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Oversendelse av studieplanendringer ved Institutt for biologi 

 

Mindre studieplanendringer for kommende vårsemester 
Sammendrag av saken 

Institutt for biologi ber om at alle emner som inngår i instituttets portefølje innlemmes i 
undervisningsopptaket fom. våren 2018. BIO opplever en god studenttilstrømning. Vi ser 
behov for å sørge for et rettferdig opptak til emnene våre, og har behov for å gå bort fra 
først til mølla-prinsippet. Dette er også en viktig mekanisme for å kunne tildele plass på 
emner til studenter i det nye instituttet etter sammenslåing mellom BIO og MBI. 

Videre ønsker vi å føre inn et krav om at et emne kun undervises om det er tilstrekkelig 
antall studenter påmeldt for alle emner som ikke er obligatoriske i en grad.  

 

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

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

Semester for 
iverksetting av 
endringen(e) 

Merknad  

BIO100 ☒ ☐ Høst 2018  
BIO201 ☒  Vår 2018  
BIO203 ☐ ☒ Vår 2018  
BIO213 ☒ ☐ Høst 2018  
 ☐ ☐   

 

 BIO100 Innføring i evolusjon og økologi 
Endre formuleringen av læringsmål 10 for BIO100 fra  
"Anvende et presist biologisk fagspråk til å beskrive og diskutere biologiske 
fenomener." til "Anvende et presist fagspråk med tydelig begrepsbruk og entydige 
setninger." 

 BIO201 Økologi 
Mindre endringer i læringsutbyttebeskrivelsen. 
 

 BIO203 Innføring i havbruk 
Laboratoriekurs går ut, og dermed må «OBL2 Laboriatoriekurs» fjernast frå 
vurderingskombinasjonen. 
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 BIO213 Marin økologi 

Endre namnet til "Marin økologi, miljø og ressurser" for å betre spegle innhaldet. 
Legge inn informasjon om at studenter i fiskehelse og havbruk og sjømat, som har 
emnet som obligatorisk, prioriteres. 

 

Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester 

• BIO241 Generell åtferdsøkologi 

Emnet flyttes fra høst til vår, og undervises våren 2018. Det blir en del endringer i emnet; felt 
erstattes av ekskursjoner og lab. Ønskes flyttet til vårsemesteret slik at vi kan bruke 
fuglekasser satt ut på Arboretet i undervisningen (men dette må naturlig nok skje på våren). 
Vurderingen vil være basert på 75% muntlig eksamen og 25% skriftlig/muntlig arbeid 
underveis i kurset. 

• BIO260 Kulturlandskapa i Norden 

Emnet undervises ikke i 2018. Emnet er kun et valgemne. Emnets framtid må ses i 
sammenheng med Universitetsmuséets undervisningskapasitet og vil bli vurdert nedlagt 
eller slått sammen med andre relevante emner. 

• BIO306 Næringsmiddelkjemi og analyse  

Emnet vil ikkje bli undervist vår 2018. BIO har lagt ned programmet Masterprogram i 
ernæring som dette emnet gikk inn i for flere år siden. Emnet er ikke lenger i bruk i 
instituttets studieprogram. Det er under vurdering hvorvidt emnet bør flyttes til Kjemisk 
institutt eller evt. et av instituttene ved Det medisinske fakultet. 

• BIO333 Akustiske metoder 

Lagt ned i 2015 for å inngå i nye emner i havforsking. Instituttet trekker tilbake nedleggingen 
og ønsker emnet undervist fra våren 2018. Emnet BIO325 Havforsking har ikke rom for 
tilstrekkelig fordypning i akustikk, og det planlagte emnet Havforsking II er etter en nøye 
vurdering skrinlagt foreløpig. 

