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

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

Institutt for geovitenskap
Telefon 55583600
Telefaks 55583660

post@geo.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Realfagbygget, Allegt. 41
Bergen

Saksbehandler
Anders B. Kulseng
55583519

side 1 av 5

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studieplanendringer for 2016/17 ved Institutt for geovitenskap

Vi viser til brev fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, og rapporterer med dette inn 
studieplanendringer fra Institutt for geovitenskap, studieåret 2016-17. 

Mindre studieplanendringer for vår 2016

Sammendrag av saken

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

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

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e)

Merknad 

GEOV343 ☐ ☐ Legges ned 
allerede V16

Studenter 
kan ta 
alternativt 
emner 
GEOV345

GEOV222 ☒ ☐ Fargekode 
fjernes

GEOV226 ☐ ☒ Høst 2015 GEOV103 
og 
GEOV105 
fjernes 
som krav

Referanse Dato

2015/9880-ANKU 02.10.2015
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Endringer i undervisningstilbudet kommende vårsemester

 Fargekodeendringer: GEOV110 blir blå, GEOV222 fargekoden fjernes 

 Endring av obligatoriske aktiviteter:

- GEOV101 og GEOV102: gyldighet av godkjente obligatoriske aktiviteter 

endres til 3. semestre (inkl. undervisningssemester). Ny tekst: «Godkjente 

obligatoriske aktiviteter er gyldige i tre semester, inkludert det semesteret 

kor aktivitetane vart godkjende»(gjelder fom kursdeltakare V16). 

- GEOV242, GEOV300, GEOV323 (NB! Allerede innført): Ny formulering: 

«Godkjente obligatoriske aktiviteter er berre gyldige i gjeldane 

undervisningssemester».

- GEOV342 : Endre fra «Øvingar m/journal» til «Øvingar m/journal og 

godkjent presentasjon».

- GEOV322: Endre fra «feltkurs m/ journal» til «ekskursjon med rapport». 

 Endring i krav til forkunnskaper: 

- GEOV226: GEOV103 og GEOV105 fjernes som krav. Nye krav til 

forkunnskaper: «GEOV101, GEOV102, GEOV104, GEOV106, GEOV107, 

GEOV111» NB! Endring innført allerede høst 2015).

- GEOVDID200-P: Opprinnelig krav: «Studierett på PPU». Nytt krav: 

«Studierett på PPU, samt GEOV101 eller tilsvarande.»

 Endring/spesifisering av vurderingsformer/semester: 

- GEOV242, GEOV274, GEOV300: Følgende presisering legges til: «Det er 

kun mulig å vurderingsmelde seg i semester med undervisning.»

- GEOV342: Opprinnelig formulering: «Mappeevaluering og 

semesteroppgåve». Ny formulering: «Essay». 

 Div spesifiseringer i emnebeskrivelse tekster:

- GEOV326: Anbefalte forkunnskaper: GEOV225 og GEOV226 fjernes som 

anbefalte forkunnskapskrav.
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Store studieplanendringer
Sammendrag av saken
Endringer eller oppretting av studieprogram
Navn på studieprogram - BAMN-GEOV /

Sammendrag av endringene:
Endring av studieløp på bachelorgraden i geovitenskap, retning geologi: (se vedlagt ny 

tabell og programbeskrivelse)

 GEOV106 og GEOV108 legges ned

 Nytt emne GEOV110 – kommer inn i 5.semester (se vedlegg)
 GEOV105 flyttes fra vår til høst og legges i 3. semester. Det vil undervises både V16 

og høst 16. Det beholder grønn fargekode.

 GEOV109 flyttes fra 6. til 4. semester i studieplanen. 

Endring på bachelorgraden i geovitenskap, retning geofysikk-geologifordyping: (se vedlagt 

ny tabell)

 Ettersom GEOV108 legges ned, endres valgmuligheten i 5.sem til minst et av to 

emner (GEOV103 eller GEOV254)

 Det er gjort enkelte endringer i anbefalte valgfag (se tabell og programbeskrivelse) 

Endring på bachelorgraden i geovitenskap, retning geofysikk-matematikk fordypning: (se 

vedlagt ny tabell)

 Det er gjort enkelte endringer i anbefalte valgfag (se tabell og programbeskrivelse)

Endring i tekst og tabeller er markert med rødt, slettede deler er markert med rødt og 
gjennomstryking. 

Godkjenning fra ledelsen på eierinstituttet, når det legges frem forslag om en 
studieplanendring som omfatter emner på andre institutt. 

☐Godkjenning vedlagt 

Ved oppretting av nytt program

☐Mal for oppretting av studieprogram vedlagt

Vedtaksreferat kan vedlegges eller saksnummer for vedtak i programstyret kan 
opplyses her. 

Studieplanendringene innføres fra: KULL høsten 2016, men er også gjeldene for 
KULL14 og KULL15 på geologiretningen
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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 
læringsutbytte
, mål og 
innhold etc.)

Realitetsendringe
r (F.eks. endret 
vurderingsform, 
overlapp, 
forkunnskapskra
v etc.)

