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Studieplanendringer for 2014/15 - Institutt for biologi 

 

Studieplanendringane frå Institutt for biologi vart handsama og godkjent i Programstyret 3. oktober 
og Instituttrådet 4. oktober. 

 

Større studieplanendringar - studieprogram 

 

Masterprogram i biologi – skildringar av nye studieretningar, inkl. endringar i studieplanen: 
 

Masterprogram i biologi: 

 Studieretning mikrobiologi  

 Studieretning marinbiologi 

 Studieretning fiskeribiologi og forvaltning 

 Studieretning havbruksbiologi 

 Studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi 

 Studieretning utviklingsbiologi og fysiologi 

 Studieretning mijløtoksikologi  

Skildring av nye studieretningar og oversikt over endringane vedlagt. 

 

Læringsutbytteskildringane sitt faglege innhald er godkjent, men programstyret ønskjer å halde fram 
arbeidet med desse fram mot publisering på nett. Særleg skal fokus vere på å harmonisere og 
standardisere slik at ein får ei einskapleg utforming for studieretningane. Ein del ferdigheiter og 
generell kompetanse er felles for alle og skal stå på alle studieretningane. Ein må òg finne ein balanse 
mellom å vere generell og spesifikk innan dei to kategoriane kunnskapar og ferdigheiter. 

 

Referanse Dato 

2013/9703-ODF 01.10.2013 
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Kort og generell skildring av forskinga innan feltet bør inkluderast i mål og innhald (jmf. 
Utviklingsbiologi og fysiologi si skildring). Det bør òg gå fram av teksten om det er høve til å ta 30 sp 
masteroppgåve. 

Tekstane under mål og innhald bør òg harmoniserast for å gje eit meir einskapleg bilde. Tekstane vil 
derfor redigerast noko i forhold til tekstane i dette dokumentet, fram mot publisering på nett. 

 

Studieretning utviklingsbiologi og fysiologi:  

Tekst og studieplan er endra etter avtale med Molekylærbiologisk institutt. MOL-emner er ikkje lagt 

inn som obligatoriske, men det er opning for å ta MOL-emner for studentar som er kvalifisert og der 

det er kapasitet på emna. 

Nedlegging av studieprogram og studieretningar: 

 Masterprogram i marinbiologi, med tilhøyrande studieretningar 
Marinbiologi blir vidareført som studieretning under Masterprogram i biologi. 

 Masterprogram i ernæring hos akvatiske organismar i oppdrett 
Ernæring som mastertema blir synleggjort under studieretningen havbruksbiologi under 
Masterprogram i biologi. Det vil og vere høve til å ta ernæringsrelaterte masteroppgåver 
under andre studieretningar, som td. Utviklingsbiologi og fysiologi. 

 Masterprogram i havbruksbiologi 
Havbruksbiologi blir vidareført som studieretning under Masterprogram i biologi. 

 Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning 
Fiskeribiologi og forvaltning blir vidareført som studieretning under Masterprogram i biologi. 

 Masterprogram i biologi – studieretning geobiologi 
Geobiologi som mastertema blir synleggjort under studieretningane mikrobiologi og 
marinbiologi under Masterprogram i biologi. 

 

Endring i studieplanen for andre studieprogram: 

 Bachelorprogram i berekraftig havbruk og profesjonsstudium i fiskehelse: 
o BIO204 Etikk og velferd for akvatiske organismar blir frå og med våren 2015 erstatta 

av kombinasjonen LAS201 Forsøksdyrlære I +203 Kurs i forsøksdyrelære for fisk og 
nytt BIO204 (til saman 10-11 sp). Innhaldsmessig er dette ei mindre endring. LAS-
emna overlappar i stor grad med dagens BIO204 og vil i tillegg gje studentane 
godkjenning til å arbeide med fisk i forsøk. Sjå endringar for emnet BIO204. 
BIO har vore i kontakt med emneansvarleg for LAS-emne og Klinisk institutt I om 
endringa, og har bedt om formell godkjenning om å legge emne inn i studieplanen. 
Studieplanar tekstar blir oppdatert i FS når endringa er godkjent. 
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Større endringar - emne 

 Nye emne 

o Nytt emne BIO2XX Økologi 

Emnet har stor grad av overlapp med det nedlagte emnet BIO201 Økologi, så vi foreslår å 

nytte same emnekode. Emneskildring er vedlagt. Det er ønska å starte opp emnet 

allereie våren 2014. 

 

o Nytt emne BIO2XX Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon 

Emneskildring vedlagt. Vi kjem tilbake til emnekode. Emne blir undervist første gang 

våren 2015. 

 

 Nedlegging av emne 

o BIO242 Teoretisk økologi og modellering 

o BIO342 Marine økosystemmodeller 

o BIO346 Bevaringsøkologi 

o BIO305 Marin yngelproduksjon (siste gang vår 2014). Sjå endringar for BIO338. 

o BIO204 Etikk og velferd for akvatiske organismar blir lagt ned i noverande form. 

Undervist siste gang som 10 sp-emne våren 2014. Sjå endringar for BIO204. 

BIO242 og 342 har enno ikkje vore undervist, og blir aktuelle tema frå desse vert overført til andre 
emne. BIO346 har vore undervist sporadisk dei siste 5 åra og har ikkje vore eit stabilt tilbod til 
studentane. Emnet vil ev. bli tilbudt som spesialpensum dersom det skal undervisast i framtida. 

 
 

 Endring i undervisingssemester 

o BIO215 Mikrobiologi og BIO218 Eksperimentell mikrobiologi byter 

undervisningssemester. Emna har og oppdatert emneskildringa. Studentar som får 

problem med studieplanen grunna endringa i undervisingssemester for BIO215 og 

BIO218 får tilbod om spesialpensum eller tilpassing av studieplanen. 

 

Oppdaterte emneskildringare er vedlagt. 

 

 Andre større endringar i emne: 

o BIO338 Early Life History of Fish (første gang hausten 2014) 

Samanslåing av BIO338 og BIO305. Emnet blir auka til 10 sp og skildringa er endra. 
o BIO204 Etikk og velferd hos akvatiske organismar. 

Emnet blir eit supplement til LAS201+203 (til saman ein pakke på 10-11 sp). 
Emneskrildring er endra. 

 
Nye emneskildringar er vedlagt. 
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Mindre studieplanendringar  - emne 

 

 Endring i undervisingstilbodet 2014 

o BIO337 Fiskeadferd vert ikkje undervist i 2014 grunna forskningstermin for 

emneansvarleg. 

o BIO260 Kulturlandskapa i Norden vert ikkje undervist i 2014 grunna planlagt 

omlegging av kurset til neste gong det vert undervist i 2015. 

 

 Endring i vurderingsform: 

o BIO103 Cellebiologi og genetikk: I semester utan undervising blir vurderingsform 

munnleg eksamen dersom færre enn 10 studentar. 

o MNF110: I semester utan undervising blir vurderingsform munnleg eksamen dersom 

færre enn 10 studentar. 

 

 Andre mindre endringar i emne : 

o BIO331 Fiskeriforvaltning: oppdatert læringsutbytte og endring i obligatoriske 

arbeidskrav 

o BIO280 Fiskebiologi I - anatomi og systematikk: oppdatert innhald og læringsutbytte. 

o BIO272 Fiskesjukdommar- bakteriar, sopp og ikkje-infeksiøse: oppdatert 

emneskildring på engelsk (og tilsvarande oppdatering av norsk tekst). 

o MNF201: endring i namn og emneskildring.  

o BIO102 Organismebiologi II: BIO ønsker å heve eigenandelen til studentane på 

feltkurset til 200 kr per dag, med ein maxsum på 2000 NOK. Det er eit ønske frå 

studentane å dele betaling i to for BIO102, 1000 NOK før første feltveke + 1000 NOK 

før andre feltveke. 

o BIO341 Biodiversitet: Oppdatert emneskildring. 

o BIO210 Evolusjonsbiologi: endring i tilrådd forkunnskap og obligatoriske arbeidskrav. 

 
Endringane er vedlagt. 
 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

 

Øyvind Fiksen 

undervisingsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 

 studieleiar 

 

 

 

Vedlegg: 
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1. Masterprogram i biologi, skildring av studieretningar   

2. Nytt emne BIO2XX Økologi   

3. Nytt emne BIO2XX Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon   

4. Endringar i BIO215 og BIO218   

5. Endringar i BIO338 og BIO204   

6. Mindre endringar i emne    



 Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet        DATO 

 
Emnekode BIO2XX (foreslår BIO201) 

Navn, Bokmål Økologi 
 

 Navn, bokmål Økologi 

 Navn, engelsk Ecology 

 Studiepoeng 10 

EB_UNDSEM Undervisningssemester Vår  

EB_SPRAK Undervisningsspråk Norsk/Engelsk 

EB_NIVAA Studienivå Bachelor 

EB_INSTITU Institutt Institutt for biologi 

EB_STUDRET Krav til studierett Studierett ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og at krav til forkunnskaper er oppfylt 

EB_INNHOLD Mål og innhold Kurset gir en innføring i grunnleggende økologisk teori på individ-, populasjons- og samfunnsnivå. Sentrale 

tema som bl.a. livshistorieteori, populasjonsvekst, konkurranse, predator-bytte, parasittisme, diversitet, 

suksesjoner, artstukturer, fordelinger i tid og rom, metapopulasjons- og metasamfunnsøkologi vil bli 

gjennomgått.  Økosystemmodeller for flyt av masse og energi står også sentralt.  

Kurset har som mål å etablere et felles økologisk teorigrunnlag for studenter som skal videre på 

studieretninger i økologi eller tilgrensende fagområder. Økologiens samfunnsrelevans, for eksempel som 

grunnlag for kunnskapsbasert høsting av naturresurser og forvaltning av andre økosystemfunksjoner og -

tjenester vil også diskuteres. Kurset er relevant for og vil bruke eksempler fra planter, dyr og 

mikroorganismer i både terrestriske og marine systemer. 