• BIO347 Global Change Ecology (Økologi i Antropocen) 

Har hatt lave studenttall, og våren 2017 ble ikke emnet undervist. Ber om at emnet ikke 
undervises våren 2018. Videre er det ønskelig å gjøre vesentlige endringer i emnet for å 
bruke det som et studieretningsemne for studenter som ønsker å fordype seg i miljø- og 
ressursfag i Masterprogram i biologi (og andre masterprogrammer). Navnet vil måtte endres. 
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Store studieplanendringer 

Sammendrag av saken 

Nedlegging av studieprogram 

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag foreslås nedlagt med virkning fra studieåret 
2018/2019. Bakgrunnen for beslutningen er sammensatt; vi har ikke lenger et dedikert 
fagmiljø som står bak programmet, konklusjonene fra en ekstern evaluering (2016) er svært 
negative, frafallstallene er høye og valg av masterprogram for videre studier er problematisk. 
BIO vil derfor foreslå at Bachelorprogram i miljø- og ressursfag slås sammen med 
Bachelorprogram i biologi ved fristen for store studieplanendringer 1. oktober 2017.  

Institutt for biologi ønsker å videreutvikle det ene (MNF115) av de to programspesifikke 
emnene på 100-tallsnivå som omhandler miljø, naturforvaltning og globale utfordringer. 
Dette emnet som vi ønsker å tilby alle studenter ved UiB. Videre vil vi også legge ned 
MNF110 Klima, menneske og miljø for å bygge opp et nytt emne på 200-tallsnivå, som går i 
dybden på de mest aktuelle problemstillingene globale miljøutfordringer. 

Vi håper på et godt samarbeid med andre fagmiljøer i prosessen med å bygge opp et nytt 
tverrfaglig studietilbud innen globale miljøutfordringer, med basis i biologi. BIO er i en 
prosess der vi ønsker å tydelig synliggjøre mulige studieveier for våre studenter innenfor vår 
bachelor i biologi. Dette inkluderer å tydelig vise en tverrfaglig vei som 1) inkluderer biologi 
som en kjerne, men samtidig viser til gode emner studenter bør ta på andre instituttet og 
fakultet, samt 2) bygge opp et tilbud på masternivå, som en studieretning innenfor vår 
master i biologi. 

Underveis i dette arbeidet ser vi også at det kan være relevant å etablere et tverrfaglig 
masterprogram innenfor tematikken ressurs- og miljøfag/globale samfunnsutfordringer. Et 
masterprogram vil letter håndtere tverrfaglighet, men dette vil kreve ressurser vi i dag ikke 
besitter. 

 

Endringer eller oppretting av studieprogram 

Navn på studieprogram 
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag 
 
Sammendrag av endringene 
Studieprogrammet legges ned med virkning fra 2018, og trekkes fra utlysning av 
studietilbud. 
 
 
Studieplanendringene innføres fra: Studieåret 2018/2019 
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Studieplanedringer – studieprogrammer/-retninger 

 

 Bachelorprogram i biologi 
Val mellom statistikkemnene STAT101 og STAT110 endres til kun STAT101. Det er 
knapt noen som velger STAT110, og det generer spørsmål og merarbeid å legge til 
rette for at begge emnene kan tas av bachelorstudenter i biologi. 

 
 Integrert masterprogram i havbruk og sjømat 

Emnene i entreprenørskap, innovasjon og ledelse (ING 101, MOØ202 og MOA205) 
bytter semester for å tilpasse undervisningssemester ved HVL. 
Valg mellom INF100 og INF109 endres til INF109. Om Institutt for informatikk velger å 
slå sammen disse to emnene endres planen tilsvarende. 
 

 Profesjonsstudium i fiskehelse 
Studieplan oppdateres, og det legges opp til endringer i praksisemner som vil sikre 
studentene lik og bedre tilgang til praksis gjennom studiet. Plan legges ved. 
 

 Masterprogram i biologi – studieretning mikrobiologi 
Opptakskrav endres: Ved suppleringsopptak (vårsemester) må emnene BIO215 og 
BIO217 (begge haust) være bestått før opptak innvilges. 
 

 Masterprogram i biologi – studieretning fiskeribiologi og forvaltning 
Anbefalte emner for 3. år på bachelor, studievei mot fiskeribiologi og forvaltning er 
INF100/109, STAT200, BIO201, BIO213, BIO280, BIO299. Se illustrasjon av 5-årig løp 
nedenfor. 
 