Endret 
fargekode 
(fra-til)

Semester 
for 
iverksetting 
av 
endringen(e
)

Merknad

GEOV226 ☒ Endrer navn på grunn av stor likhet med GEOV225. Nytt 
navn: GEOV226 «Lab- og metodekurs i kvartærgeologi»

GEOV344 Ønsker endret nivå og semester, men beholder emnenavn. Flytter fra vår til 
høst. Ny kode: GEOV245-beholder gammelt navn og emnebeskrivelse. Gamle 
GEOV344 holdes vår 2016, nye GEOV245 holdes høst 2016

GEOV244 ☒ ☒ Flyttes fra høst til vår. Neste gang: Vår 
2017. Se vedlagt oppdatert beskrivelse

GEOV343 ☒ ☒ Undervisningssemester endres fra 
«Vår partallsår» til høst partallsår». 
Går ikke V16, men H16. Studenter 
som har emnet i planen vil kunne ta 
GEOV345 som erstatning. 

GEOV345 ☒ ☒ Undervisningssemester endres fra 
«Vår, oddetallsår» til «Vår (hvert år)» 
Kurset vil gå V16

Nedlegging av emner

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. Bruk 
rapport 226.003 
i FS

GEOV106 Høst 2015 GEOV110 (nytt emne) Ingen

GEOV108 Høst 2015 GEOV110 (nytt emne) Ingen

Oppretting av nye emner

Første 
undervisningssemester 

Er det overlapp 
med eksisterende 

Emnebeskrivelse 
vedlagt
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Emnekode for emnet 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.

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

GEOV110 Høst 2016 Ja, se vedlegg ☒

GEOV217 Høst 2016 Nei, se vedlegg ☒

GEOV230 Høst 2016 Ja, se vedlegg ☒

GEOV245 Vår 2017 Ja, dette er full 
overlapp med 
tidligere GEOV344 
som legges ned

☐

Vennlig hilsen

Ulysses Ninnemann

programstyreleder geovitenskap Anders B. Kulseng

studiekonsulent

Antall vedlegg: 7



Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geologi

Godkjenning:
Studieplanen er godkjend av:

Universitetsstyret: …………………………………….
Programstyret:            …24.09.15    
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:     .…………………………………….(

Studieplanen vart justert:  frå og med haust 2016.

Evaluering:
Studieprogrammet vart sist evaluert: …………………………………….
Neste planlagde evaluering:     2016



Mal for bachelorprogram ved MN-fakultet
Malen inneheld både tilrådde og faste (standard) formuleringar. Malen fyllast ut på norsk og omsetjast til engelsk. All hjelpetekst, inkludert 
dessa linjene, skal slettast før programbeskrivinga sendas til studiestyret. 

FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing

Norsk English
Namn på studieprogrammet

- bokmål
- nynorsk

Name of the programme of  study

Bachelorprogram i geovitenskap, retning geologi
Bachelorprogram i geovitskap, retning geologi

Bachelor’s programme in Earth Science

SP_GRADEN Namn på grad
Name of qualification

Bachelor  i naturvitskap Bachelor of Science 

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng
ECTS credits

Bachelorprogrammet igeovitskap har eit omfang på 180 
studiepoeng og er normert til 3 år.

The bachelor programme in Earth Science 
consists of 180 credits taken over 3 years of full 
time study (60 credits/yr).

SP_FULLDEL Fulltid/deltid
Full-time/part-time

Fulltid Full-time

SP_SPRAK Undervisningsspråk
Language of instruction

Norsk Norwegian

SP_START Studiestart - semester
Semester

Haust Autumn

SP_INNHOLD Mål og innhald
Objectives and content

Tenk på kor viktig olje- og gassutvinninga er for nasjonen 
Noreg. Eller kor viktig det er å vite noko om samspelet 
mellom menneskeskapte og naturlege endringar for å kunne 
forstå og føresjå utviklinga av klima og naturmiljø. 
Naturkatastrofar som jordskjelv, skred, flom og vulkanutbrot 
er resultat av indre og ytre prosessar på jorda. 

Geovitskap - basert på geologi og geofysikk - tek for seg 
læra om jorda og jorda sitt opphav. Faget skildrar kva som 

The exploration and development of natural 
resources have been crucial in shaping modern 
Norway.  A degree in Earth Sciences prepares 
students to meet the challenges of the 21st 
century, from insuring energy security and a 
habitable planet to managing the environment 
and avoiding natural catastrophes such as 
earthquakes, floods, landslides, and volcanic 
eruptions.  



skjer i jorda sitt indre og ytre, og kva for fysiske og kjemiske 
prosessar som går for seg på jorda.

Jorda har utvikla seg gjennom 4,5 milliardar år og er i stadig 
endring. Endringane skjer som følgje av naturlege 
(biologiske, kjemiske, fysiske og geologiske) og 
menneskeskapte prosessar, og samspelet mellom desse. 
Gjennom studiet får du kjennskap til desse samspela og 
prosessane, som har innverknad både på klimautvikling, 
ulike miljøproblem samt leiting etter og produksjon av 
petroleum og andre georessursar. 

Målet med studiet er å oppnå kompetanse innan ei rekkje 
disiplinar i geologi og geofysikk, og å førebu studentane på 
spesialisering når dei går vidare på ein mastergrad. Gjennom 
omfattande feltbasert undervisning får studentane praktisk 
og erfaringsbasert kunnskap om geovitskap. 