23.09.2013 



 

 

EB_UTBYTTE Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 Gjøre rede for grunnprinsippene i individbasert økologi. 

 Utlede grunnleggende livshistorieteori og forstå hvordan ulike seleksjonsmekanismer kan påvirke 

livshistorien til populasjoner eller arter. 

 Uttrykke og analysere teori for konkurranse, predator-bytte dynamikk, parasitt-vert dynamikk, og 

populasjonsvekst. 

 Forstå prinsippene bak trekk-basert økologi og hvordan dette kan brukes for å forstå prosesser og 

strukturer i samfunn og økosystemer. 

 Gjøre rede for samfunnsøkologiske teorier bak diversitet, suksesjon og samfunnsdynamikk. 

 Forklare hvordan produktivitet, massebalanse, og økologiske prosesser strukturerer økosystemer. 

 Analysere hvordan forskjellige typer menneskelig påvirkning griper inni og påvirker økologiske 

prosesser, økosystemer og biodiversitet. 

 Bruke utvalgte analytiske og numeriske modeller på anvendte økologiske spørsmål. 

 Forklare hvordan evolusjonsteorien påvirker alle lag av økologisk teori 

 Forstå sammenhenger mellom økosystemprosesser, -funksjoner og -tjenester. 

EB_ANBKRAV Anbefalte forkunnskaper MAT102, BIO100, BIO102 

EB_KRAV Krav til forkunnskaper  MAT101/MAT110 

EB_FAGOVL Faglig overlapp  

 

10 sp BIO201 

EB_ UNDMETO Undervisning og omfang Forelesninger: 20t 

Kollokvier/gruppeøving: 10t 

Datalab 10t 

EB_OBLIGAT Obligatoriske arbeidskrav Godkjente obligatoriske innleveringer (gyldig inneværende og påfølgende semester) 

EB_VURDERI Vurdering/Eksamensform Godkjente innleveringer 

Mappevurdering 

EB_EKSSEM Eksamenssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

EB_K-SKALA Karakterskala 

Grading scale 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail. 

EB_UNDSTED Undervisningssted** Bergen 

EB_EVALUER Emneevaluering** Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

EB_KONTAKT Kontaktinformasjon Foreleser og Administrativ kontaktperson finner du på Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 



Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 

 

Emnekode BIO2XX 

Namn, nynorsk Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon. 

 

Namn, bokmål Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon. 

Namn, engelsk Plant systematics, morphology and evolution. 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår (annakvar vår i oddetalsår, første gong 2015) 

Undervisningsspråk Engelsk 

Studienivå 200-tallsemne  

Institutt Institutt for Biologi 

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller 

ev. opptakskrav. 

 

Mål og innhald Målet med emnet er at studentane skal få ei innføring i karplantenes systematikk, morfologi og evolusjon. Emnet vil bli 

belyst med forelesingar, gruppearbeid med presentasjon, fordjupingsseminar, feltkurs og laboratorieaktivitet.  

Læringsutbytte Læringsutbytte 

Etter fullført kurs skal studentene kunne: 

* forstå og beskrive plantenes mangfold, evolusjon, klassifisering og utbredelse. 

* forstå og beskrive plantenes morfologi fra et evolusjonært og systematisk perspektiv. 

* gjenkjenne og navnsette et utvalg slekter og viktige plantegrupper. 

* utføre botanisk feltarbeid og innsamling av materiale. 

* kritisk granske og diskutere vitanskapelige tekster. 

Tilrådde forkunnskapar  

Krav til forkunnskapar  Bio101, Bio 102  

Fagleg overlapp  

 

Ingen 

Undervisning og omfang  

Obligatoriske arbeidskrav Laboratorieoppgaver, muntlig presentasjon, feltkurs og litteraturseminar. Godkjent labjournal og rapport frå feltkurs. 

 



 

 

 

Vurdering/Eksamensform Mappeevaluering. 

Følgende inngår i mappen: 

1. Sammendrag frå presentasjon av plantegruppe 

2. Hjemmeeksamen 

Godkjent labjournal og feltrapport inngår i mappa. 

Eksamenssemester Det er ordinær eksamen kvart semester. 

Karakterskala 

 

Grading scale 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

 

The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail. 

Undervisningsstad** Bergen 

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

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 



MASTERPROGRAM I BIOLOGI – SKILDRING AV NYE STUDIERETNINGAR 
 
Masterprogram i biologi – studieretning mikrobiologi 
Engelsk tittel: Master’s Programme i Biology, specialization Microbiology 
 
Namn på graden 
Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi - Mikrobiologi. 
Engelsk namn på graden: Master of Science in Biology – Microbiology. 
 
Programmets omfang 
Studiet er toårig (120 studiepoeng). 

Mål / Innhald 
Mikrobiologi er læra om de mikroskopiske organismeformene: virus, bakteriar, sopp, eincella algar og 
protozoar. Sentralt i faget er studiet av mikroorganismane sine eigenskapar og deira funksjonar i 
ulike miljø. Faget spenner frå grunnforsking til nytting av mikroorganismane i praktisk og kommersiell 
samanheng. Det har stor samfunnsmessig betyding. Målet med mastergraden er å gje innsikt i faget 
gjennom teori, eksperiment og anna relevant verksemd, slik at studenten får ei heilskapleg forståing 
av mikroorganisman sine liv. Mastergraden med mikrobiologi skal gjere studenten skikka til å gå inn i 
et breidt utval av stillingar der mikrobiologi er relevant. 

Opptakskrav 
Bachelorgrad i biologi eller tilsvarande utdanning. Annan bakgrunn kan bli vurdert som tilstrekkeleg 
for opptak, avhengig av kva for spesialisering du vel. BIO215 Mikrobiologi, BIO218 Eksperimentell 
mikrobiologi og BIO217 Mikrobiell økologi ,eller andre spesialiseringemne i mikrobiologi, må inngå i 
bachelorgraden eller som ein del av mastergraden.  

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit 
program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.  

 
Tilrådde forkunnskapar 
Eit eller fleire av emna BIO215, BIO217 og BIO218. Emna kan takast som ein del av bachelor- eller 
mastergraden. 
 
Læringsutbyte/resultat  
Kunnskapsdel 

• Forklare de mest karakteristiske egenskapene til de mikroskopiske organsimeformene: 
bakterier, arkeer, sopp, mikroalgar og protozooer, og virus 

• Beskrive mikroorganismenes funksjon og betydning i ulike miljøer 
• Beskrive det økologiske samspillet mellom mikroorganismer og mellom mikro- og 

makroorganismar (symbiose), inkludert deres betydning for utvikling av sykdom  
• Beskrive mikrobiell diversitet, fysiologi, energimetabolisme, mikrobielle næringsnett og 

biogeokjemiske sykler 
• Beskrive mekanismer for genregulering og genoverføring hos mikroorganismer 
• Forklare prokaryotenes rolle under den tidlige evolusjonen av livet på jorda 
• Forklare den samfunnsmessige betydningen av mikrobiologien  
• Beherske grunnleggende eksperimentelle metoder/teknikker som benyttes i mikrobiologi, 

molekylærbiologi og bioteknologi 

Ferdighetsdel 

http://www.uib.no/emne/BIO215
http://www.uib.no/emne/BIO218
http://www.uib.no/emne/BIO217


• Kunne bidra konstruktivt til planlegging og gjennomføring av mikrobielle undersøkelser 
• Presentere, analysere og diskutere forskningsresultater, både muntlig og skriftlig også til ikke-

spesialister 
• Oppsøke, kritisk vurdere, og anvende mikrobiologisk  kunnskap 

Arbeide selvstendig og delta i team for å løse et bredt spekter av mikrobiologiske problemstillinger 
 
Obligatoriske emne / spesialisering  
Mastergraden i biologi, mikrobiologi består av eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve) på 
60 studiepoeng (eventuelt 30 SP) og emner og spesialpensum på til saman 60 studiepoeng. De 
obligatoriske emnene innbefatter: 

• BIO215 Mikrobiologi (10 stp) 
• BIO218 Eksperimentell mikrobiologi (10 stp) 
• BIO 215 Mikrobiell økologi (10 stp) 
• BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (10 stp), 

Avhengig av fordypning og tema på masterprosjektet velges 20 stp delvis i samråd med 
mastergradsrettleiar. Det er også mulighet for å ta fordypning i geomikrobiologi samt emner ved 
andre institutter.  For oppgåve på 30 studiepoeng blir emne/spesialpensum utvida med 30 
studiepoeng. Eksempel på valgfritt emne innen mikrobiologi/geomikrobiologi:  

• BIO315 Utvalgte mikrobiologiske emner (5 stp) 
• BIO318 Aktuelle geobiologiske emner 

Tilrådd studieplan 

1.semester BIO 215 BIO217 BIO300 

2.semester BIO218 Val Oppgåve 

3.semester Val Oppgåve Oppgåve 

4.semester Oppgåve Oppgåve Oppgåve 

 
 
Tilrådde valemne 
BIO315, BIO318 med fleire.  

Omfang masteroppgåva 
I samråd med rettleiaren din skal du sjølv velje ei master-oppgåve. Saman skal de utarbeide ei 
prosjektskisse og lage ein framdriftsplan som inneheld viktige milepålar i arbeidet med oppgåva. 
Masteroppgåva skal vere eit forskingsbasert arbeid. Tema i oppgåva kan veljast innanfor 
forskingsområdet til dei aktuelle rettleiarane, knytt til instituttets forsking frå eit breitt spektrum av 
mikrobiologien - frå reine laboratorie-oppgåver til feltoppgåver og kombinasjonar av desse. 
 
Delstudium i utlandet 
Dersom du ynskjer eit utanlandsopphald under masterstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar 
og fagleg rettleiar. 
 