 

Endring eller oppretting av emner 

Eksisterende emner som endres 

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

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

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

Semester for 
iverksetting 
av 
endringen(e) 

Merknad 

BIO300B ☐ ☒ Høsten 2018  
BIO308 ☐ ☒ Våren 2018  
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BIO315 ☐ ☒ Våren 2018  
BIO324 ☐ ☒ Våren 2019  

 

 BIO300B Biostatistikk 
Emnet flyttes til høstsemester, slik at statistikkundervisning kommer tidligere inn i 
masterstudiet (slik det var fram til 2015). BIO300A og B bør beholde hver sine koder, 
slik at de kan tas uavhengig av hverandre for de integrerte masterprogrammene og 
lærerstudenter som ikke nødvendigvis tar begge. 

 BIO308 Tidleg livshistorie hjå fisk / Early life history of fish 
Endrer undervisningssemester: Anna kvart år, vårsemester (odde årstal) / Every other 
spring semester (odd years) 
I tillegg bør «Tilrådde forkunnskaper» endres til 
Tilrådde forkunnskapar / Recommended previous knowledge Minst to av følgende 
kurs: BIO 203, BIO213, BIO280, BIO 291, BIO325, eller tilsvarande. / At least two of 
the following courses …., or equivalent. 
 

 BIO315 Utvalde mikrobiologiske emne 
Endrer undervisningssemester til vår, står no med undervisingssemester «vår, haust 
(uregelmessig)». Fordel for studenter om semester fastsettes, slik at det blir lettere å 
planlegge studieløpet. 
 

 BIO324 Fiskeadferd 
Emnet flyttes frå haust til vår.  
Det står overlapp med MAR337 er på 10 stp. Det bør endres til 5 SP da kurset ikke er 
mer enn 5 SP. Endringen gjøres mot emnet BIO337 som var det forrige emnekoden.  
 

 BIO335 Populasjonsgenetiske metoder 
Endringer i «Mål og innhold» til den (ny)norske siden:  
Emnet omhandlar den teoretiske bakgrunn for bruk av populasjonsgenetiske 
metodar for å identifisere nært beslekta arter samt studiar av arts- og 
populasjonsstruktur. Korleis ulike metodar kan bli brukt innan taksonomi og sporing 
vil også bli omhandla. Kurset inneheld praktiske analysar av genetisk variasjon ved 
bruk av protein elektroforese, mikrosatellittar og DNA analysar, med eksemplar frå 
marine artar. Det vil bli lagt vekt på tolking og analyse av resultat, og litteraturstudiar 
vil bli gjennomførd med studentseminar.  
 

 BIO336 Fangst og fangstbasert bestandsovervaking  
Tilrådde forkunnskapar: Erstatte de gamle kurskodene MAR230/BIO240 med BIO325. 
 

 BIO339 Økosystem- og fiskerimodellar   
Tilrådde forkunnskapar: Erstatte de gamle kurskodene MAR230/BIO240 med BIO325. 
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Nedlegging av emner 

 MNF110 Klima, menneske og miljø 
Legges ned med virkning fra studieåret 2018/2019. Undervises for siste gang våren 
2018. Alle studenter som har hatt dette som obligatorisk emne (studenter på 
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag) vil ha tatt MNF110 våren 2018 (siste kull er 
tatt opp høsten 2016). Emnet vil bli erstattet av et nytt emne, MNF215 Økologi i 
Antropocenen.  
 

 BIO204A Etikk og velferd hos dyr 
Legges ned. Opprettet som tillegg til forsøksdyrkursene for å imøtekomme krav om 
omfang. Allerede vedtatt lagt ned ved BIO etter at forsøksdyrkursene ved Det 
medisinske fakultet økte til totalt 10 SP i omfang. 

 
Emnekode 
 

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

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

 
Andre 
program som 
benytter 
emnet er 
informert om 
at emnet 
legges ned. 

MNF110 Våren 2018 Kun et par studenter 
igjen i programmet 
MIRE som ikke har tatt 
dette. Studenter 
informeres etter vedtak. 
Kan erstattes av 
MNF215. 

 

BIO204A 
 

2014 Unødvendig etter 
omgjøring av LAS-
emner. 

ingen 

 
BIO206A 

aldri Ny fiskehelseplan med 
endret behov 

 

BIF211 aldri Ny fiskehelseplan med 
endret behov 
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Oppretting av nye emner 

 Institutt for biologi ønsker å bygge opp et nytt emne innen miljø- og ressursspørsmål 
som går i dybden på de mest aktuelle problemstillingene globale miljøutfordringer. 
Dette emnet som vi ønsker å tilby alle studenter ved UiB. 

