfaringer fra eksperimenter i laboratoriet.  

Med utgangspunkt i teoriemnene NANO160 og KJEM244 er det utarbeidet to nye 
kombinasjonskurs med både teori og laboratoriepraksis. Teori fra NANO160 og KJEM244 er 
kombinert med tilhørende praktiske øvelser fra NANO200. De tre emnene NANO160, 
KJEM244 og NANO200 erstattes av to nye kombinasjonsemner, Nytt emne i nanofysikk og –
instrumentering og Nytt emne i Material- og nanokjemi. Begge emnene gjøres obligatorisk i 
BScNano. NANO160 og NANO200 fases ut av studieplanen.  

Målsetningen er å styrke den nanofaglige plattformen til BScNano ytterligere. 
Teoriundervisning i nanofysikk og nanokjemi knyttes tettere til praktiske øvelser for en enda 
bredere innlæring av stoffet.  I tillegg blir dybdeundervisningen i nanokjemi styrket ved at Nytt 
emne i material- og nanokjemi innføres som et obligatorisk emne i BScNano.  

Det har vært en omfattende kommunikasjonsprosess med både IFT og KI i denne saken. 
Programstyret for nanoVT har fått positiv respons fra begge instituttene på de ønskede 
studieplanendringene men prosessen er likevel ulik for de to emnene.  

Nytt emne i nanofysikk og –instrumentering 

Professor Knut Børve har utarbeidet en skisse til emnebeskrivelse for Nytt emne i nanofysikk 
og –instrumentering. Det er foreslått emnekode til NANO161 og emnenavn til Innføring i 
nanofysikk og –instrumentering. Emnebeskrivelsen ble oversendt fra Programstyret for 
nanoVT til IFT for behandling og emnebeskrivelsen ble vedtatt i Instituttrådet ved IFT 
26.09.13. IFT melder inn opprettelsen av NANO161 og nedleggelse av NANO160.  

Programstyret for nanoVT har ytret ønske til IFT om at de anbefaler opprettelsen av 
NANO161 allerede fra vårsemesteret 2014 og nedleggelse av NANO160 fra og med 
studieåret 2014/15. Det er behov for at NANO161 iverksettes allerede våren 2014 for å 
unngå at nanostudenter i kull H12 mister praktisk laboratorieundervisning i nanofysikk. Se 
konsekvensutredning for studieplanendringene for kull H12 under. Dette har IFT sagt seg 
villig til å gjøre. 

Timeplanlegging og eksamensplanlegging av det nye emnet foregår parallelt med 
studieplanarbeidet. Målsetningen er at timeplanen for NANO161 skal foreligge i FS innen 
fristen 15. oktober.  
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Eksamensplanen for våren 2014 vil bli oppdatert i tråd med ny emnekode og emnenavn 
innen fristen 21. oktober. 

Nytt emne i material- og nanokjemi 

Det er vedtatt emnebeskrivelse for Nytt emne i material- og nanokjemi med emnekode 
NANO244 og emnenavn Material- og nanokjemi i Instituttrådet ved Kjemisk institutt 24.09.13. 
Siden KI er eierinstitutt vil det nye emnet bli meldt inn til Studiestyret fra KI. Emnet skal 
undervises første gang høsten 2014 og vil bli timeplanlagt og eksamensplanlagt første gang 
våren 2014. KI melder også inn nedleggelse av NANO200 fra studieåret 2014/15. 

 

I praksis betyr forslaget til studieplanendringer at: 

• NANO160 ble undervist siste gang våren 2013. Anbefales lagt ned fra og med studieåret 
2014/15. 

• NANO161 undervises første gang våren 2014.  

• NANO200 undervises siste gang høsten 2013 og erstattes av NANO244 fra og med 
høsten 2014.   

 

Tabell 1: Studieplanendring for Bachelorstudiet i nanoteknologi  

Emner ut av BScNano Emner inn i BScNano 

NANO160, siste gang V13 NANO161, første gang V14 

NANO200, siste gang H13 NANO244, første gang H14 
 
Tabell 2: Forslag til studieplan for overgangsløsning for kull H12 og gjeldende 
studieplan fra og med kull H13. 