Undervisningsmetodar 
Studiet vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar. Rettleiar skal gi råd om formulering og 
avgrensing av emne og problemstilling for oppgåva, litteratur, fagleg innhald, arbeidsopplegg og 
framdriftsplan. 



Undervisningsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 
 
Vurderingsformer 
Når masteroppgåva er levert, godkjent og vurdert, vert studiet avslutta med ein munnleg 
mastergradseksamen. 
Vurderingsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 
 
Karakterskala 
Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F 
Karakterskala for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 

Krav til progresjon i studiet 
Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett dato, normalt 1.juni 
og 1.november. 
 
Undervisingsspråk 
Engelsk 

Kompetanse for vidare studium 
Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak 
til Ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden, samt masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanninga finansierast vanlegvis ved 
at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år.  

Yrkesvegar 
Masterprogrammet skal gjere deg skikka til å gå inn i et breitt utval av stillingar der mikrobiologi er 
relevant. Mikrobiologar arbeider i dag blant anna innan forsking ved universitet og høgskolar innan 
akvakultur, bioteknologi, offentleg forvalting, industri og i skoleverket.  
 
Studiestart 
Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår. 

Evaluering 
Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. 
Evaluering for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Fagansvarleg 
Programstyret ved Institutt for biologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og 
kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet (studie@bio.uib.no). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Masterprogram i biologi – studieretning marinbiologi 
Engelsk tittel: Master’s Programme in Biology, specialization Marine Biology 
 
Namn på graden 
Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi - marinbiologi 
Engelsk namn på graden: Master of Science in Biology – Marine Biology. 
 
Programmets omfang 
Studiet er toårig (120 studiepoeng). 
 
Mål og innhald  
Studieretningen har som mål å utdanne marinbiologer med generell oversikt og kunnskaper om: 
sentrale prosesser og typiske mønstre i det marine økosystemet, flora og fauna i karakteristiske 
marine habitater, marine organismers biologi og økologi, samt vanlige forskningsmetoder innen 
feltbasert, eksperimentell og teoretisk orientert forskning på marine økosystemer. 
Det selvstendige forskningsprosjektet kombindert med fordypningskurs og spesialpensum gir mer 
spesialisert og dyptgående kunnskap om utvalgte forskningstema og forskningsmetoder. Aktuelle 
fagområder for forskningsprosjekter er mikrobiell økologi, dyre- og planktonøkologi, fiskeøkologi, 
biografi og taksonomi. 
Masterstudenten utvikler også generelle ferdigheter i å definere, planlegge og gjennomføre et 
selvstendig forsknings-/utredningsprosjekt, og å dokumentere og drøfte vitenskapelige resultater 
gjennom en skriftlig avhandling. 
 
Opptakskrav 
Bachelor i biologi eller tilsvarande utdanning og  BIO2xx Økologi (10 stp) eller tilsvarande. 

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit 
program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.  

Tilrådde forkunnskapar 
Eit eller fleire av emna: BIO213 Marin økologi, BIO212 Marin samfunnsøkologi – organsimar og 
habitat, BIO217 Mikrobiell økologi. Emna kan óg takast som ein del av spesialiseringa under 
mastergraden. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 

• Gjøre rede for biologifagets egenart og utvikling. 
• Forklare sentrale begrep og fagtermer i biologi/marinbiologi 
• Beskrive typiske marine habitater med tilhørende flora og fauna 
• Forklare interaksjoner mellom marine organismer og miljø, og tilpasninger hos marine 

organismer 
• Gjøre greie for dynamikken og strukturerende prosesser i marine populasjoner og 

artssamfunn 
• Anvende marine forskningsmetoder og forstå deres begrensninger og feilkilder 
• Anvende fagkunnskap til å belyse og/eller løse problemstillinger av forvaltningsmessig 

karakter 
Ferdigheter 

• Planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt 
• Presentere, analysere og diskutere forskningsresultater, både muntlig og skriftlig 
• Oppsøke, kritisk vurdere, og anvende biofaglig  kunnskap 



• Formidle biofag muntlig og skriftlig til både spesialister og ikke-spesialister  
• Arbeide selvstendig og delta i team for å løse et bredt spekter av biologiske problemstillinger  

 
Obligatoriske emne og spesialisering 
Studieretning i marinbiologi omfatter emner og spesialpensum på til sammen 60 studiepoeng.  
De obligatoriske emnene er: 

• BIO211 Marin floristikk og faunistikk (10 stp) 
• BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (10 stp), 
• BIO310 Marine metodar (5 stp)  

Avhengig av fordypning på masterprosjektet vil ett av følgende emnener være obligatorisk: 
• BIO212 Marin samfunnsøkologi – Organismar og habitat (10 stp) 
• BIO213 Marin økologi (10 stp) 
• BIO217 Mikrobiell økologi (10 stp) 

 
Tilrådd studieplan 
Semester Studiepoeng  
1 BIO300 (10) BIO211 (5) BIO310 (5) fordypningsemne 

(10) 
2 BIO211 (5) Val (5/10) Val (5/10) Val (5/10) 
3 Oppgåve (60) 

 4 
 
Tilrådde valemne 
BIO212, BIO213, BIO217 med fleire. 

Omfang masteroppgåva 
I samråd med rettleiaren din skal du sjølv velje ei master-oppgåve. Saman skal de utarbeide ei 
prosjektskisse og lage ein framdriftsplan som inneheld viktige milepålar i arbeidet med oppgåva. 
Masteroppgåva skal vere eit forskingsbasert arbeid. Tema i oppgåva kan veljast innanfor 
forskingsområdet til dei aktuelle rettleiarane, knytt til instituttets forsking frå eit breitt spektrum av 
mikrobiologien - frå reine laboratorie-oppgåver til feltoppgåver og kombinasjonar av desse. 
 
Delstudium i utlandet 
Dersom du ynskjer eit utanlandsopphald under masterstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar 
og fagleg rettleiar. 
 
Undervisningsmetodar 
Studiet vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar. Rettleiar skal gi råd om formulering og 
avgrensing av emne og problemstilling for oppgåva, litteratur, fagleg innhald, arbeidsopplegg og 
framdriftsplan. 
Undervisningsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 
 
Vurderingsformer 
Når masteroppgåva er levert, godkjent og vurdert, vert studiet avslutta med ein munnleg 
mastergradseksamen. 
Vurderingsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 
 
Karakterskala 
Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F 



Karakterskala for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 

Krav til progresjon i studiet 
Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett dato, normalt 1.juni 
og 1.november. 
 
Undervisingsspråk 
Engelsk 

Kompetanse for vidare studium 
Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak 
til Ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden, samt masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanninga finansierast vanlegvis ved 
at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år.  

Yrkesvegar 
Mange biologar arbeider innan natur-, miljø- og ressursforvalting, forsking, havbruk, skoleverk, 
industri, miljøorganisasjonar og i medie- og konsulentverksemder. I dei fleste tilfella opnar det seg 
langt fleire moglegheiter for dei som har fullført masterprogrammet. Studiet skal gi eit godt grunnlag 
for arbeid innan offentleg forvalting, næringsliv, skoleverk og for vidare doktorgradsstudium innan 
marin biologi og tilgrensande fagfelt. 
 
Studiestart 
Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår. 

Evaluering 
Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. 
Evaluering for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Fagansvarleg 
Programstyret ved Institutt for biologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og 
kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet (studie@bio.uib.no). 
 
  



Masterprogram i biologi – studieretning fiskeribiologi og forvaltning 
Engelsk tittel: Master’s Programme in Biology, specialization Fisheries Biology and Management 
 
Namn på graden 
Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi – fiskeribiologi og forvaltning 
Engelsk namn på graden: Master of Science in Biology – Fisheries Biology and Management. 
 
Studieretningen vil ha same skildring som Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning, med unntak 
av endring i Obligatoriske emne og spesialisering. 
http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-FIFO#studieplan  
 
Obligatoriske emne og spesialisering  
Masterprogrammet i fiskeribiologi og forvalting omfattar eit sjølstendig vitskapleg arbeid på 60 
studiepoeng (masteroppgåve) samt emne på til saman 60 studiepoeng. Dei obligatoriske emna er 
BIO240 Fiskeriøkologi (10 stp), BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (10 stp), BIO331 
Fiskeriforvalting (5 stp), og BIO339 Fiskerimodellar 10 stp. I tillegg må minst to av emna: BIO336 
Ansvarlig fangst (5 stp), BIO333 Akustiske metodar i fiskeri- og marinbiologi (5 stp) og BIO334 
Bestandsovervaking (5 stp) inngå. Viss du har tatt nokon av desse emna tidlegare, vel du andre emne 
i samråd med rettleiaren din.  
  
Tilrådd studieplan 
4. V Oppgåve 
3. H Oppgåve 
2. V BIO331 BIO339 (minst to av emna BIO333, BIO334, BIO336) Val 
1. H BIO300 BIO240 Val 
  

http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-FIFO#studieplan


Masterprogram i biologi – studieretning havbruksbiologi 
Engelsk tittel: Master’s Programme in Biology, specialization Aquaculture Biology 
 
Namn på graden 
Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi - havbruksbiologi 
Engelsk namn på graden: Master of Science in Biology – Aquaculture Biology 
 
Programmets omfang 
Studiet er toårig (120 studiepoeng). 
 
Aim and content 
The goal of the Aquaculture Biology specialization is to give a theoretical basis and practical 
experience for understanding the biological principles in aquatic food production. Aquaculture is a 
diverse discipline, covering topics such as molecular biology, chemistry, nutrition, as well and the 
biology, physiology, and behaviour of fish. The practical work of aquaculture takes place in the 
laboratory, the hatchery, or the fish farm. The courses in this specialization provide an insight into 
the role of aquaculture in global food production, and the knowledge and skills needed for its further 
development. The student research project can be undertaken in a commercial setting or at a 
research institution. The research question may be focussed on a fundamental biological process, or 
be designed to test and refine production techniques or instrumentation. The specialization is 
intended to give a solid background for students who wish to work in aquaculture or related 
industries, or to pursue further research. 
 