 Innen fiskehelse opprettes to nye emner som er forbeholdt fiskehelsestudenter.  
- Et nytt 10 studiepoengs BIF 310 Profesjonsutøving og praksis i fiskehelse som 
bygger på tidligere praksisemner i den gamle studieplanen. Omfanget av praksis i 
studiet vil bli den samme som tidligere, men mer spisset og rettet mot 
fiskehelserelaterte arbeidsoppgaver. 
- Et nytt 5 studiepoengs emne BIO 205 A Lovverk og forvaltning i fiskehelse og 
havbruk. Undervisningen i dette emnet er lovverk-  og forvaltningsdelen delen av BIO 
205 Praksisperiode, lovverk og forvaltning i havbruk (10 SP), og vil overlappe med 5 
SP. 
 

 

 
Emnekode 
 

Første 
undervisningssemester 
for emnet 
 

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

Emnebeskrivelse 
vedlagt 
 
 

MNF215 Våren 2019 Erstatter MNF110, 
men store 
innholdsmessige 
ulikheter. 

☒ 

BIO205A Våren 2018 BIO205 5SP ☒ 
BIF310 Våren 2019  ☒ 

 

 

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

Tekst fra informasjon til lektorstudenter med biologi som fordypning: 

 
 Anbefalte emner  
Vi anbefaler at de 50 studiepoengene kalt BIOXXX fylles av følgende emner:  
• 3. år, vår: BIOXXX = 10 studiepoeng på minimum 200-nivå.  
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• 4. år, vår: BIOXXX = 10 studiepoeng må inneholde BIO300B (5sp), og fortrinnsvis BIO297 (5sp) eller 
BIO296 (10 sp). Det er mulig å velge et annet relevant emne i stedet for BIO297/BIO296, som bør 
være på minimum 200-nivå.  
• 5. år, høst: BIOXXX = 30 studiepoeng må inneholde BIO300A (5sp) og 10-15 sp spesialpensum. 
Resterende studiepoeng kan velges blant emner i biologi på minimum 200-nivå.  
 
I denne anbefalingen er det fremdeles stor valgfrihet, blant annet 10 sp BIO-emner vår 3. år, og 10-
15 sp BIO-emner høst 5. år. I tillegg kommer 10 sp som er valgfrie generelt høst 3. år.  
Denne valgfriheten er en god mulighet til at du kan fordype deg i emner du har interesse for. Noen 
benytter også de 10 sp med valgfrie studiepoeng til å komplettere undervisningskompetanse i 
naturfag (ha fysikk og kjemi i tillegg til biologi).  
Men hvis du er usikker på hvilke emner du vil velge, kan du få noen forslag til de valgfrie emnene. 
BIO201 (økologi), BIO210 (evolusjonsbiologi) og MOL201 (molekylær cellebiologi) vil for eksempel gi 
god bredde innen relevante emner for undervisning i biologi i videregående skole. Det er ingen 
mangel på godt egnede emner, for eksempel BIO212, BIO216, BIO230, BIO260, BIO213, BIO215, 
BIO220, BIO232, BIO233, BIO241, BIO250 og BIO262. 

 

Vennlig hilsen  
 

 

Ørjan Totland 

undervisningsleder/instituttleder 

          Kristin Kalvik 

          studieleder



Emnekode: MNF215

 

 
 

EMNEBESKRIVING 
 

Kategori Infotype Tekst 
Emnekode 
Course Code 

  MNF215 

Namn på emnet, nynorsk   Økologi i Anthropocenen 

Namn på emnet, bokmål   Økologi i Anthropocenen 

Course Title, English   Ecology in the Anthropocene 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG  10 

Studienivå (studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA  Bachelor/Master  

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL  Fulltid  
 [Full-time] 

Undervisningsspråk 
 
Language of Instruction 

EB_SPRAK  Norsk/Engelsk  
 [Norwegian/English] 

 

Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM  Vår  
 [Spring] 