1 Exphil KJEM110 MAT111 

2 NANO100 MAT112 MOL100 

3 KJEM120 PHYS1n1 MOL200 

4 NANO161  PHYS1n2 KJEM122/PHYS114 

5 NANO244  INF/STAT/KJEM131 Valg 

6 Valg Valg Valg 
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Konsekvenser av studieplanendringene for studieplanen til de aktive kullene av 
bachelorstudenter i nanoteknologi 

Kull H11 

Studentene følger gammel ordning og tar NANO200 høsten 2013. En omlegging til 
NANO161 og NANO244 får ingen konsekvenser for studieplanen til kull H11. Det vil være 
mulig for studenter som allerede har tatt NANO200 å ta NANO244 da emneansvarlig vil 
tilrettelegge ny laboratoriepraksis for studenter som allerede har tatt NANO200.   

Kull H12 

Store studieplanendringer som meldes inn høsten 2013 gjelder fra og med kommende 
studieår 2014/15. Det er foreslått at NANO200 skal legges ned fra høsten 2014. Dersom 
dette skjer samtidig med at NANO160 fortsatt undervises våren 2014, vil nanostudenter i kull 
H12 miste laboratorieundervisning i nanofysikk. For å unngå dette er det avtalt en 
overgangsløsning med IFT som innebærer at de underviser det nye emnet NANO161 
allerede fra våren 2014. På den måten får kull H12 en overgangsordning som ivaretar 
laboratorieundervisning både i nanofysikk og nanokjemi hhv våren 2014 og høsten 2014.  

Kull H13 

Følger ny ordning med NANO161 våren 2015 og NANO244 høsten 2015. 

 

Endring i spesialisering i bachelorstudiet i nanoteknologi  
NANO160 og NANO200 er en del av spesialiseringen i Bachelorstudiet i nanoteknologi for 
nanostudenter fra og med bachelorkull H07 til og med bachelorkull H11. Endringen som er 
vist i tabell 2 vil medføre at NANO161 og NANO244 vil inngå i spesialiseringen i 
bachelorstudiet i nanoteknologi fra og med bachelorkull H12 på BScNano. 

Endring i opptaksgrunnlaget til Masterstudiet i nanoteknologi (MScNano) 
De planlagte studieplandringene for BScNano vil medføre en endring i opptaksgrunnlaget til 
Masterstudiet i nanovitenskap. NANO160 og NANO200 inngår i opptaksgrunnlaget til 
MScNano for nanostudenter fra og med bachelorkull H07 til og med bachelorkull H11, mens 
NANO161 og NANO244 vil inngå i opptaksgrunnlaget til MScNano for nanostudenter fra og 
med kull H12.  

For eksterne søkere vil dagens opptaksgrunnlag fremdeles gjelde. Formuleringen i 
opptakskravet til eksterne søkere som lyder «samt minst 10 stp emner av nanofaglig 
karakter» dekkes inn av NANO160, NANO161, KJEM244, NANO200, NANO244 eller 
tilsvarende forkunnskap. 

Endring i programfolder for BScNano 
I forbindelse med studieplanendringene er det behov for å endre teksten i Programfolderen 
for BScNano i tabellen over emner i fjerde og femte semester. Programfolderen vil bli 
oppdatert med følgende tekster for de nye emnene: 

• NANO161: Nanofysikk og –instrumentering.  
• NANO244: Material- og nanokjemi.  
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Sluttkommentar 

Programstyret for nanoVT er kjent med at det arbeides med en omfattende omlegging av 
Bachelorstudiet i fysikk. Det kan medføre endringer for Bachelorstudiet i nanoteknologi, men 
så langt vi har kunnet bringe på det rene, får det ikke konsekvenser for de 
studieplanendringene som er omfattet av vedtakene i denne saken. 

Til slutt oppsummeres studieplanendringene for bachelorstudiet i nanoteknologi i vedtakene 
som ble fattet i Programstyret for nanoVT i sak 14/13, 11.09.13: 

• Programstyret for nanoVT anbefaler at NANO160 og NANO200 legges ned fra og med 
studieåret 2014/15. 