Opptakskrav/Admission requirements 
Bachelorgrad i havbruksbiologi, biologi, eller tilsvarande utdanning. Gjennomsnittskarakteren på 
spesialiseringa i bachelorstudiet eller tilsvarande, må normalt være C eller betre. Minst 20 stp innen 
havbruk-relatert emner. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane 
bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.  
 
A Bachelor (BSc) degree in Aquaculture, Biology, or comparable education. Average grades must be C 
or better. At least 20 stp at the bachelor’s level must be in aquaculture related  topics. 
 
Tilrådde forkunnskapar/Recommended previous  knowledge  
Gode forkunnskapar i biologi, og fiskebiologi med kurs som: BIO 280 Fiskebiologi I, BIO 291 
Fiskebiologi II, BIO 203 Innføring i havbruk – eller tilsvarande. 
 
Students entering the Aquaculture Biology specialization should have a solid education in Biology and 
introductory courses in Aquaculture, with background in Fish Biology, Physiology, Cell Biology and 
Genetics.  Required Bachelor’s level courses are BIO 280 Fish Biology I, BIO 291 Fish Biology II, BIO 
203 Introduction to aquaculture – or comparable substitutes 
 
Learning outcomes 
On completion of the aquaculture biology study specialization, students will be able to: 
Knowledge 

• Understand of the role of aquaculture for global commerce, health, and food security 
• Understand the biology of relevant aquaculture species, and explain the different life history 

stages and their requirements in aquaculture  
• Understand the biological basis (molecular, endrocrinological, cellular, nutrition) for the 

control of growth and development of aquaculture species 
• Discuss the balance between requirements for environmental quality, ethics, legal 

governance, and the requirements of commercial production in aquaculture. 



Skills 
• analyse growth patterns and explain the major aspects of the development in marine species  
• apply common aquaculture biology research methods for investigating growth, reproduction, 

and development 
• determine the causes of variations in development and growth rate 
• pursue an independent research task, in accordance with proper health and safety practice, 

including analysis of biological material, data collection, data analysis, and interpretation of 
results. 

• show proficiency in the main analytical methods used in the student’s own research task, and 
be able to explain, discuss, and interpret other methods that may be included in that 
research task. 

General skills 
• discuss biological theories in relation to the biology of aquatic organisms in cultured 

conditions  
• present a scientific conclusion based on the analysis of student’s own data, and in context 

with existing research results. 
• demonstrate knowledge and mastery of the literature and reference databases relevant to 

student’s own work 
• work independently and as part of a team 
• produce a formal oral and written presentation of student’s own research results 

 
 
Obligatoriske emne, spesialisering og  tilrådd studieplan  
1.sem BIO300 LAS201/val Val 
2.sem BIO204*+LAS203 LAS201/val Val/Oppgåve 
3.sem BIO304 Val/Oppgåve Val/Oppgåve 
4.sem Val/Oppgåve Oppgåve Oppgåve 
*sjå eigen studieplanendring fro BIO204 
 
This specialization has two components: the course component (60 points) and the research project 
component (60 points). Together these comprise the 120 points required.  
 
Course component: All students in this specialization are required to take BIO 300, BIO 304, and the 
combined package of BIO 204/LAS 201/LAS 203 which provides the FELASA C certification for working 
with live animals.   
 
The remaining courses must be at either 200- or 300-level. It is possible to take up to 10 credits at 
the 100-level, only after agreement of the academic supervisor. The optional courses should be 
chosen in consultation with the academic supervisor, and provide a basis for the student research 
project.  
 
Students interested in the fundamental biological processes of aquaculture species are 
recommended to follow this progression of courses: 
1st semester: BIO 300 (10 ECT, obligatory); LAS 201 (FELASA C part I); BIO 206 (Fish nutrition); BIO 
203 (for those who have not taken an approved introductory aquaculture course); BIO 291(Fish 
Physiology) 
2nd semester: BIO 204 + LAS 203 (10 ECT, obligatory, FELASA C part II); BIO 207 (Seafood quality and 
safety); BIO 306 (Nutritional analysis); BIO 370 (Cell and developmental biology) 



3rd semester: BIO 304 (Advanced aquaculture 10 ECT, obligatory); BIO 338 (Early life history of 
fishes) 
 
Students interested in aquaculture production systems are recommended to follow this progression 
of courses: 
1st semester: BIO 300 (10 ECT, obligatory); LAS 201 (FELASA C part I); BIO 206 (Fish nutrition); BIO 
203 (for those who have not taken an approved introductory aquaculture course); BIO 291(Fish 
Physiology) 
2nd semester: BIO 204 + LAS 203 (10 ECT, obligatory, FELASA C part II); BIO 208 (Environmental 
effects of aquaculture); BIO 375 (Fish health – water quality); BIO 302 (Data analysis); BIO 306/307 
(Toxicology) 
3rd semester: BIO 304 (Advanced aquaculture 10 ECT, obligatory); BIO 338 (Early life history of 
fishes) 
 
Recommended electives 
Students interested in the fundamental biological processes of aquaculture species are 
recommended to follow this progression of courses: 
1st semester: BIO 300 (10 ECT, obligatory); LAS 201 (FELASA C part I); BIO 206; BIO 203 (for those 
who have not taken an approved introductory aquaculture course); BIO 291 
2nd semester: BIO 204 + LAS 203 (10 ECT, obligatory, FELASA C part II); BIO 207; BIO 306; BIO 370 
3rd semester: BIO 304 (10 ECT, obligatory); BIO 302; BIO 338 
Students interested in aquaculture production systems are recommended to follow this progression 
of courses: 
1st semester: BIO 300 (10 ECT, obligatory); LAS 201 (FELASA C part I); BIO 206; BIO 203 (for those 
who have not taken an approved introductory aquaculture course); BIO 291 
2nd semester: BIO 204 + LAS 203 (10 ECT, obligatory, FELASA C part II); BIO 208; BIO 375; BIO 302; 
BIO 306/307 
3rd semester: BIO 304 (10 ECT, obligatory); BIO 302; BIO 338 
 

Omfang masteroppgåva 
I samråd med rettleiaren din skal du sjølv velje ei master-oppgåve. Saman skal de utarbeide ei 
prosjektskisse og lage ein framdriftsplan som inneheld viktige milepålar i arbeidet med oppgåva. 
Masteroppgåva skal vere eit forskingsbasert arbeid. Tema i oppgåva kan veljast innanfor 
forskingsområdet til dei aktuelle rettleiarane, knytt til instituttets forsking frå eit breitt spektrum av 
mikrobiologien - frå reine laboratorie-oppgåver til feltoppgåver og kombinasjonar av desse. 
 
Delstudium i utlandet 
Dersom du ynskjer eit utanlandsopphald under masterstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar 
og fagleg rettleiar. 
 
Undervisningsmetodar 
Studiet vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar. Rettleiar skal gi råd om formulering og 
avgrensing av emne og problemstilling for oppgåva, litteratur, fagleg innhald, arbeidsopplegg og 
framdriftsplan. 
Undervisningsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 
 
Vurderingsformer 
Når masteroppgåva er levert, godkjent og vurdert, vert studiet avslutta med ein munnleg 
mastergradseksamen. 
Vurderingsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 
 



Karakterskala 
Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F 
Karakterskala for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 

Krav til progresjon i studiet 
Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett dato, normalt 1.juni 
og 1.november. 
 
Undervisingsspråk 
Engelsk 

Kompetanse for vidare studium 
Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak 
til Ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden, samt masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanninga finansierast vanlegvis ved 
at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år.  

Yrkesvegar 
Aquaculture industry, food production, research in aquaculture and nutrition, teaching, coastal 
resources managment. 
 
Studiestart 
Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår. 

Evaluering 
Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. 
Evaluering for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Fagansvarleg 
Programstyret ved Institutt for biologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og 
kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet (studie@bio.uib.no). 



Masterprogram i biologi – studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi 
Engelsk tittel: Master’s Programme in Biology, specialization Biodiversity, Evolution and Ecology 
 
Namn på graden 
Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi – biodiversitet, evolusjon og økologi 
Engelsk namn på graden: Master of Science in Biology – Biodiversity, Evolution and Ecology 
 
Programmets omfang 
Studiet er toårig (120 studiepoeng). 
 
Mål og innhold 
Studieprogrammet skal gi studenter ei brei innføring i økologi, evolusjon og biologisk systematikk. 
Studieretningen tilbyr undervisning i temaer som omhandler skalaen fra enkeltindivid til 
biogeografimønster, og studenter kan fordype seg i både teoretiske og anvendte problemstillinger. 
Gjennom valg av emner og selvstendig oppgavearbeid skal studenten opparbeide seg 
spesialkompetanse og få trening i vitenskaplig arbeidsmetodikk. Etter fullført studie skal kandidaten 
ha fått innsikt i vitenskaplig kunnskapsproduksjon og ha utviklet evne til kritisk tenkning basert på 
faglig funderte kunnskaper. 
 
Opptakskrav 
Opptakskrav er bachelorgrad i biologi eller tilsvarende utdanning, og BIO2XX Økologi. Annen 
bakgrunn vil kunne bli vurdert som tilstrekkelig for opptak avhengig av spesialisering studenten 
velger. 
 
Faglig minstekrav er karakteren ‘C’ eller bedre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er flere søkere til et 
program enn det er plasser, vil søkerene bli rangerte etter karakterene i opptaksgrunnlaget.  
 
Tilrådde forkunnskapar 
BIO210 eller tilsvarende. 
 