Earth has evolved over 4.5 billion years and is 
constantly changing. The changes occur as a 
result of natural (biological, chemical, physical)
and anthropogenic processes, and the interaction
between them. Geology and Geophysics 
provides the tools and knowledge necessary to 
investigate and understanding these processes 
and their interactions.  

The purpose of the bachelor program is to build 
broad competence in the fundamentals of Earth 
science.  Through lectures, laboratory, and 
extensive field-based instruction students build
practical and theoretical knowledge and develop 
the analytical, quantitative, and communication 
skills necessary to think critically and solve 
problems related to the Earth from climate and 
environmental challenges to resource 
exploration and development.  The program also 
prepares students for further study and 
specialization through a Master degree.

SP_UTBYTTE Læringsutbyte 
Required learning outcomes

Kunnskap
- Kunne gjere greie for geofaget sin eigenart og utvikling
- Kjennskap til jorda si oppbygging og dynamikk, samt dei 
indre og ytre prosessar som former jordskorpa
- Kjennskap til hovudtrekka i jorda si geologiske utvikling i 
frå prekambrium til nåtid
- Kunne gjere greie for dei mest vanlege geologiske og 
geofysiske undersøkingsmetodar

Ferdigheter
- Bruke bibliotek og vitskapelege databaser til å hente inn 
relevant informasjon
- Arbeide sjølvstendig og kunne delta i team 
- Utføre laboratorie- og feltarbeid i samsvar med god HMS-
praksis
- Bruke laboratorie-, felt- og IT-baserte teknikkar for å 

On completion of the study programme the 
candidate will have the following learning 
outcomes:

Knowledge
- Can explain the distinctive characteristics and 
development of the geosciences
- Has knowledge of the Earth’s structure and 
dynamics, as well as the internal and external 
processes that shape the Earth’s crust
- Has knowledge of the main features of the 
Earth’s geological history from the Precambrian 
to the present
- Has knowledge of the most common 
geological and geophysical scientific research 
methods.

NB! Læringsutbyte og Required 
learning outcomes vil frå hausten 
2014 trykkast i vitnemål og 
Diploma supplement.



tileigne seg og analysere geovitskapelege data
- Anvende geofaglege kunnskapar i problemstillingar knytt
til ressursar og miljø

Generell kompetanse
-Generell kompetanse innan ei rekke fagfelt knytta til 
geologi og geofysikk

Studentar som vel studieretninga innan geologi, skal i 
tillegg kunne: 
- Beherske grunnleggjande feltmetodar for å framstille eit 
enkelt kvartær- eller berggrunnsgeologisk kart
- Lage sedimentologiske loggar eller geologiske profil på 
grunnlag av eigne observasjonar
- Identifisere vanlege mineral og bergartar og forklare ein 
bergart si danning og utviklingshistorie
- Tolke sedimentære avsetningar og strukturar i høve til 
paleomiljø
- Demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar 
som openheit, presisjon og pålitelegheit

Skills
- Has the ability to use the library and scientific 
databases for the collection of relevant 
information
- Can work independently and participate in 
teamwork
- Can do relevant laboratory and fieldwork in 
accordance with good HSE practice
- Can apply geoscience knowledge in problems 
related to resources and environment

General competence
- Has general competence in a number of areas 
within the field related  to geology and 
geophysics

Students who choose the specialization in  
geophysics shall in addition be able to:

SP_OPPTAK Opptakskrav 
Admission requirements Generell studiekompetanse og krav om realfag (REALFA)

General qualifications and entrance 
requirements for natural sciences.

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar 
Recommended previous knowledgei

Gode forkunnskapar i matematikk, fysikk og kjemi er eit 
føremonn. 

The Bachelor Programme in Earth Science 
recommends that the students have good basic 
knowledge in mathematics, physics and
chemistry.

SP_INNFORI Innføringsemne 
Introductory courses

Ex.phil ii Ex.phil

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne
Compulsory units

Følgjande emne er obligatoriske i studieprogrammet:
Ex.phil., MAT101eller MAT111, GEOV101, GEOV102, 
GEOV103, GEOV104, GEOV105, GEOV107, GEOV109, 
GEOV110, GEOV111, MAT102 

These courses are compulsory:
Ex.phil., MAT101 or MAT111, GEOV101, 
GEOV102, GEOV103, GEOV104, GEOV105, 
GEOV107, GEOV109, GEOV110, GEOV111, 
MAT102

SP_SPESIAL Spesialisering
Specialization

Spesialiseringa i bachelorprogrammet i geovitskap er på til saman 
100 studiepoeng som består av følgjande emne: GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV104, GEOV105, 



GEOV107, GEOV109, GEOV110, GEOV111 og MAT102

The specialization in the study programme totals 100 ECTS, and consists of the following courses:
GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV104, GEOV105, GEOV107, GEOV109, GEOV110, GEOV111 og 
MAT102

Tilrådd studieplan:
6. semester Valemne Valemne Valemne
5. semester Valemne GEOV107 GEOV110
4. semester GEOV104 GEOV109 GEOV111
3. semester GEOV103 GEOV105 Valemne
2. semester GEOV101 GEOV102 MAT102
1. semester Ex.phil MAT101/

MAT111
KJEM100/
KJEM110/
Valemne

SP_VALGFRI Tilrådde valgemne 
Recommended electives

For studentar som tek den geologiske retninga vert det 
anbefalt å ta en del basisfag som: kjemi (KJEM100, 
KJEM110, KJEM120, KJEM122, KJEM130, KJEM131), 
matematikk (MAT112, MAT121, MAT212), statistikk 
(STAT101, STAT110), fysikk (PHYS101, PHYS111), 
petroleumsteknologi (PTEK100), informatikk (INF109), og 
biologi (BIO113). 