• Programstyret for nanoVT anbefaler forslaget til store studieplanendringer for 
Bachelorstudiet i nanoteknologi hvor nytt emne i Nanofysikk og –instrumentering innføres 
i fjerde semester og nytt emne i Material- og nanokjemi innføres i femte semester. Begge 
emnene er obligatorisk i Bachelorstudiet i nanoteknologi fra og med bachelorstudenter 
kull H12. 

• Programstyret for nanoVT godkjenner de konsekvensene studieplanendringene får for 
aktive nanostudenter på BScNano: 

o Kull H12: Overgangsløsning med nytt emne i Nanofysikk og –instrumentering i 
fjerde semester (vår 2014) og nytt emne Material- og nanokjemi (høst 2014). 

o Fra og med kull H13: Nytt emne i Nanofysikk og –instrumentering i fjerde 
semester og nytt emne Material- og nanokjemi i femte semester. 

• Programstyret for nanoVT godkjenner endringen i spesialiseringen i BScNano for 
studenter fra og med kull H12. 

• Programstyret for nanoVT godkjenner endringen i opptaksgrunnlaget til MScNano som 
følge av studieplanendringene. 

• Programstyret for nanoVT godkjenner den foreslåtte endringen til tekst i programfolderen 
for Bachelorprogrammet i nanoteknologi for de nye emnene til Nanofysikk og –
instrumentering og Material- og nanokjemi. 

All korrespondanse med IFT og KI i saken ligger vedlagt i kronologisk rekkefølge. Ellers 
henviser vi til instituttenes studieplanendringer for nedleggelse og opprettelse av hhv 
[NANO160 og NANO161] og [KJEM244 og NANO244]. 
 
 
Vennlig hilsen 
Morten Førre 
Programstyret for nanoVT     Hege Ommedal 
  seniorkonsulent 
Kopi 
Institutt for fysikk og teknologi 
Kjemisk institutt 
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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 
Bergen 

Saksbehandler 
Kjartan Jh Olafsson 
55582752 
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Kjemisk institutt 
 
  
  

 

 
Oppfølging av sak om studieplanendring for NANO160 til NANO1xx 
med laboratoriekurs 
Svar fra IFT   
Det vises til brev fra programstyret for nanovitenskap, datert 07.07.2013, referanse 
2013/3333-HEOM. 
 
Institutt for fysikk og teknologi mener at forslaget til endring av nåværende emne NANO160 
til NANO1xx er godt begrunnet og støtter forslaget om at det nye emnet innføres allerede 
våren 2014. 
 
 Det vil være en viss utfordring å få dette til ettersom emnet må undervises av en vikar den 
første gangen, men vi forutsetter at vikaren får god støtte fra programstyret i nanovitenskap i 
forbindelse med utformingen og gjennomføringen av emnet. 
 
Av samme årsak forutsetter vi også at endringen vil skje ved at deler av dagens pensum tas 
ut for å gi plass til laboratoriekurset, og at en eventuell grundigere omarbeiding av pensum 
blir gjort senere.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Kjartan Olafsson 
Programstyreleder 
Institutt for fysikk og teknologi 
 Grete K. Ersland 
 administrasjonssjef 
 

Referanse Dato 

2013/3333-KJO 10.09.2013 
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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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Institutt for fysikk og teknologi 
 
  
  

 

 
Studieplanendringer, emnebeskrivelse og timeplan for nytt emne i nanofysikk og -
instrumentering (NANO1xx) og nedleggelse av NANO160 
 
Vi viser til sak 13/3333 for tidligere korrespondanse om studieplanendring for NANO160 til 
NANO1xx. 
 
Vi har tidligere fått signaler om at emnebeskrivelsen for det nye emnet NANO1xx ikke kan 
være klar før tidligst i oktober når den vikarierende emneansvarlig er på plass. Siden det er 
frister knyttet til innmelding av store studieplanendringer (1. oktober) og timeplanlegging for 
vårsemesteret 2014 (15. oktober) er det nødvendig å etablere emnet NANO1xx så snart som 
mulig. 
 