Læringsutbytte 
Etter å ha fullført masterprogrammet i biologi, studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi skal 
kandidaten: 
Kunnskaper 

• ha grunnleggende kunnskap om de viktigste mønstre og prosesser i biodiversitet, evolusjon 
og økologi. 

• Kjenne godt til, og ha innsikt i, den evolusjonære og økologiske teorien som brukes for å 
forklare variasjon i arter sine tilpasninger til det biotiske og abiotiske miljøet. 

• forstå hvordan mennesker påvirker populasjoner, arter og økosystemer. 
Ferdigheter 

• være i stand til å bruke evolusjonsteorien til å forklare biologiske mønstre  
• kunne finne frem i biologisk vitenskaplig litteratur og forstå relevante metoder. 
• kjenne til relevante spørsmål i biodiversitet, evolusjon og økologi, og være i stand til å sette 

opp et eksperiment eller feltstudium som kan være med på å gi svar på slike spørsmål. 
• kunne bidra til å forstå problemstillinger som er viktig i naturforvaltning og bidra med 

relevant kunnskap innenfor bevarings- og forvaltingsproblematikk. 
 
Obligatoriske emne og spesialisering 
Masterprogrammet omfatter 60 STP med emner og en masteroppgave tilsvarende 60 STP . Det er 
også mulig å ta en 30 sp masteroppgave og 90 sp emner/spesialpensum.   



 
Du skal velge veileder i løpet av det første semesteret. Bare emnene BIO300 (10 STP) og BIO301 (10 
STP) er obligatoriske. Det er undervisning i disse emnene henholdsvis høst og vår, og de skal 
gjennomføres i løpet av det første året på masterprogrammet. Innholdet i emnene vil dekke temaer 
fra alle involverte forskningsgrupper. Et viktig formål med de felles emnene er å gi studenten trening 
i teknikker som er nødvendige i arbeidet med den selvstendige masteroppgaven. BIO210 
Evolusjonsbiologi er obligatorisk for dei som ikkje har  emnet eller tilsvarande frå bachelorgraden. De 
resterende 40 STP kan velges blant andre relevante emner, evt spesialpensum. Disse emnene skal 
også forberede studenten for masteroppgaven, og burde velges i konsultasjon med veileder(e). 

Anbefalt studieplan 

4. V Oppgave Oppgave Oppgave 

3. H Valgfri Oppgåve Oppgave 

2. V BIO301 BIO210/Valg Oppgave 

1. H BIO300 Valgfri Valgfri 

Omfang masteroppgåva 
I samråd med rettleiaren din skal du sjølv velje ei master-oppgåve. Saman skal de utarbeide ei 
prosjektskisse og lage ein framdriftsplan som inneheld viktige milepålar i arbeidet med oppgåva. 
Masteroppgåva skal vere eit forskingsbasert arbeid. Tema i oppgåva kan veljast innanfor 
forskingsområdet til dei aktuelle rettleiarane, knytt til instituttets forsking frå eit breitt spektrum av 
mikrobiologien - frå reine laboratorie-oppgåver til feltoppgåver og kombinasjonar av desse. 
 
Delstudium i utlandet 
Dersom du ynskjer eit utanlandsopphald under masterstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar 
og fagleg rettleiar. 
 
Undervisningsmetodar 
Studiet vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar. Rettleiar skal gi råd om formulering og 
avgrensing av emne og problemstilling for oppgåva, litteratur, fagleg innhald, arbeidsopplegg og 
framdriftsplan. 
Undervisningsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 
 
Vurderingsformer 
Når masteroppgåva er levert, godkjent og vurdert, vert studiet avslutta med ein munnleg 
mastergradseksamen. 
Vurderingsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 
 
Karakterskala 
Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F 
Karakterskala for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 

Krav til progresjon i studiet 
Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett dato, normalt 1.juni 
og 1.november. 
 
Undervisingsspråk 
Engelsk 

http://www.uib.no/emne/BIO300
http://www.uib.no/emne/BIO301
http://www.uib.no/emne/BIO301
http://www.uib.no/emne/BIO300


Kompetanse for vidare studium 
Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak 
til Ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden, samt masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanninga finansierast vanlegvis ved 
at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år.  

Yrkesvegar 
Studiet skal gi deg godt grunnlag for arbeid i offentleg forvalting, næringsliv, skoleverk og for vidare 
doktorgradsstudium. 
 
Studiestart 
Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår. 

Evaluering 
Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. 
Evaluering for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Fagansvarleg 
Programstyret ved Institutt for biologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og 
kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet (studie@bio.uib.no). 

 
  



Master i biologi – studieretning utviklingsbiologi og fysiologi 
Engelsk tittel: Master’s Programme in Biology, specialization Developmental Biology and physiology 
 
Namn på graden 
Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi – utviklingsbiolog og fysiologi 
Engelsk namn på graden: Master of Science in Biology – Developmental Biology and physiology 
 
Programmets omfang 
Studiet er toårig (120 studiepoeng). 
 
Mål og innhald 
Studieretningen i utviklingsbiologi og fysiologi tar opp problemstillinger knyttet til dannelsen av og 
funksjon til en organisme. Utvikling av en flercellet organisme starter fra en encellet zygote som 
gjennomgår en fase med raske celledelinger, etterfulgt av cellevandring og reorganisering til en 
strukturell organisme med ulike celletyper og organer som utfører ulike fysiologiske prosesser og 
opprettholdelsen av homeostase som er helt sentralt for ulike livsprosesser.  
Utviklingsbiologi og fysiologi er et tverrfaglig forskningsfelt som krever bred forståelse av biologi og 
kunnskap i matematikk (bioinformatikk) kjemi og molekylærbiologi. Kunnskap i biologi er viktig for å 
forstå form (anatomi) og funksjon (fysiologi) til en organisme, hvordan disse endres gjennom 
utviklingen samt hvordan organismene er evolusjonært tilpasset miljø og økosystem.  Kunnskap i 
kjemi er en viktig basis for å forstå molekylære og fysiologiske prosesser i en organisme og også for å 
kunne utføre laboratorieeksperimenter. Molekylærbiologiske, cellebiologiske og fysiologiske 
metoder er sentrale i utviklingsbiologisk forskningen sammen med bioinformatiske analyser. 
Sekvensering og kartlegging av genom er blitt en stadig viktigere del av å forstå en organisme. Dette 
har gitt nye verktøy for å studere tilpasninger og funksjon hos ulike organismer og for å kunne følge 
utviklingen av en organisme på et cellulært nivå ved å studere hvilke gener som er aktive 
(transkriptom og proteom) gjennom embryonalutviklingen, larvevekst og transformasjon til voksne 
stadier. Utviklingsbiologi og fysiologi er et forskningsfelt hvor en i tillegg til deskriptive analyser også 
bruker en eksperimentell tilnærming til å kartlegge biologiske prosesser og funksjoner. Ved å 
manipulere gener og genuttrykk (genteknologi) kan en studere funksjon i spesifikke gener i ulike 
biologiske prosesser.  
Forskningen spenner fra studier av cellulære prosesser i urochordater; evolusjon og utvikling av 
notochorden hos fisk; utvikling av fordøyelse, næringsopptak og appetitt hos fisk; endokrin 
regulering av vekst og energiomsetning hos fisk; smoltifisering, transformasjon fra ferskvann til 
sjøvann hos laks, endokrin regulering av osmoregulering, cellelære mekanismer for osmoregulering; 
molekylære mekanismer for lysoppfattelse, syn og lysregulerte biologiske prosesser; fiskehjernens 
plastisitet igjennom utviklingen. 
De fleste av oppgavene vil bli gitt innenfor prosjekter knyttet til laks, torsk, kveite, sebrafisk og 
oikopleura (tunikat). 
Målsetningen med studiet er å gi studentene bred innsikt i faget utviklingsbiologi og fysiologi, 
forståelse av organismers oppbygning og funksjon, forskningen på feltet, og en god forståelse for 
aktuelle problemstillinger innen faget og dets rolle i samfunnet.  
Mastergraden skal gjøre studenten skikket til å gå inn i et bredt utvalg stillinger der forståelse av 
komplekse biologisk systemer, struktur og funksjon er viktig og være skikket til å utføre og evaluere 
en eksperimentell tilnærming. 
 
Opptakskrav 
Bachelorgrad i biologi og molekylærbiologi eller tilsvarende utdanning. Tilsvarende utdanning kan 
f.eks. være treårig relevant ingeniørutdanning eller bioingeniørutdanning. Gjennomsnittskarakteren 
på spesialiseringen i bachelorstudiet eller tilsvarende, må normalt være C eller bedre. Dersom det er 
flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert etter karakterene i 



opptaksgrunnlaget. Relevante emne i bachelorgraden vil styrke opptaksgrunnlaget (sjå tilrådde 
forkunnskapar). 
 
Tilrådde forkunnskapar 
Vi anbefaler ett eller flere emner i molekylærbiologi, cellebiologi, anatomi og fysiologi f.eks. emnene 
BIO280, BIO291, BIO299 (Prosjektoppgave i biologi -  innan utviklingsbiologi og fysiologi), MOL202, 
MOL203. MOL201, MOL213  er også aktuelle. Spesielt er det anbefalt å ta kurs som gir god 
laboratorietrening (f.eks. MOL202). Tilgang til emner er avhenging av forkunnskapskrav og kapasitet 
på de enkelte emnene. 
 