The following courses are recommended 
electives in the programme: chemistry 
(KJEM100, KJEM110, KJEM120, KJEM122, 
KJEM130, KJEM131), mathematics (MAT112, 
MAT121, MAT212), statistics (STAT101, 
STAT110), physics (PHYS101, PHYS111), 
petroleum technology (PTEK100), informatics,  
(INF109), og biology (BIO113).  Students 
should also choose their electives based on 
potensial masters studies.

SP_REKKEFO Rekkefølje for emne i studiet 
Sequential requirements, courses

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under overskrifta 
«Spesialisering».

The recommended sequence of the courses in 
the programme can be found under the heading
“Specialization”.

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet 
Study period abroad

Studieprogrammet har lagt til rette for at studentane kan ta 
delar av studiet ved lærestader i utlandet.

The programme committee has made adaption 
for students who want to take parts of the study 
abroad.

SP_UNDMETO Undervisningsmetodar 
Teaching methods

Undervisninga skjer i hovudsak i form av førelesningar, 
laboratoriearbeid og seminar. Fleire av emna legg dessutan 
opp til feltarbeid, ekskursjonar og tokt. Undervisningsformer 
for kvart emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i 
emnebeskrivingene.

A combination of teaching methods is used in 
the various courses, mainly lectures, exercises 
and hands-on laboratory work, and seminars. 
Several courses also include field work, 
excursions and cruises. You may find more 



information in the course descriptions.
SP_VURDRI Vurderingsformer 

Assessment methods
Vurderinga skjer i hovudsak i form av skriftleg eksamen. 
Vurderingsformer for kvart emne som inngår i 
bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

The most common assessment methods are 
written examination. The assessment methods
for each course are described in the course 
description.

SP_K-SKALA Karakterskala 
Grading scale

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: bestått/ikkje bestått
og bokstavkarakterar på skalaen A-F.
Karakterskala for kvart emne som inngår i 
bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

At UiB there are two possible grading scales: 
passed/failed or A to F. 
The grading scale for each course is given in the 
course description.

SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg
Diploma and Diploma Supplement

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg (Diploma 
supplement) på engelsk vert utstedt når krava til graden er 
oppfylte.

The Diploma, in Norwegian, and the Diploma 
Supplement, in English, will be issued when the 
degree is completed.

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium 
Access to further studies

Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudiar innan 
relevant fagområde. 
For å vere kvalifisert for opptak til eit masterprogram må du 
oppfylle opptakskravet om C eller betre som 
gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i 
bachelorgraden.

Bachelor’s degrees give admission to a master’s 
programme within relevant discipline. 
To qualify for a master’s programme at UiB the 
average grade for the specialization in the 
bachelor's degree should be at least C.

SP_YRKESE Relevans for arbeidsliv
Employability

Studiet gjev kunnskap og kompetanse som kvalifiserar for 
ulike yrke. Sentrale arbeidsområde er ressursforvalting, 
leiting og utvinning av olje og gass, samt klima og miljø. I 
skuleverket er Geofag eit linjefag i den vidaregåande skulen. 
Geovitskapelege kandidatar er etterspurde innan forsking 
(private og offentlege institusjonar), petroleumsindustrien, 
private bedrifter, konsulentverksemder, offentleg forvaltning 
(kommune, fylke, stat) og skuleverket.

The study program provides the knowledge and
skills that qualify for different profession. Key 
areas include resource management, exploration 
and production of oil and gas, as well as climate
and environmental related work. In the school 
system, Geosciences is a main subject in upper 
secondary school. Earth Science candidates are
asked for in research (private and public 
institutions), petroleum industry, private 
companies, consulting businesses, the public
sector (local, county, state) and school work.

SP_EVALUER Evaluering 
Evaluation

Bachelorprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med 
retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og 
programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

The program will be evaluated according to the 
quality assurance system of the University of 
Bergen.

SP_AUTORIS Skikkavurdering og autorisasjon 



Suitability and authorization

SP_FAGANSV Programansvarleg 
Programme committe

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging 
av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

The programme committee is responsible for 
the academic content, the structure and the 
quality of the programme.

SP_ADMANSV Administrativt ansvarleg 
Administrative responsibility

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for 
geovitskap har det administrative ansvaret for 
studieprogrammet.

The Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences by the Department of Earth Science,
holds the administrative responsibility for the 
programme.