Emnebeskrivelse for nytt emne i nanofysikk og –instrumentering og godkjenning av emnet 
som obligatorisk emne i Bachelorstudiet i nanoteknologi 
 
For å avhjelpe i en situasjon med tidsfrister og knappe ressurser disponibel for utarbeidelse 
av emnebeskrivelse for det nye emnet, har Knut Børve laget et utkast til emnebeskrivelse 
hvor det er foreslått emnekode NANO161, emnenavn Innføring i nanofysikk og -
instrumentering og faglig innhold i kurset inklusiv laboratorieøvelser. Programstyret for 
nanoVT vil med dette sende utkastet til IFT for videre behandling.  
 
Siden det er fastlagt at det er eierinstituttene som melder inn studieplanendringer for emner 
og også melder opprettelse og nedleggelse av emner til Studiestyret, vil det være av 
avgjørende betydning for den videre prosessen at IFT melder inn opprettelsen av det nye 
emnet til fristen for store studieplanendringer 1. oktober. Vi har stor forståelse for at det er 
knapp tid til denne fristen, men det er svært viktig for den videre studieadministrative 
prosessen at IFT gjør fakultetet oppmerksom på at emnet er under utarbeidelse med tanke 
på undervisning allerede i vårsemesteret 2014.  
 
Programstyret for nanoVT anbefaler at emnet inngår som et obligatorisk emne i 
bachelorstudiet i nanoteknologi i fjerde semester. I følge fakultetet skal også dette 
godkjennes av eierinstituttet, og programstyret for nanoVT søker herved om slik godkjenning.  
 
 

Referanse Dato 

2013/3333-HEOM 24.09.2013 
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Kapasitet 
Bachelorprogrammet i nanoteknologi har en opptaksramme på 20 studenter per år. Det er 
startet imidlertid 22 nye bachelorstudenter høsten 2013, som vil være aktuelle for kurset 
våren 2015, dersom alle følger anbefalt studieplan. NANO160 er angitt med en kapasitet på 
30 studenter. Det er behov for en ny vurdering av kapasiteten da NANO161 er et 
laboratoriekurs, noe som kan medføre begrensinger i kapasitet i forhold til et rent teoriemne.    
 
Det foreslås at emnet tas med i undervisningsopptaket ved fakultetet. 
 
Nedleggelse av NANO160 
Programstyret for nanoVT har anbefalt at NANO160 legges ned fra studieåret 2014/15 (sak 
14/13). Det er likevel nødvendig at IFT, som eierinstitutt, melder inn nedleggelse av 
NANO160 fra og med studieåret 2014/15 til fristen for store studieplanendringer 1. oktober. 
NANO160 erstattes av nytt emne i nanofysikk og –instrumentering (NANO161) våren 2014. 
 
Timeplan for nytt emne i nanofysikk og –instrumentering (NANO161) 
Det er i brev av 2. juli foreslått en timeplan for nytt emne i nanofysikk og –instrumentering, 
som er lik timeplanen til NANO160 med et tillegg for laboratoriekurs om mandagen. Siden 
instituttenes frist for innlegging av timeplandata i FS går ut 15. oktober, er det nødvendig å gi 
fakultetet informasjon om de studieadministrative data som foreligger i den forslåtte 
emnebeskrivelsen. Dette for at det kan opprettes en undervisningsaktivitet for 
timeplanlegging. En avklaring av kapasiteten vil også være relevant for timeplanleggingen 
hvor opplysning om kapasitet inngår som et element i undervisningsaktiviteten.  
 
Under forutsetning av at emnebeskrivelsen godkjennes ved IFT, meldes opplysningene til 
timeplanlegging til fakultetet den 2. oktober slik at det slik at det kan opprettes en 
undervisningsaktivitet for timeplanlegging av emnet for våren 2014.  
 
