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Geofysisk institutt viser til brev 18/1653 om presisering av leveranser og tidsfrister i
forbindelse med implementering av generiske ferdigheter, hvor det står at punkt om
programmering i læringsutbytte og redaksjonelle endringer på emner og studieprogram kan
etterleveres innen 18. oktober. GFI ved Programstyret for energiprogrammene ønsker å
melde inn følgende to endringer i tillegg til det vi allerede har meldt inn:
1. For det femårige masterprogrammet i energi, 5MAMN-ENER, (både på eksisterende
program og det som er under revisjon), ønsker Geofysisk institutt, ved Programstyret
for energi-programmene, å legge til følgende formulering som punkt nummer 3 (vi
ønsker å beholde de øvrige punktene):
«Læringsutbyte
Ferdigheiter
«Har kunnskap innan programmering og kan bruke programmeringsverktøy i analyser
av energiløysingar»
ENG:
Skills
«- has knowledge in programming and can use programming tools in analysis of
energy solutions”
2. I eksisterende studieplan på femårige masterprogrammet i energi, under avsnitt om
valgemner, står det følgende om valgemne, ikke-MNT-fag: (Uthevet):
“I tillegg skal det være rom for breddefag også utenfor fakultetet, kanskje særleg på
SV-fakultetet og HVL. Eitt av valemna må vere utanfor MNT-fag for å tilfredsstille
breddekrava i sivilingeniør-studiet.»
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Programstyret for energiprogrammene har vedtatt at uthevet og gjennomstreket tekst skal
strykes fra studieplanteksten da det ikke medfører riktighet at dette er et krav.
«Skal det være» skal erstattes med «er det».
Ny formulering blir som følger:
“I tillegg er det rom for breddefag også utenfor fakultetet, kanskje særleg på SVfakultetet og HVL».
For den engelske versjonen sin del ønsker vi tilsvarende endringer:
ENG: “In addition to the above elective courses there must can be courses outside
the area of specialization, e.g. at the Faculty of Social Sciences and at Western
Norway University of Applied Sciences. One of the elective courses must be
outside the MNT faculty to satisfy the requirements to the "Sivilingeniør"
degree.”
Ny formulering blir som følger:
“In addition to the above elective courses there can be elected courses outside the
area of specialization, e.g. at the Faculty of Social Sciences and at Western Norway
University of Applied Sciences.
Bakgrunn: Kravet til bredde som fremkommer av sivilingeniørkravet dekkes uavhengig av
dette – gjennom EX.PHIL (10 sp) og ING101 (10 sp).
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