Læringsutbytte 
I studieretning utvikling og fysiologi fokuserer du på hvordan levende dyr  dannes og fungerer, og 
hvordan levende orgaismer er tilpasset sitt miljø - på molekylært-, cellulært-, organ- og individnivå. 
Kunnskapsmål 
Forståelse av kjemiske og molekylære prosesser som foregår i og mellom celler og vev. Forståelsen 
skal være tilstrekkelig god til at du kan beskrive og forklare både prosessene og deres betydning for 
egenskaper, utvikling og evolusjon av levende organismer.  
Evne til å velge, utvikle og anvende egnede metoder og eksperimentelle design for å utvide vår 
biologiske kunnskap.  
Kunnskap om hvordan utviklingsmessige moduler og signalveier har en viktig betydning for 
evolusjonær tilpasning til miljø og i dannelse av nye arter.  
Ferdighetsmål 
Etter avsluttet mastergrad skal du:  

• Kunne arbeide selvstendig og kreativt i laboratoriet. 
• Kunne finne og lese relevant vitenskapelige artikler og erverve en kritisk forståelse av dem. 
• Kunne formidle muntlig og skriftlig vitenskapelige tema og forskningsresultater både for 

spesialister og populævitenskaplig publikum. 
• Kunne framsette hypoteser og velge, tilpasse og utføre molekylære, cellebaserte og 

fysiologiske forsøk for å bekrefte eller avvise hypotesene. 
Generelle kompetansemål 
Du skal kunne fundere over sentrale vitenskapelige problemstillinger i utviklingsbiologi og fysiologi i 
forhold til eget og andres arbeid og samfunnets behov. 
De ferdige kandidatene skal kjenne godt til fagets arbeidsmåter og ha skaffet seg trening i selvstendig 
arbeid med krevende oppgaver innen feltet.  
Etter masterstudiet skal kandidatene kunne arbeide i tråd med vitenskapelige prinsipper og har 
forståelse og respekt for åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom 
kunnskap og meninger. 
 
Obligatorisk emne og spesialisering  
Masterprogrammet er satt sammen av et selvstendig forskningsprosjekt (masteroppgaven) på 60 sp 
og emner på til sammen 60 sp. Emnene BIO300 eller MOL300*, BIO370, BIO381 er obligatoriske i 
mastergraden. *For å ta MOL300 må ein tilfredstille forkunnskapskrava til emnet. Emnet har 
begrensa kapasitet. 
De andre emnene skal være på 200- eller 300-tallsnivå.  
 
Valgfrie emner og eventuelt spesialpensum skal velges i samråd med veileder, for å gi et godt 
grunnlag for å arbeide med masteroppgaven.  
 
 
 
 



Tilrådd studieplan 
 
1.semester BIO300/MOL300* Spesialiseringsemne/val 
2.semester BIO370 oppgave oppgave 
3.semester Spesialiseringemne/val  BIO381  oppgave 
4.semester oppgave oppgave oppgave 
 
Aktuelle spesialiseringemne er td. MOL204 Anvendt bioinformatikk. 
 
Tilrådde valemne 
Emner som MOL202, BIO213, BIO280, BIO291, MOL201, MOL203, dersom man ikke har disse under 
bachelorgraden, aktuelle for spesialiseringen under mastergraden. Valg av emner er avhenging av 
forkunnskapskrav, kapasitet og tema på masteroppgaven. 

Omfang masteroppgåva 
I samråd med rettleiaren din skal du sjølv velje ei master-oppgåve. Saman skal de utarbeide ei 
prosjektskisse og lage ein framdriftsplan som inneheld viktige milepålar i arbeidet med oppgåva. 
Masteroppgåva skal vere eit forskingsbasert arbeid. Tema i oppgåva kan veljast innanfor 
forskingsområdet til dei aktuelle rettleiarane, knytt til instituttets forsking frå eit breitt spektrum av 
mikrobiologien - frå reine laboratorie-oppgåver til feltoppgåver og kombinasjonar av desse. 
 
Delstudium i utlandet 
Dersom du ynskjer eit utanlandsopphald under masterstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar 
og fagleg rettleiar. 
 
Undervisningsmetodar 
Studiet vert gjennomført under rettleiing av fagleg rettleiar. Rettleiar skal gi råd om formulering og 
avgrensing av emne og problemstilling for oppgåva, litteratur, fagleg innhald, arbeidsopplegg og 
framdriftsplan. 
Undervisningsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 
 
Vurderingsformer 
Når masteroppgåva er levert, godkjent og vurdert, vert studiet avslutta med ein munnleg 
mastergradseksamen. 
Vurderingsform for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 
 
Karakterskala 
Masteroppgåva vert sensurert med karakterskalaen A-F 
Karakterskala for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emneskildringane. 

Krav til progresjon i studiet 
Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett dato, normalt 1.juni 
og 1.november. 
 
Undervisingsspråk 
Engelsk 



Kompetanse for vidare studium 
Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak 
til Ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden, samt masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanninga finansierast vanlegvis ved 
at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år.  

Yrkesvegar 
Utviklingsbiologer jobber innen forskning, undervisning, forvaltning, helsevesen og i industrien. 
Særlig innenfor havbruk, helse, miljø og farmasøytiskindustri er utviklingsbiologisk kompetanse 
viktig. Studiet gir også godt grunnlag for videre doktorgradsstudium innen fagfeltet eller nært 
beslektede disipliner. 
 
Studiestart 
Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår. 

Evaluering 
Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. 
Evaluering for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Fagansvarleg 
Programstyret ved Institutt for biologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og 
kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet (studie@bio.uib.no). 
 
  



Masterprogram i biologi – studieretning miljøtoksikologi 
Studieretningen blir vidareført som i dag, og skildringa blir som før: 
http://www.uib.no/studieretning/MAMN-BIOMILJ#studieplan 
Læringsutbytte vil bli revidert i tråd med læringsutbytteskildring på dei andre studieretningane. 
 
 

http://www.uib.no/studieretning/MAMN-BIOMILJ#studieplan


 



Mindre endringar i emne 
 

BIO331 Fiskeriforvaltning  

Læringsutbyte/resultat 

Gi generell forståelse av fiskeriforvaltningsproblematikk av relevans for ressursbiologer og andre som 

er involvera i vitskapleg råd eller som «stakeholders»: 

 Forstå dei mange mål som påverkar fiskeriforvaltning (de brede mål skissert i internasjonale 

avtaler og erklæringar, idealistiske mål, operative målsettingar) 

 Usikkerhet og måtar å handtere det 

 Rollen vitskapelege råd har i fiskeriforvaltning 

 Forvaltningsstrategiar og verktøy for å oppnå ønskelige resultater 

 Fiskeriforvaltning i Europa 

 Dei store trendane i nåtidenes fiskeriforvaltning 

Obligatoriske arbeidskrav 

Praktiske øvelser  
 
 
  



BIO 280 Fiskebiologi I – anatomi og systematikk 
Mål og innhold:  
Målet for emnet er å gi en innføring i fiskenes anatomi, systematikk og adferd. Emnet omfatter alle 
grupper av fisk, fra cyclostomer til lungefisk, med hovedvekt på teleoster. I anatomidelen 
gjennomgås alle store organsystemers makroskopiske anatomi: hud, skjelett, respirasjon, fordøyelse, 
urogenital, nervesystem, sanseorganer og endokrine organer. I systematikk gjennomgås alle grupper 
ned til ordens nivå, og et antall familier. I fiskeadferd omtales bl. a. distribusjonsområder, livsløp, 
næringsvandringer, formeringsstrategier, kamuflasje. 
På kursdelen skal arter som representerer de viktigste ordener undersøkes og tegnes i 
systematikkdelen, og noen arter dissekeres i anatomidelen. Emnet omfatter også en ekskursjonsdag 
til Akvariet. 
 
Læringsutbytte:  
Etter fullført eksamen skal studentene kjenne til oppbygning av alle organsystemer hos de viktigste 
grupper av fisk (cyclostom, bruskfisk og teleost). Studentene skal kunne identifisere fisk til ordens 
nivå, og for en del lokale arter også til familie og art. Studentene skal ha god kjennskap til strategiene 
for fiskenes adferd gjennom livsløpet. 
 
 
 
 
  



BIO272 Fish Diseases - Bacteria, Fungi, Non-Infectious Diseases 
 
Language of Instruction 
English, Norwegian if only Norwegian -speaking students. 
 
Admission requirements 
Completed basic courses in biology / fish health 
 
Objectives and Content 
The aim of the course is to develop knowledge among students about fish diseases caused by 
bacteria and fungi, as well as non-infectious diseases. The course also covers important diseases of 
crustaceans and molluscs. This knowledge is developed through lectures, seminars, written 
assignment submissions and through laboratory courses. 
The course provides an overview of the relevant fish diseases. The emphasis is on diseases that are 
or have been important in Norwegian aquaculture but important diseases in international 
aquaculture are also addressed. Different types of ecological interactions between microorganisms 
and aquatic host animals are examined, and students will master different strategies for prophylactic 
and therapeutic measures, and their possibilities and limitations. Students will also develop an 
understanding of the fish's normal micro-flora and the roles it has. 
Lectures, seminars, submission and laboratory course is an integrated whole. Good learning requires 
active participation in all aspects of the course. Group work in conjunction with seminars will develop 
skills of cooperation and better learning. The aim of the laboratory course is to promote 
understanding, interest and curiosity of the importance of fish diseases through practical work with 
pathogenic bacteria, probionts and diagnostic tests. 
 
Learning Outcomes 
After completing the course, students should be able to: 
• Describe various bacterial fish diseases, their etiology, their development, clinical signs and 
pathology, and the bacteria that cause them. 
• Describe important diseases caused by fungi 
• Describe important diseases of crustaceans and molluscs 
• Describe common non-infectious diseases 
• Describe the various ecological interactions between microorganisms and their hosts (fish, molluscs 
and crustaceans and plankton organisms ) 
• Describe what is meant by normal flora, the roles normal flora may have in various aquatic 
organisms, and what role this may have in an aquaculture context 
• Describe what probiotics are and give examples 
• Describe what is quourum sensing, and what it means for virulence and therapeutic measures 
• Describe and assess the use of antibacterial agents in the treatment of fish diseases 
• Describe and assess the use of various types of vaccines 
• Perform simple diagnostic tests, and consider differential diagnostic issues 
 
Course Coordinator 
Professor Ivar Hordvik , ivar.hordvik @ bio.uib.no 
 
Semester 
spring 
 
Examination Semester 
There are regular exams each semester 
 



Pre-requirements 
Completed basic course in biology / fish health. 
Recommended: BIO101 , BIO102 
 
Compulsory Requirements 
Seminars and laboratory course. Approved compulsory work is valid for 6 semesters. 
 