Vedlagt følger godkjent referat fra møtet i Programstyret for nanoVT den 11. september hvor 
saken om studieplanendringer var til behandling i sak 14/13. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Morten Førre 
Leder       Hege Ommedal 
Programstyret for nanoVT     Seniorkonsulent 
 
 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
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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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 

 
Mindre studieplanendring for NANO100 fra og med våren 2014 
Programstyret for nanoVT ønsker å etteranmelde en studieplanendring for NANO100 -
Perspektiver i nanovitenskap og -teknologi. 
 
Det er utarbeidet ny mappeevaluering for emnet gjeldende fra og med våren 2014. Det nye 
er at det innføres en skriftlig eksamen i form av en flervalgstest. Dette er en skriftlig eksamen 
hvor studenten skal identifisere det korrekte svaret i en liste av alternative svar. Studenten vil 
få muligheten til å fokusere på ett vurderingselement om gangen i løpet av gjennomføringen 
av emnet. 
 
Mappeevaluering av NANO100 består av følgende vurderingselementer: 

• Individuell flervalgstest 
• Prosjektrapport 
• Poster 
• Muntlig presentasjon  

Eksamen vil bli avholdt 06.05.14, kl. 09.00 – 11.00. Det er ønske om assistanse fra 
Studieadministrativ avdeling i gjennomføring av eksamen. Dette vil også bli meldt inn i 
eksamensplanen for våren 2014. 
 
Endring av tekst i emnebeskrivelsen under «vurderingsformer» 
 
Fra: 
For å få avleggje munnleg, avsluttande eksamen må studenten ha godkjent deltaking i 
obligatoriske aktivitetar, herunder godkjent oppmøte på kollokvia og førelesningar og oppfylt 
timetall for hospitering i forskargrupper dokumentert gjennom del A i journalen. I tillegg skal 
heile journalen (del A og B) være  godkjent av faglig ansvarlig og emneansvarlig innan 
oppgitt tidsfrist. Det må også føreliggje ein poster innan oppgitt tidsfrist (sjå” Obligatoriske 
arbeidskrav”). Alle tidsfristar vert opplyst om på første førelesning. Eksamen er todelt og 
består av vurdering av posteren og ein munnleg presentasjon av eige hospiteringsprosjekt. 
Begge delane må være godkjent for å få karakteren ”Bestått”. Munnleg presentasjonen vert 
halden i eit lukka forum for medstudentar på NANO100, eksaminator/intern sensor 

Referanse Dato 

2013/9703-HEOM 10.10.2013 
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(emneansvarleg) og ekstern sensor. Bestått/Ikkje bestått. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 
2 påfølgande semester etter godkjenninga. 
 
Til: 
Emnet nyttar mappeevaluering med fire element: fleirvalstest, prosjektoppgåve, poster, og 
munnleg presentasjon. For å få gi munnleg presentasjon må studenten ha godkjent deltaking 
i obligatoriske aktivitetar, inkludert godkjent oppmøte på kollokvia og førelesningar og oppfylt 
timetall for hospitering i forskargrupper dokumentert ved dagbok. Mappa blir vurdert som 
Bestått/Ikkje bestått. Bestått vurdering føreset at alle mappeelementa (fleirvalstest, 
prosjektoppgåve, poster, og munnleg presentasjon) kvar for seg blir vurdert til å vere på nivå 
tilsvarande Bestått.  Detaljerte retningsliner for vurdering av kvar av mappelementa er gitt i 
eige vedlegg. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgande semester etter godkjenninga.  
 
 
Vedlagt følger oppdatert emnebeskrivelse og nye detaljerte retningslinjer for vurdering av de 
ulike mappeelementene i NANO100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Morten Førre 
Leder 
Programstyret for nanoVT Hege Ommedal 
 seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emnekode NANO100 
Namn, bokmål Perspektiver i nanovitenskap og -teknologi  
Namn, nynorsk Perspektiv i nanovitskap og -teknologi 
Namn, engelsk Perspectives on nanoscience and nanotechnology 
Studiepoeng 10 
Undervisningssemester Vår 
Undervisningsspråk Norsk 
Studienivå** Bachelornivå 
Institutt** Kjemisk institutt 
Krav til studierett** Emnet er berre opent for studentar som er tatt opp til Bachelorstudiet i nanoteknologi ved 