 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 

EB_UNDSTED  N/A 
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Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Menneske har omforma naturomgjevnadene sine i tusental av år gjennom å dyrke jorda og domestisere plantar og dyr. 
Menneskeheita sin påverknad på dei naturlege prosessane til planeten har dei siste 200 åra vore så massiv at den holocene 
epoken i etteristida har teke slutt. Vi lever no i den anthropocene epoken, med masseutrydding av dyreartar, klimaendringar 
og fysiske endringar i jordas overflate. Emnet diskuterer korleis geografiske faktorar, miljøforhold, samfunnsforhold og ulik 
tilgang på ressursar har ført til desse endringane og peikar på løysingar for eit grønt skifte og ei berekraftig utvikling. Emnet 
fokuserer særskilt på konsekvensane av domestisering av plantar, dyr og landskap, samt konsekvensane ulike former for 
energiutnytting har hatt på utvikling og endring av natur og samfunn. Resiliens og berekraft i sosio-økologiske system er 
sentrale omgrep i emnet. 

[Humans have transformed their natural environment for thousands of years by cultivating the soil and domesticating plants 
and animals. Humankind’s influence on the natural processes of the planet has been so massive in the last 200 years that the 
Holocene epoch in the aftermath of the Ice Age has ended. We currently live in the Anthropocene era, with mass eradication 
of animal species, climate change and physical changes in the Earth's surface. The course discusses how geographic factors, 
environmental conditions, social conditions and unequal access to resources have led to these changes, while pointing at 
solutions for a greener future and sustainable development. The courses focuses specifically on the consequences of 
domestication of plants, animals and landscapes, as well as the consequences that different forms of energy exploitation 
have had on development and changes in nature and society. Resilience and sustainability in socio-ecological systems are key 
topics in the course.] 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE  Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
 
 Kunnskapar 
 Studenten: 

 Kan gjere greie for utvalde aspekt av den globale miljøutviklinga i eit berekraftperspektiv og greie ut om korleis ulikt 
naturgrunnlag har ført til at historia utvikla seg ulikt på de ulike kontinenta. 

 Kan gjere greie for samanhengen mellom menneskeleg aktivitet og globale miljøendringar og kunne skissere løysingar 
for ei berekraftig utvikling. 

 
 Ferdigheiter 
 Studenten: 

 Har utvikla innsikt i dei miljø- og samfunnsdynamikkane som er avgjerande for å fremje berekraftig utvikling.  
 Beherskar prosjektarbeid om gitt tema og kan drive med kunnskapsbasert formidling. 
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 Generell kompetanse 
 Studenten: 

 Har røynsle med prosjektjobbing. 

 
[Upon completion of the course, the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, 
skills and general competence: 
 
Knowledge 
The student: 

 Can explain selected aspects of the global environmental development in a sustainability perspective, and explain how 
different natural foundations have led history to develop differently across the continents. 

 Can explain the correlation between human activity and global environmental changes and be able to outline 
solutions for sustainable development. 

Skills 
The student: 

 Has developed insights into the environmental and social dynamics that are decisive in order to promote sustainable 
development. 

 Masters project work on a given topic and can conduct knowledge-based dissemination. 
 
General competence 
The student: 

 Has experience with project work.] 

Krav til forkunnskapar 
 
Required Previous 
Knowledge 

EB_KRAV MNF115 Perspektiv på berekraftig utvikling (10 SP).  
 
[MNF115 Perspectives on Sustainable Development (10 ECTS).] 

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
Knowledge 

EB_ANBKRAV Grunnleggjande økologisk forståing gjennom økologiske emne i på bachelor-nivå (t.d. BIO102, BIO201). 
 
[Basic ecological understanding through ecology courses on bachelor level (for ex. BIO102, BIO201).] 

Studiepoengsreduksjon 
 
Credit Reduction due to 

EB_SPREDUK N/A 
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Course Overlap 
Krav til Studierett 
 
Access to the Course 

EB_STUDRET Emnet er opent for studentar frå alle fakultet. Studentar som har emnet som obligatorisk eller tilrådd i sin studieplan vil bli 
gitt prioritet ved kapasitetsproblem. 
 
[The course is accessible to all UiB students. Students Students who have the course as mandatory or recommended in their 
study plan will be given priority in case of capacity problems.]  
  
 

B_ARBUND 

(Erstattar 
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

N/A 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT  Obligatorisk oppmøte på første forelesing. 
 Obligatorisk deltaking på prosjektgrupper/ekskursjonar. 

 Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart fullført i. Den obligatoriske 
 aktiviteten må vere bestått for å kunne gå opp til eksamen. 

 [Compulsory attendance at first lecture. 
 Compulsory participation in project groups/excursions.  

Approved compulsory activities are valid for 6 semesters, including the semester of completion. Compulsory activities must 
be completed in order to do the exam.] 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI  Skriftleg digital eksamen (5 timar), utgjer 100% av total karakter. 
 

 [Written digital exam (5 hours), accounts for 100% of total grade.] 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM N/A 
 

Karakterskala  
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.  
[The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in, grade F is a fail.] 
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Vurderingssemester 
 
Assessment Semester 
 

EB_EKSSEM Det er digital skriftleg eksamen i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.  
 
[Written digital exam both in spring and autumn semesters. In semesters with no teaching, the exam will be arranged at the 
beginning of the semester.] 

Litteraturliste 
 
Reading List 

EB_LEREM N/A 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

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

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the Department.] 

Programansvarleg 
 
Programme Committee 

EB_PROGANS N/A  

Emneansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_EMNANS
V 

N/A 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 

EB_ADMANS
V 

N/A 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB. Du kan også kontakte ein studiekonsulent: 
studie@bio.uib.no 

[You can find the Course Coordinator and Administrative Coordinator on the Mitt UiB learning platform. You may also 
contact a Study Advisor: studie@bio.uib.no] 

 

 

 

 

 

 



Emnekode: MNF215

 

 

Emnebeskriving for MNF215 Økologi i Anthropocenen (Namn på emnet, nynorsk) 

    MNF215 Økologi i Anthropocenen (Navn på emnet, bokmål) 

    MNF215 Ecology in the Anthropocene (Name of the course, English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):  

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)  

  

Institutt for biologi :     .………………………(dd.mm.år) 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Emnebeskrivinga vart justert:   01.10.2017 (dd.mm.år) av Inger Elisabeth Måren (emneansvarleg) 

 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert:  vår 2017 (dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering: vår 2018 (dd.mm.år)  



Skisse         DATO 
 
Emnekode BIO 205 A 
Namn, nynorsk Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk 

 

Namn, bokmål Lovverk og forvaltning i for fiskehelse og havbruk 
Namn, engelsk  
Studiepoeng 5 
Undervisningssemester Vår 

Emne har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket 
Undervisningsspråk Norsk  

 
Studienivå Integrert master 
Institutt Institutt for biologi 
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse. 
Innhald Emnet opp sentrale tema knyttet til næringens organisering, lovverk og forvaltning. Kurset inkluderer blant annet lovverk og 

forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom. Emner som kvalitetskontroll, slakteriforskrifter og sykdomsloven blir 
gjennomgått spesielt. Det samme gjelder forskrifter som omhandler vaksinering, hygiene, desinfisering, helseattester og 
helseovervåking, samt forsøk med dyr.  
 
 

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten: 
Ha kunnskap til i sentrale aspekter ved forvaltning, lovverk og organisering av havbruksnæringen i Norge. 
Ha kunnskap til forvaltningsrett og sentrale regler knyttet til den innenfor oppdrett. 
Kunnskap om og forståelse av rettskilder og rettskildebruk knyttet til havbruksnæringen. 
 
 

Tilrådde forkunnskapar  
Krav til forkunnskapar  Ingen  

 
Fagleg overlapp  BIO205 5 studiepoeng  
Undervisning og omfang Dei ulike undervisningsforma (Førelesningar, laboratorieundervisning, ekskursjon, anna) 

Forelesing x timar 
3 skriftlige oppgaverFeltkurs 1 veke 

Obligatoriske arbeidskrav  Deltakelse på forelesninger og obligatoriske innleveringer. 



 
 

Vurderingsform Mappevurdering. 3 skriftlige innleveringer 
 

Vurderingssemester Kun i undervisningssemester (vår) 
Karakterskala 
 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.   