Assessment methods 
Written exam. 
 
Grading Scale. 
The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade, grade F is a fail. 
 
 
  



MNF201 Vitenskap i vår tid/Science in today's world 
Studiepoeng 10.0 
Undervisningssemester : Neste undervisningstermin blir vår 2014.  
Undervisningsspråk Norsk 
Studienivå Bachelor 
 
Innhald  
Emnet gjer innsikt i naturvitskapanes tenkemåtar og kjenneteikn og om samspelet mellom samfunn, 
teknologi og fag. Gjennom arbeidet med prosjektoppgåve og fagleg rettleiing vert studentane trent i 
å undersøke vitskap involvert i aktuelle kontroversar og korleis omgrep og metodar frå metodelære 
og vitskapsteori kan brukast i kritisk vurdering av påstandar.  

Læringsutbytte  
By doing the course reading, participating actively in discussions, and carrying out a team term 
project, the student should be able to: 

Knowledge 

 Discuss the benefits as well as the limitations of scientific inquiry and appreciate the complexities 
of defining science and of separating science from ideology. 

 Explicate differences and similarities between applied and basic research, and between science 
and technology.  

 Discuss and exemplify how science interacts with commercial interests, societal interests, and 
government in science-related controversies such as those over global climate change. 

 Explain different perceptions of risk, uncertainty, measurements and estimates, and the 
problems raised by differences in such perceptions in debates on science-related social 
controversies  

Skills 

 Critically assess "knowledge" derived from science, pseudoscience, and 

 Critically assess "knowledge" derived from science, pseudoscience, and our own senses. 

 Inquire into a topical issue with a scientific dimension, and discuss it in the context of central 

concepts and issues related to scientific practices and interactions between science and the 

wider society. 

 
Krav til forkunnskapar    
100 studiepoeng MN-emnar inkludert fagemne som er nødvendige for gjennomføring av 
prosjektoppgåva. 
 
Obligatoriske arbeidskrav  
Gjennomføring av eit prosjekt (normalt i par med medstudent) 
Seminar (deltaking på 12 timer seminar inkludert eigen presentasjon) 
 
Vurderingsform  
Skriftlig prosjektrapport frå kvar prosjektgruppe.  
 
 
  



BIO341 Biodiversitet 
Course Coordinator 
Lawrence Kirkendall, lawrence.kirkendall@bio.uib.no 
 
Aim and Content 
Through lectures, tutorials group discussion and project work,  the students are taught inlearn about 
global and regional patterns in of biodiversity, how biodiversity is quantified, values of biodiversity, 
threats against to biodiversity and how to quantify, actions to describe and conserve biodiversity. 
 
Learning Outcomes 
This course has five components: required readings; a (few) formal and informal lectures; group 
discussions; student presentations; discussions; student projects. Besides giving deeper insight into 
selected subject matter, the presentations help students develop critical appraisal skills and provide 
them with an opportunity to develop and polish teamwork skills as well as oral communication skills. 
The student projects allow students to explore in greater detail, and develop expertise in, one a 
chosen subject area; and the projects also help them students develop hone written communication 
skills. 
Having acquired the central vocabulary and concepts of the biodiversity research via these five 
activities, students should be capable of reading and understanding much of the primary literature 
(and review articles or books) dealing with aspects of biodiversity. They will be prepared to 
contribute constructively to public discourse related to biodiversity. In public and scientific fora, 
tThey should be able to present and explain and use a wide variety of biodiversity facts and 
processes: 
• The elements of biodiversity; measures of biodiversity. 
• Phylogenetic distribution of biodiversity. 
• Species concepts; folk taxonomy. 
• Patterns of biodiversity on an evolutionary time scale; processes of diversification and 

extinction. 
• Global and regional patterns of biodiversity (such as latitudinal or altitudinal gradients); 

hotspots; endemism. 
• Island biogeography theory, species¿area effect. 
• Threats to biodiversity; climate change and biodiversity. 
• New ways of thinking about conservation; ecotourism. 
Students should also be able to identify the potential direct and indirect values of organisms and wild 
lands, and be able to argue for or against the uses of economic values and intrinsic values in nature 
preservation. 
 
Recommended previous knowledge 
Basic knowledge in biology (knowledge of systematics, especially evolution and ecology are especially 
relevant). However, students successfully completing this course come from a wide variety of 
backgrounds and cultures, and non-biologists are welcome (contact the instructor, 
lawrence.kirkendall@bio.uib.no). 
 
Compulsory Requirements 
Attendance (at least 75% of meetings), approved group work, semester project. Approved 
mandatory activities are valid for 6 semesters. 
 
Assessment methods 
Evaluation Portfolio assessment of the group work presentation (20%), semester project (80 %). 
 
  
 



BIO210 Evolusjonsbiologi 
 
Recommended previous knowledge 
Compulsory parts of Bachelor in Biology. We encourage non-biology students to consider taking 
BIO210, contact the instructors for more details. 
 
Compulsory Requirements 
Mid-term exam and final exam. Approved mandatory activities are valid for 6 semesters. 

 
 

 
 
 

 



BIO215 Mikrobiologi 
Fagleg ansvarleg: Nils-Kåre Birkeland, Nils.Birkeland@bio.uib.no 
 
Undervisningssemester: Haust. Neste gong hausten 2014 
 
Eksamenssemester: Det er ordinær eksamen kvart semester 
 
Undervisningsspråk: Norsk.  Engelsk dersom engelskspråklege studentar. 
 
Studienivå: Bachelor, master, ph.d  
 
Krav til studierett: Emnet er ope for alle som held på med bachelor eller master i biologi. For opp 
start på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt 
at du oppfyller ev. opptakskrav. 
 
Mål og innhald 
Emnet gir en grundig innføring i hovedgruppene av prokaryote mikroorganismer (bakterier og arkeer) 
og virus; deres systematikk, fysiologi og genetikk/ molekylærbiologi. Energimetabolisme, regulering, 
genoverføring og mikrobiell diversitet/evolusjon er sentrale tema. Mikroorganismenes rolle i 
biogeokjemiske sykluser, bioteknologi og medisin blir også belyst.  
Læringsutbyte/resultat 
Etter emnet er fullført forventes det at studenten: 

 Har oversikt over viktige hovedgrupper av bakterier og arkeer, og kjenner til deres spesielle 

biololgiske egenskaper, tilpasninger og habitater, samt evolusjonsmessige aspekter. 

 Har god kunnskap om mikroorganismenes mangfold av energimetabolisme. 

 Har kunnskap om genoverføringsmekanismer, regulering, og hovedtrekk ved moderne 

mikrobiell genomforskning.  

 Har god forståelse av bakterievirusenes (bakteriofagenes) mangfold og  livssyklus. Kjenner til 

sammenhengen mellom mikroorganismenes fysiologi og deres økologiske roller, samt deres 

anvendelser og betydning i humanmedisin 

 
Krav til forkunnskapar: Gjenomgått grunnemnene i biologi 
 
Fagleg overlapp: 5 stp overlapp med MIK200 og 5 stp overlapp med MIK 203. Ta kontakt med 
studierettleiar viss du har teke MIK200 og/eller MIK203. 
 
Obligatoriske arbeidskrav: Ingen 
 
Vurderingsformer: Skriftleg eksamen, 4 timar. Ingen hjelpemiddel. 
 
 



BIO218 Eksperimentell mikrobiologi 
Fagleg ansvarleg: Nils-Kåre Birkeland, Nils.Birkeland@bio.uib.no 

Undervisningssemester:  Vår - neste gong våren 2015. Emnet har eit avgrensa tal plassar. Studentar 
med emnet som obligatorisk i sin studieplan blir prioritert. 

Eksamenssemester: Det er ordinær eksamen kvart semester. For å ta eksamen i semester utan 
undervising må du ha godkjente obligatoriske aktivitetar som er gyldig. 

Undervisningsspråk: Norsk.  Engelsk dersom engelskspråklege studentar. 
 
Krav til studierett: Emnet er ope for alle som held på med bachelor eller master i biologi. For opp 
start på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt 
at du oppfyller ev. opptakskrav. 

Mål og innhald 
Laboratoriekurset er primært for studentar som skal ta Masterprogrammet i biologi (studieretning 
mikrobiologi) og krev at du har teke BIO215 Mikrobiologi. Emnet gjev ei innføring i grunnleggjande 
mikrobiologiske teknikkar og arbeidsmetodar. Laboratorieøvingane gjev erfaring i å anrike, dyrke, 
isolere, og utføre genetiske analyser av mikroorganismar, óg å undersøkje deira fysiologiske og 
genetiske eigenskapar og aktivitet, som vekst, metabolisme og interaksjonar. Vidare vil det verte 
gjeve innføring i mikrobielle analysar av miljøprøvar (vannanalysar) og metodar for identifikasjon av 
ukjende bakteriar.  Emnet skal også gje erfaring i å planlegge, gjennomføre, rapportere og presentere 
vitskapelege undersøkingar/eksperiment både munnleg og skriftleg.  

Læringsutbyte/resultat 

Etter fullført emne vert det forventa at studentane: 

 Har god teoretisk og praktisk kunnskap om grunnleggande mikrobiologiske teknikkar og 
arbeidsmetodar 

 Har praktiske ferdigheiter i dyrking, isolering, karakterisering og genetisk analyse av 
mikroorganismar  

 Har forståing for korleis mikrobielle undersøkjingar vert planlagt, gjennomført og rapportert 
 Kan behandle data frå mikrobiologiske eksperiment, og gjere naudsynte berekningar 
 Kan presentere mikrobielle undersøkjingar/eksperiment skriftleg og munnleg 

Krav til forkunnskapar: BIO215 Mikrobiologi eller tilsvarande.  