Universitetet i Bergen.  
Mål og innhald Hovudmålet for emnet er å få fram nanovitskapen og -teknologien sin eigenart gjennom eksempel 

henta frå aktuelle forskingsprosjekt ved og utanfor Universitetet i Bergen, eksempel på nanoteknologi i 
aktuelle produkt, og problemstillingar av etisk og samfunnsmessig karakter knytt til teknologi. Eit 
delmål er at studentane skal få innsikt i kva forskning er og korleis naturvitskapleg forsking og 
forskningsformidling føregår. Arbeidsforma består av ei førelesningsrekke om ulike aktuelle 
nanovitskaplege og -teknologiske tema med lokale og eksterne foredragshaldarar. Kvar førelesning 
vert førebudd i eit obligatorisk diskusjonskollokvium. I tillegg blir kvar student assosiert til ei 
forskingsgruppe gjennom semesteret og deltar kvar veke i arbeidet i gruppa for å bli kjent med ei 
nanovitskapleg problemstilling og tilknytte arbeidsmetodar. I denne samanhengen blir det definert eit 
individuelt skriftleg pensum som gir bakgrunn for metodar og problemstillingar i gruppa, og 
journalføringa skal reflektere at det skriftlege pensumet er forstått. I slutten av semesteret lagar og 
presenterer studentane plakat over den nanovitskaplege eller -teknologiske problemstillinga frå "si" 
forskingsgruppe. 



Læringsutbytte** Ved fullført emne skal studenten kunne: 
*konkretisere omgrepa nanovitskap og nanoteknologi og greie ut om kva som særmerker dette 
fagfeltet 
*gjere greie for viktige instrumentelle metodar for oppklaring av nanostruktur av material 
*gjere greie for viktige klassar av nanostrukturerte material og korleis desse kan lagast 
*fortelje om ulike typar nanovitskapleg forskning ved UiB 
*diskutere korleis teknologi og samfunn påverkar kvarandre 
*presentere ei problemstilling gjennom skriftleg rapport, plakat og muntleg framstilling 
*greie ut kom kva naturvitskapleg forsking er og gi døme på korleis denne aktiviteten kan  føregå 

Tilrådde forkunnskapar KJEM 110, kan lesast parallelt. 
Krav til forkunnskapar  Tatt opp til bachelorprogrammet i nanoteknologi. 

Det er eit krav for å kunne melde seg til undervisning og vurdering i emnet at studenten i semesteret 
før planlagt undervisningssemester, deltek aktivt i prosessen som studieadministrasjonen 
gjennomfører for å identifisere vertsgruppe for studenthospiteringa. Nærare informasjon etter 
førespurnad til studierettleiar@nano.uib.no. 
 

Fagleg overlapp  Ev. reduksjon av studiepoeng,  fylles ut ved behov 
 
 

 

Undervisning** 

 

type t/veke veker totalt obligatorisk 
Førelesning 

Prosjektoppgåve 
Kollokvium 

2 
3 
2 

12 
12 
13 

24 
36 
26 

Ja 
Ja 
Ja 

Obligatoriske arbeidskrav Deltaking på minst 10 av dei 12 førelesingane. Deltaking på minst 10 av dei 12 første kollokvia. 
Deltaking i arbeidet i ei forskingsgruppe, inkl. føring av journal (omtala som ”Prosjektoppgåve” i tabellen over). Av 
den totale tida på tre timer kvar veke vil typisk 1-2 timer nyttast til aktiv observasjon i forskargruppa og typisk 1-2 
timer være dedisert til føring av journal. I tillegg skal kvar student lage ein poster som presenterer det faglege 
innhaldet i forskingsprosjektet som studenten har vore knytt til i hospiteringsperioden samt førebu ein munnleg 
presentasjon av det faglege innhaldet i posteren. 