SP_KONTAKT Kontaktinformasjon
Contact information

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom 
du har spørsmål: studieveileder@geo.uib.no
Tlf 55 58 35 19

Please contact the academic adviser for the 
programme if you have any questions: 
studieveileder@geo.uib.no
Phone: + 47 55 58 35 19

                                                
i Fakultetet har vidaresendt forlag frå Studiestyret om å endre overskrifta frå «Recommended previous knowledge» til «Pre-requisites». Det seksjon for studiekvalitet ved 
Studieadministrativ avdeling som har ansvaret for malen på UiB.

ii Termen innføringsemne er problematisk og fakultetet tilrår å ikkje liste opp andre emne enn ex.phil. I studieforskriften for UiB heiter det at § 3.4 «Alle varianter av examen 
facultatum/innføringsemner ved Universitetet i Bergen er likestilte og skal oppfylle dette kravet til gradens oppbygging og innhold.» 



Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geofysikk

Godkjenning:
Studieplanen er godkjend av:

Universitetsstyret: …………………………………….
Programstyret:            03.10.14, revidert 24.09.15
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:     

Studieplanen vart justert:  frå 2016 haust, 

Evaluering:
Studieprogrammet vart sist evaluert: …………………………………….
Neste planlagde evaluering:     2016



Mal for bachelorprogram ved MN-fakultet
Malen inneheld både tilrådde og faste (standard) formuleringar. Malen fyllast ut på norsk og omsetjast til engelsk. All hjelpetekst, inkludert 
dessa linjene, skal slettast før programbeskrivinga sendas til studiestyret. 

FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing

Norsk English
Namn på studieprogrammet

- bokmål
- nynorsk

Name of the programme of  study

Bachelorprogram i geovitenskap, retning geofysikk
Bachelorprogram i geovitskap, retning geofysikk

Bachelor’s program in Earth Science

SP_GRADEN Namn på grad
Name of qualification

Bachelor i naturvitskap Bachelor of Science 

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng
ECTS credits

Bachelorprogrammet igeovitskap har eit omfang på 180 
studiepoeng og er normert til 3 år.

The bachelor program in Earth Science consists 
of 180 credits taken over 3 years of full time 
study (60 credits/yr). 

SP_FULLDEL Fulltid/deltid
Full-time/part-time

Fulltid Full-time

SP_SPRAK Undervisningsspråk
Language of instruction

Norsk Norwegian

SP_START Studiestart - semester
Semester

Haust Autumn

SP_INNHOLD Mål og innhald
Objectives and content

Tenk på kor viktig olje- og gassutvinninga er for nasjonen 
Noreg. Eller kor viktig det er å vite noko om samspelet 
mellom menneskeskapte og naturlege endringar for å kunne 
forstå og føresjå utviklinga av klima og naturmiljø. 
Naturkatastrofar som jordskjelv, skred, flom og vulkanutbrot 
er resultat av indre og ytre prosessar på jorda. 

Geovitskap - basert på geologi og geofysikk - tek for seg 
læra om jorda og jorda sitt opphav. Faget skildrar kva som 

The exploration and development of natural 
resources have been crucial in shaping modern 
Norway.  A degree in Earth Sciences prepares 
students to meet the challenges of the 21st 
century, from insuring energy security and a 
habitable planet to managing the environment 
and avoiding natural catastrophes such as 
earthquakes, floods, landslides, and volcanic 
eruptions.  



skjer i jorda sitt indre og ytre, og kva for fysiske og kjemiske 
prosessar som går for seg på jorda.

Jorda har utvikla seg gjennom 4,5 milliardar år og er i stadig 
endring. Endringane skjer som følgje av naturlege 
(biologiske, kjemiske, fysiske og geologiske) og 
menneskeskapte prosessar, og samspelet mellom desse. 
Gjennom studiet får du kjennskap til desse samspela og 
prosessane, som har innverknad både på klimautvikling, 
ulike miljøproblem samt leiting etter og produksjon av 
petroleum og andre georessursar. 

Målet med studiet er å oppnå kompetanse innan ein rekkje 
disiplinar i geologi og geofysikk, og å førebu studentane på 
spesialisering når dei går vidare på ein mastergrad. Gjennom 
omfattande feltbasert undervisning får studentane praktisk 
og erfaringsbasert kunnskap om geovitskap. 

Earth has evolved over 4.5 billion years and is 
constantly changing. The changes occur as a 
result of natural (biological, chemical, physical) 
and anthropogenic processes, and the interaction
between them. Geology and Geophysics 
provides the tools and knowledge necessary to 
investigate and understanding these processes 
and their interactions.  

The purpose of the bachelor program is to build 
broad competence in the fundamentals of Earth 
science.  Through lectures, laboratory, and 
extensive field-based instruction students build
practical and theoretical knowledge and develop 
the analytical, quantitative, and communication 
skills necessary to think critically and solve 
problems related to the Earth from climate and 
environmental challenges to resource 
exploration and development.  The program also 
prepares students for further study and 
specialization through a Master degree.