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

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

 



Skisse         DATO 
 
Emnekode BIF 310 
Namn, nynorsk Profesjonsutøving og praksis i fiskehelse 

 

Namn, bokmål  
Namn, engelsk  
Studiepoeng 10 
Undervisningssemester Vår 

Emne har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket 
Undervisningsspråk Norsk  

 
Studienivå Integrert master 
Institutt Institutt for biologi 
Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse. 
Innhald  

Emnet gir studentene en innføring i praktisk fiskehelsearbeid og trening i arbeidsoppgaver som venter en ferdigutdannet kandidat i 
yrkesutøvelsen som fiskehelsebiolog. Kurset gir kunnskap om oppbygging og organisering av fiskehelsetjeneste, og de praktiske 
rammer som settes for havbruksnæringen gjennom forskrifter og lovverk.  
Kurset  gir  en gjennomgang av rutiner og arbeidsoppgaver i utøvelsen som fiskehelsebiolog og vil gi studentene trening i prosedyrer 
ved inspeksjon, prøvetaking og opparbeiding av prøver, diagnostikk og sykdomsbehandling samt rapportering. 
    
  
 
 

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten: 
Ha kunnskap om rammer og praktiske rutiner i yrkesutøvelsen 
Ha kunnskap om veterinærmedisinske metoder knyttet til fiskehelse 
Bruke sine teoretiske kunnskaper på praktisk arbeidsrelevante oppgaver 
Kunne skrive faglig rapporter og anbefalinger i fiskehelserelaterte saker 
 
 

Tilrådde forkunnskapar  
Krav til forkunnskapar  Ingen  

 
Fagleg overlapp  BIO376:  5 studiepoeng  



 
 

Undervisning og omfang Kurs 1 uke 
Praksis 10 dager 
Semesteroppgave 

Obligatoriske arbeidskrav  Deltakelse på kurs og praksis. 
Vurderingsform Mappevurdering. Kursrapport, praksisrapport, semesteroppgave. 

 
Vurderingssemester Vår (haust) 
Karakterskala 
 

Beatått/ ikkje bestått 

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

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

 



 

 
Studieplan, profesjonsstudiet i fiskehelse, Rev. OKT. 2017 
 
 

Sem S Emner Emner Emner 

10 
2021 V 

9 
2020 H 

FISK399 Masteroppgave 

8 
2020 V BIO271 Fiskesykdommer 

- Virologi 
BIO274 Fiskesykdommer  
- Farmakologi  

BIF310 Profesjonsutøving 
og praksis i fiskehelse( 10 
sp) 

BIO 300A Biologisk 
dataanalyse og forsøksoppsett 
(5 sp.) 7 

2019 H BIO270 Fiskesykdommer 
- Parasitter 

BIO273 Fiskesykdommer  
- Fiskeimmunologi 

BIO 300B Biostatistikk (5 sp) 

LAS303 Kurs i forsøksdyrlære  
spesialdel fisk 

6 
2019 V 

BIO272 Fiskesykdommer 
- Bakterier, sopp og ikke-
infeksiøse 

BIO207 Næringsmiddel-
mikrobiologi med relevans for 
sjømat BIO205A Lovverk og 

forvaltning 

LAS 301 Kurs i forsøksdyrlære 
5 

2018 H BIO206 Ernæring hos fisk BIO381 Fiskehistopatologi 
BIF210 Molekylærbiologiske 
metoder 

4 
2018 V MOL100 Innføring i 

molekylærbiologi 
BIO103 Cellebiologi og 
genetikk BIF200 Havbruksteknologi 

3 
2017 H BIO213 Marin økologi BIO280 Fiskebiologi I - 

systematikk og anatomi 
BIO291 Fiskebiologi II - 
fysiologi 

2 
2017 V BIF101 Organismebiologi 

for fiskehelse og havbruk Ex phil  KJEM110 m/lab 

1 
2016 H BIF100 Innføring i 

fiskehelse og havbruk BIO100 Evolusjon MAT101/111 



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

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 
Telefon 55582062 
post@mnfa.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Thormøhlensgate 53 A/B 
Bergen 

Saksbehandler 
Kristin Kalvik 
+47 55 58 33 45 

side 1 av 1 

 
 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 
Vedlegg til studieplanendringer fra BIO - emner som ikke skal gå 
våren 2018 
Emnet BIO366 Praktisk trening i vitenskapsformidling skal ikke tilbys våren 2018, da 
emneansvarlig er på forskningstermin og vi har alternativt tilbud i et annet formidlingsemne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ørjan Totland 
Instituttleder Kristin Kalvik 
 seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2017/11118-KRKA 11.10.2017 
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