mailto:studierettleiar@nano.uib.no


 Vurdering/Eksamensform Emnet nyttar mappeevaluering med fire element:  fleirvalstest, prosjektoppgåve, poster, og munnleg 
presentasjon. For å få gi munnleg presentasjon må studenten ha godkjent deltaking i obligatoriske aktivitetar, 
inkludert godkjent oppmøte på kollokvia og førelesningar og oppfylt timetall for hospitering i forskargrupper 
dokumentert ved dagbok. Mappa blir vurdert som Bestått/Ikkje bestått. Bestått vurdering føreset at alle  
mappeelementa (fleirvalstest, prosjektoppgåve, poster, og munnleg presentasjon) kvar for seg blir vurdert til å 
vere på nivå tilsvarande Bestått.  Detaljerte retningsliner for vurdering av kvar av mappelementa er gitt i eige 
vedlegg. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgande semester etter godkjenninga.  
  

Læremiddelomtale** Fylles ut ved behov (ikkje pensumliste) 
Karakterskala** Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen bestått/ikkje bestått. 
Undervisningsstad** Bergen 
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Det 

vert gjennomført ein evaluering midt i semesteret og ein evaluering ved semesterets slutt.  
Kontaktinformasjon Administrativ koordinator for nanoteknologi 

E-post: studierettleiar@nano.uib.no 
Telefon: 55 58 34 46 

mailto:studierettleiar@nano.uib.no


 
1. Individuell fleirvalstest. 
Testen blir vurdert skala Bestått / Ikkje-bestått. 
 
Dei tre andre mappeelementa er knytt til hospiteringsopphald i forskningsgruppe. Det 
normale vil vere at studentane arbeider saman i grupper på 3 som deler same 
hospiteringsprosjekt og -rettleiar. Ei slik studentgruppe blir kalla ei kjernegruppe. 
Kvar kjernegruppe skal presentere ei sams prosjektoppgåve, lage ein sams poster over 
prosjektet, samt lage ein sams munnleg presentasjon av prosjektet. For kvart av desse tre 
mappeelementa får kvar student i ei kjernegruppa personleg ansvar for éin av følgjande tre 
deler av oppgåva: Introduksjon, Metodar, og Resultat, men slik at kvar student har ulike 
ansvarsområde for kvart av dei tre mappeelementa. Dette er oppsummert i Tabell 1. 
Kjernegruppa har sams ansvar for Diskusjon/Konklusjon, grafisk utforming og Referansar. 
Vurdering av kvart av dei tre mappeelementa skal baserast på den delen som den aktuelle 
studenten har ansvar for (personleg + fellesdel). 
 
Ansvarsområde Rapport Poster Munnleg 

presentasjon 
Introduksjon Student 1 Student 2 Student 3 
Metode Student 2 Student 3 Student 1 
Resultat Student 3 Student 1 Student 2 
Diskusjon/ Konklusjon / 
Oppsummering 

alle alle alle 

Layout / Referansar /  alle alle alle 
Tabell 1. Ansvarsområde for student 1, 2 og 3 i kvar kjernegruppe, oppgitt for 
ulike element i evalueringsmappa. 

 
2. Prosjektrapport 
Prosjektoppgåva skal vere  godkjent både av faglig ansvarleg for hospiteringsprosjektet og av 
emneansvarleg for NANO100 innan oppgitt tidsfrist. Oppgåva skal utformast i tråd med 
oppgitt mal. 
 
3. Poster 
Poster skal vere  godkjent av faglig ansvarleg for hospiteringsprosjektet innan oppgitt 
tidsfrist og før trykking. Posteren skal utformast i tråd med oppgitt mal. 
 
4. Munnleg presentasjon 
Munnleg presentasjonen vert halden i eit lukka forum for medstudentar på NANO100, 
eksaminator/intern sensor (emneansvarleg) og ekstern sensor.  
 
Retningslinene er presentert her slik dei gjeld for ei kjernegruppe med tre studentar. Av ulike 
grunnar kan ei kjernegruppe bli redusert til to eller ein student. Omfanget av den munnlege 
presentasjon vil blir redusert tilsvarande. For prosjektoppgåve og poster vil krava til omfang 
og innhald vere som for ei full kjernegruppe. 
 
 
 

 
Detaljerte retningsliner for vurdering av einskilde mappeelement i NANO100 
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