SP_UTBYTTE Læringsutbyte 
Required learning outcomes

Kunnskap
- Kunne gjere greie for geofaget sin eigenart og utvikling
- Kjennskap til jorda si oppbygging og dynamikk, samt dei 
indre og ytre prosessar som former jordskorpa
- Kjennskap til hovudtrekka i jorda si geologiske utvikling i 
frå prekambrium til nåtid
- Kunne gjere greie for dei mest vanlege geologiske og 
geofysiske undersøkingsmetodar

Ferdigheter
- Bruke bibliotek og vitskapelege databaser til innhenting av 
relevant informasjon
- Arbeide sjølvstendig og kunne delta i team 
- Utføre laboratorie- og feltarbeid i samsvar med god HMS-
praksis
- Bruke laboratorie,- felt- og IT-baserte teknikkar for å 

On completion of the study programme the
candidate will have the following learning 
outcomes:

Knowledge
- Can explain the distinctive characteristics and 
development of the geosciences
- Has knowledge of the Earth’s structure and 
dynamics, as well as the internal and external 
processes that shape the Earth’s crust
- Has knowledge of the main features of the 
Earth’s geological history from the Precambrian 
to the present
- Has knowledge of the most common 
geological and geophysical scientific research 
methods.

NB! Læringsutbyte og Required 
learning outcomes vil frå hausten 
2014 trykkast i vitnemål og 
Diploma supplement.



tileigne seg og bearbeide geovitskapelege data
- Anvende geofaglege kunnskapar i problemstillingar knytta 
til ressursar og miljø

Generell kompetanse
-Generell kompetanse innan ei rekke fagfelt knytta til 
geologi og geofysikk

Studentar som vel studieretninga innan geofysikk skal i 
tillegg kunne: 
- gjengje dei fysiske lovene som styrer seismisk 
bølgjeforplanting i jorda
- beskrive teori og bruk for innsamling, prosessering og 
tolking av seismiske data
- beskrive korleis marin seismikk og andre geofysiske 
teknikkar vert nytta for å finne og monitorere utvinning av 
olje- og gassførekomstar
- forklare prinsipp- og bruksområde for dei ulike 
potensialfeltmetodane som vert nytta innan geovitskap
- forklare grunnleggjande jordskjelvsseismologi 
- demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar 
som openheit, presisjon og pålitelegheit

Skills
- Has the ability to use the library and scientific 
databases for the collection of relevant 
information
- Can work independently and participate in 
teamwork
- Can do relevant laboratory and fieldwork in 
accordance with good HSE practice
- Can apply geoscience knowledge in problems 
related to resources and environment

General competence
- Has general competence in a number of areas 
within the field related  to geology and 
geophysics

Students who choose the specialization in  
geophysics shall in addition be able to:
- give the physical laws that govern seismic 
wave propagation through the Earth
- describe the theory and applications related to 
the acquisition, processing and interpretation of 
seismic data
- describe how marine seismics and other 
geophysical techniques are useful for 
discovering and monitoring of oil and gas fields
- explain the principles and application for 
various potential field methods that are useful in 
geophysics
- explain the basics of earthquake seismology

SP_OPPTAK Opptakskrav 
Admission requirements Generell studiekompetanse og krav om realfag (REALFA)

General qualifications and entrance 
requirements for natural sciences.

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar 
Recommended previous knowledgei

Gode forkunnskapar i matematikk, fysikk og kjemi er eit 
føremonn. 

The Bachelor Program in Earth Science 
recommends that the students have good basic 
knowledge in mathematics, physics and
chemistry.

SP_INNFORI Innføringsemne Ex.phil ii Ex.phil



Introductory courses

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne
Compulsory units

Studieprogrammet i geovitskap, retning geofysikk er de to 
første semestra like, men frå 3. semester kan studentane 
velje mellom to fordjupningar. 

For geologisk fordjupning er følgjande emne obligatoriske i 
studieprogrammet: Ex.phil., MAT111, PHYS101, MAT121, 
MAT131, GEOV101, GEOV102, GEOV104, GEOV107, 
GEOV111, GEOV112, GEOV113, GEOV272, og eitt av dei 
to emna GEOV103, GEOV254. 

For matematisk fordjupning er følgjande emne obligatoriske 
i studieprogrammet: Ex.phil., MAT111, PHYS101, 
MAT121, MAT112, MAT131, MAT212, GEOV101, 
GEOV111, GEOV112, GEOV113, GEOV254 og 
GEOV276. 

These courses are compulsory:

For students who specialize in geology: 
Ex.phil., MAT111, PHYS101, MAT121, 
MAT131, GEOV101, GEOV102, GEOV104, 
GEOV107, GEOV111, GEOV112, GEOV113, 
GEOV272, and one of the three courses  
GEOV103, GEOV108, GEOV254.

For students who specialize in matmathics: 
Ex.phil., MAT111, PHYS101, MAT121, 
MAT112, MAT131, MAT212, GEOV101, 
GEOV111, GEOV112, GEOV113, GEOV254 
and GEOV276.

SP_SPESIAL Spesialisering
Specialization

Spesialiseringa i bachelorprogrammet i geovitskap, retning geofysikk, fordjuping i geologi er på til saman 
120 studiepoeng som består av følgjande emne: PHYS101, MAT121, MAT131, GEOV101, GEOV102, 
GEOV104, GEOV107, GEOV111, GEOV112, GEOV113, GEOV272, og eitt av dei to emna GEOV103, 
GEOV254.