Tilrådde forkunnskapar: Obligatoriske delar av bachelor i biologi. 

Fagleg overlap: 5 sp overlapp med MIK200. 5 sp overlapp med MIK203. Ta kontakt med 
studierettleiar dersom du har eit eller begge av desse emna. 

Undervisning og omfang 
Kursøvingar 16 timar per veke, 5 veker. Totalt 80 timar praktisk laboratoriearbeid 

Obligatoriske arbeidskrav 
Munnleg presentasjon av resultat frå laboratorieøvingane. Innlevert laboratoriejournal. 

http://www.uib.no/emne/BIO215
http://www.uib.no/emne/BIO215


Vurderingsformer 
Laboratoriejournal (tel som 25%). Munnleg eksamen (tel som 75%) 

Karakterskala: Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 

 



BIO 338 Tidlig livhistorie hos fisk/ Early Life History of fishes   
Studiepoeng: 10 
Undervisningssemester : Høst 
Undervisningsspråk: Norsk /Engelsk  
Studienivå: Master / PhD 
 
Mål og innhald  
The course will cover central topics in early life history studies of fish. The topics are presented 
through lectures, presentation and discussions, and laboratory experiments. The course content and 
skills are relevant for recruitment biology, aquaculture, hatchery production, fish development, and 
general larval fish ecology.   
The lectures will deal with recruitment mechanisms in fish populations with emphasis on processes 
regulating growth and survival in the early life history of fish. The importance of early life studies of 
fish studies for management of fish resources will also be exemplified. The colloquium part will 
include student presentations of papers from selected topics (can vary from year to year). 
The laboratory activities will give practical skills in research techniques for larval fish and basic 
methods for larval rearing in experimental and aquaculture environments, including live prey 
production. Methods for maintaining, measuring and studying early life history stages will be 
emphasized.  
The course gives practical skills and the basis for understanding the research methods and their 
applications to studies of growth, development, physiology, behaviour, and ecology of fish larvae. 
 
Læringsutbytte 
On completion of the course BIO 338, students will 
Knowledge 

 Have a basic understanding of major developmental events and constraints in the early life 

history of fish 

 Have insights into the role of the physical environment on the distribution, growth, 

behaviour and physiology of early life stages  

 Have an overview of major recruitment mechanism hypotheses underlying variations in fish 

population abundance 

 Be familiar with the major themes and methods that form the basis for understanding the 

early life history of fishes 

 Have an understanding of how knowledge of larval biology is applied in aquaculture settings   

Skills 

 Have experience with basic techniques of larval fish rearing, including live prey production 

 Have experience with selected research methods used in larval fish studies to measure 

growth, development, and physiology, and behaviour 

 Be able to collect data and present results from larval fish studies, especially using 

microscopy and image analysis 

 Be able to extract relevant information from larval fish studies and apply the data and 

knowledge to aquaculture, field, and fisheries related research  

 Be able to extract and present the basic information in scientific publications dealing with 

early life history of fish 

General competance 

 Be able to follow best practise in for laboratory work and laboratory animal experiments 

 Apply critical thinking to scientific literature and own experience  

 Show oral and written presentation skills 



 
Tilrådde forkunnskapar:  BIO203, BIO 204, BIO213, BIO240, BIO280, BIO 291, BIO 300 
 
Krav til forkunnskapar: Ingen 
 
Fagleg overlapp : MAR338/BIO 338; 5 stp, BIO 305; 10 stp; BIO 390 
 
Undervisning og omfang:  
Teaching format: Lectures and discussion sessions/ 2h per week. Laboratory work/ 8h per week 
Obligatoriske arbeidskrav: Deltaking på alle kursaktiviteter, presentasjonar og laboratorierapport. 
Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i 2. semester. 
Participation in all course activities is required. Written laboratory reports and oral presentation of 
results are required.  
 
Vurderingsform: Participation in laboratory activities. Laboratory report . Oral exam  
 
Vurderingssemester: Eksamen i undervisningssemester. 
 
Karakterskala: Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.   
 
Emneevaluering: Student evaluations of course will utilize UiB and the Department of Biology 
evaluation system 
 
Kontaktinformasjon: Arild.Folkvord@bio.uib.no; Audrey.Geffen@bio.uib.no 
 
 
 
 

mailto:Audrey.Geffen@bio.uib.no


BIO 204 Etikk og velferd hos akvatiske organismer/ Current Topics in aquatic animal welfare   
Studiepoeng 3 
Undervisningssemester:  Vår 
Undervisningsspråk: Engelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar. 
Studienivå: Bachelor / Master / PhD 
 
Innhald  
BIO 204 builds on the Laboratory animal science courses LAS 201 and LAS 203 to give an extra focus 
to the issues of ethics and welfare for aquatic organisms. Issues such as harvesting methods in 
capture fisheries and aquaculture will be discussed, as well as methods for monitoring stress and 
welfare in experimental and commercial settings.  
LAS 201 and LAS 203 should be taken concurrently with BIO 204 
 
Læringsutbytte  
On completion of the course BIO 204, students will 
Knowledge 

 Understand the application of general animal welfare issues in aquaculture and fisheries settings 

 Be familiar with the options available for monitoring fish stress and welfare 

 Be familiar with the methods used in anaesthesia and harvesting of fish, and the current legal 

status of their use 

Skills 

 Gain practise in critical reading and evaluation of scientific and popular literature on the topic of 

animal welfare 

 Gain oral and written communication skills 

General Competance 

 Gain the internationally accepted FELASA C certificate after successful completion of the LAS 201 

and LAS 203 requirements, together with deeper understanding of the welfare issues in an 

aquaculture setting 

1) kvalifisert til å designe og gjennomføre forsøk med akvatiske organismer, basert på gjeldende 
retningslinjer for forsøksdyrsetikk og statistisk evaluering.  
2) grunnleggende innsikt i fiskevelferd, relatert til fiskeoppdrett.  
3) forbedret evne til informasjonsbehandling, skriftlig, og muntlig kommunikasjon. 

 
Tilrådde forkunnskapar: BIO 204, BIO 291, BIO 240,  
 
Krav til forkunnskapar:   LAS 201, LAS 203 (kan takast parallelt) 
 
Fagleg overlapp: BIO 204 (10 stp) 
 
Undervisning og omfang:  
Teaching format:  
Lectures and discussion sessions/ 4h 
Laboratory demonstration or excursion / 10h 
 
Obligatoriske arbeidskrav:  
LAS 201 og LAS 203 eksamenar. Deltaking på alle kursaktiviteter, presentasjonar og skriftlig 
oppgaver. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i 2. semester. 
Completion of all requirements for LAS 201 and LAS 203. Participation in all course activities is 
required. Written reports and oral presentation of results are required.  
 



Vurderingsform:  
Completion of all requirements for LAS 201 and LAS 203. Participation in course activities. Oral exam  
 
Vurderingssemester: Det er ordinær eksamen kvart semester 
 
Karakterskala: Course is pass/fail 
 
Emneevaluering: 
Student evaluations of course will utilize UiB and the Department of Biology evaluation system. 
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

 



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

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Institutt for biologi 
Telefon 55584400 
Telefaks 55584450 
 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Thormøhlens gate 53A 
Bergen 

Sakshandsamar 
Oddfrid T. Kårstad Førland 
55582224 
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Klinisk institutt 1 
 
  
  

Ønske om å legge LAS201 og LAS203 inn i studieplanar ved 
Institutt for biologi 
 
Institutt for biologi ønskjer å inkludere emna LAS201 og LAS203 som obligatoriske emne i 
studieplanane i studieprogramma bachelor i berekraftig havbruk, profesjonsstudium i 
fiskehelse og masterprogram i biologi – havbruksbiologi. 
 
Fagansvarleg for havbruk, Audrey Geffen, har hatt kontakt med Aurora Brønstad om 
muligheten for at våre studentar kan ta LAS-emna som del av sin studieplan og har fått 
positive tilbakemeldingar på dette. 
 
Vi anslår at det vil vere mellom 15-20 studentar per år som vil ha emna som obligatoriske, og 
i tillegg er det mogleg at studentar frå andre masterprogram er interessert i å delta. 
 
Per i dag har studentane emnet BIO204 Etikk og velferd hos akvatiske organismar (10 sp) 
som obligatorisk i sin studieplan, og dersom Klinisk institutt I godkjenner at vi kan legge inn 
LAS-emna i studieplanen for dei aktuelle programma, vil dette vere aktuelt frå og med våren 
2015. BIO204 Etikk og velferd hos akvatisk organismar vil bli endra til eit 2-3 sp emne som 
kan supplere LAS-emna og gje ein 10 sp einig for studentane. Emnet vil vere opent for alle 
som tek LAS-emne og som er interessert i å ta vårt emne i tillegg.  
 
Det vil vere ein stor fordel for våre studentar å få den dokumenterte godkjenning og 
kompetansen som LAS-emne gjer, og vi vonar at de stiller dykk positive til vår førespurnad.  
 
For å få studieplanendringa godkjent hos vårt fakultetet, treng vi ei godkjenning frå dykk. Fint 
om de kan gje ei tilbakemelding til Oddfrid.forland@bio.uib.no når de har fått sett på saka. 
Ta gjerne kontakt med Oddfrid Førland eller Audrey Geffen  dersom det er behov for meir 
informasjon. 
 
Venleg helsing 
 
Øyvind Fiksen 
Undervisingsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 
 studieleiar 

Referanse Dato 

2013/9703-ODF 01.10.2013 
  
 

 

mailto:Oddfrid.forland@bio.uib.no
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