Spesialiseringa i bachelorprogrammet i geovitskap, retning geofysikk, fordjuping i matematikk er på til saman 
110 studiepoeng som består av følgjande emne: PHYS101, MAT121, MAT112, MAT131, MAT212, 
GEOV101, GEOV111, GEOV112, GEOV113, GEOV254 og GEOV276. 

The specialization in the study programme in geophysics, with specialization in geology totals 120 ECTS, and 
consists of the following courses:
PHYS101, MAT121, MAT131, GEOV101, GEOV102, GEOV104, GEOV107, GEOV111, GEOV112, 
GEOV113, GEOV272, and one of the two courses GEOV103 or GEOV254.

The specialization in the study programme in geophysics, with specialization in mathematics totals 110 ECTS, 
and consists of the following courses:
PHYS101, MAT121, MAT112, MAT131, MAT212, GEOV101, GEOV111, GEOV112, GEOV113, GEOV254 
and GEOV276. 

Tilrådd studieplan, fordjuping i geologi:
6. semester GEOV104 GEOV272 PHYS102/



**/
Valemne

Valemne

5. semester GEOV272
**/Valem
ne

GEOV107 GEOV103*/
GEOV254*

4. semester GEOV102 MAT131 Valemne
3. semester GEOV112 GEOV113 INF109/

KJEM110/ 
Valemne

2. semester GEOV101 MAT121 GEOV111
1. semester Ex.phil MAT111 PHYS101

*Eitt av dei to emna 
**GEOV272 går både haust og vår og kan følgjas enten i 5. eller i 6. semester

Tilrådd studieplan, fordjuping i matematikk:
6. semester GEOV276 PHYS102

/MAT230/
Valemne

GEOV215/ 
Valemne

5. semester GEOV254 MAT212 MAT160/MAT236
/Valemne

4. semester MAT131 MAT112 Valemne
3. semester GEOV112 GEOV113 Valemne/ INF109
2. semester GEOV101 MAT121 GEOV111
1. semester Ex.phil MAT111 PHYS101

SP_VALGFRI Tilrådde valgemne 
Recommended electives

For studentar som tek den geofysiske retninga, fordjuping i 
geologi, vert det sterkt anbefalt å ta emna: KJEM110, 
INF109 og PHYS102. 

For studentar som tek den geofysiske retninga, fordjuping i 
matematikk, vert det sterkt anbefalt å ta emna: PHYS102,
INF109,MAT160, MAT230 og MAT236.

Utover dette vert det anbefalt å ta ein del basisfag som: 
fysikk (PHYS111, PHYS113), statistikk (STAT101, 
STAT110, STAT111), geologi (GEOV103, GEOV105), 
informatikk (INF109/100), matematikk (MAT112), 
petroleumsteknologi (PTEK100), og for nokre studentar 
kjemi (KJEM130, KJEM131). Elles bør valemna veljast ut i 

For students with specialization in geology, the 
following courses are recommended: KJEM110, 
INF109 and PHYS102.  

For students with specialization in mathematics, 
the following courses are recommended: 
PHYS102, INF109,MAT160, MAT230 and 
MAT236.

Beyond this, students are advised to choose 
electives from the follwing disciplines: physcis 
(PHYS111, PHYS113), statistics (STAT101, 
STAT110, STAT111), geology (GEOV103, 
GEOV105), informatics (INF109), matematikk 



frå planlagt fordjuping og eventuelt masterstudium. (MAT112), petroleum technology 
(PTEK100and for some students, chemistry 
(KJEM130, KJEM131). Students should choose 
their electives based on planned specialization, 
as well as potensial masters studies. 

SP_REKKEFO Rekkefølje for emne i studiet 
Sequential requirements, courses

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under overskrifta 
«Spesialisering».

The recommended sequence of the courses in 
the programme can be found under the heading
“Specialization”.

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet 
Study period abroad

Studieprogrammet har lagt til rette for at studentane kan ta 
delar av studiet ved lærestader i utlandet.

The programme committee has made adaption 
for students who want to take parts of the study 
abroad.

SP_UNDMETO Undervisningsmetodar 
Teaching methods

Undervisninga skjer i hovudsak i form av førelesningar, 
laboratoriearbeid og seminar. Fleire av emna legg dessutan 
opp til feltarbeid, ekskursjonar og tokt. Undervisningsformer 
for kvart emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i 
emnebeskrivingane.

A combination of teaching methods is used in 
the various courses, mainly lectures, exercises 
and hands-on laboratory work, and seminars. 
Several courses also include field work, 
excursions and cruises. You may find more 
information in the course descriptions.

SP_VURDRI Vurderingsformer 
Assessment methods

Vurderinga skjer i hovudsak i form av skriftleg eksamen. 
Vurderingsformer for kvart emne som inngår i 
bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

The most common assessment methods are 
written examination. The assessment methods
for each course are described in the course 
description.

SP_K-SKALA Karakterskala 
Grading scale

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: bestått/ikkje bestått
og bokstavkarakterar på skalaen A-F.
Karakterskala for kvart emne som inngår i 
bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

At UiB there are two possible grading scales: 
passed/failed or A to F. 
The grading scale for each course is given in the 
course description.

SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg
Diploma and Diploma Supplement

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg (Diploma 
supplement) på engelsk vert utstedt når krava til graden er 
oppfylte.

The Diploma, in Norwegian, and the Diploma 
Supplement, in English, will be issued when the 
degree is completed.

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium 
Access to further studies

Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudiar innan 
relevant fagområde. 
For å vere kvalifisert for opptak til eit masterprogram må du 
oppfylle opptakskravet om C eller betre som 

Bachelor’s degrees give admission to a master’s 
programme within relevant discipline. 
To qualify for a master’s programme at UiB the 
average grade for the specialization in the 



gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i 
bachelorgraden.

bachelor's degree should be at least C.

SP_YRKESE Relevans for arbeidsliv
Employability

Studiet gjev kunnskap og kompetanse som kvalifiserar for 
ulike yrke. Sentrale arbeidsområde er ressursforvalting, 
leiting og utvinning av olje og gass, samt klima og miljø. I 
skuleverket er Geofag eit linjefag i den vidaregåande skulen. 
Geovitskapelege kandidatar er etterspurde innan forsking 
(private og offentlege institusjonar), petroleumsindustrien, 
private bedrifter, konsulentverksemder, offentleg forvaltning 
(kommune, fylke, stat) og skuleverket.

The study program provides the knowledge and
skills that qualify for different profession. Key 
areas include resource management, exploration 
and production of oil and gas, as well as climate
and environmental related work. The school 
system is a Geosciences main subjects in upper 
secondary school. Earth Science candidates are
asked for in research (private and public 
institutions), petroleum industry, private 
companies, consulting businesses, the public
sector (local, county, state) and school work.

SP_EVALUER Evaluering 
Evaluation

Bachelorprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med 
retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og 
programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

The programme will be evaluated according to 
the quality assurance system of the University 
of Bergen.

SP_AUTORIS Skikkavurdering og autorisasjon 
Suitability and authorization

SP_FAGANSV Programansvarleg 
Programme committe

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging 
av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

The programme committee is responsible for 
the academic content, the structure and the 
quality of the programme.

SP_ADMANSV Administrativt ansvarleg 
Administrative responsibility

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for 
geovitskap har det administrative ansvaret for 
studieprogrammet.

The Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences by the Department of Earth Science,
holds the administrative responsibility for the 
programme.

SP_KONTAKT Kontaktinformasjon
Contact information

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom 
du har spørsmål: studieveileder@geo.uib.no
Tlf 55 58 35 19

Please contact the academic adviser for the 
programme if you have any questions: 
studieveileder@geo.uib.no
Phone: + 47 55 58 35 19



                                                
i Fakultetet har vidaresendt forlag frå Studiestyret om å endre overskrifta frå «Recommended previous knowledge» til «Pre-requisites». Det seksjon for studiekvalitet ved 
Studieadministrativ avdeling som har ansvaret for malen på UiB.

ii Termen innføringsemne er problematisk og fakultetet tilrår å ikkje liste opp andre emne enn ex.phil. I studieforskriften for UiB heiter det at § 3.4 «Alle varianter av examen 
facultatum/innføringsemner ved Universitetet i Bergen er likestilte og skal oppfylle dette kravet til gradens oppbygging og innhold.» 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO
AVVENTER UTBEDRET EMNEBESKRIVELSE INNEN STUDIESYTEMØE 28.OKT-115
Emnekode GEOV244 – Ny beskrivelse start V17
Namn, nynorsk Geobiologi

Namn, bokmål Geobiologi

Namn, engelsk Principles in Geobiology

Studiepoeng 10 sp

Undervisningssemester Vår

Undervisningsspråk Norsk / Engels
Norwegian / English

Studienivå Master / PhD

Institutt Institutt for geovitenskap
Department of earth science

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-
naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav

Innhald Kurset fokuserer på globale biogeokjemiske elementsykluser og hvilke prosesser som kontrollerer disse. Kurset tar videre for seg 
viktige hendelser i jordens geobiologiske utvikling, og hvordan livets historie kan rekonstrueres ved hjelp av geokjemiske og fossile 
data. Målet er at studentene skal forstå de biologiske drivkreftene og følgene av store omveltninger i jordens historie, som for 
eksempel økningen i fritt oksygen, ”snøball”-jorden, og den kambriske eksplosjon.

This course centres on major global biogeochemical element cycles and their controlling processes. The course also includes major 
events in Earth’s geobiological evolution, and reconstructing the history of life by combining geochemical and fossil evidence. The 
goal is for students to understand the biological drivers and consequences of key transitions in Earth’s history, for example the rise 
of oxygen, the «snowball» Earth, and the Cambrian explosion.

Læringsutbytte Kjenne til viktige prosesser og hendelser i samutviklingen av jorden og livet på jorden.
Ha kjennskap til hovedgruppene av biosignaturer (mikrofossiler, organiske biomarkører, og isotopdata) og hvordan disse benyttes til 
å rekonstrukuere jordens geobiologiske historie.  

To understand key processes and events in the co-evolution of Earth and life.
Be familiar with major classes of biosignature (microfossils, organic biomarkers, isotope records) and how these are used to 
reconstruct the Earth’s geobiological history.

Tilrådde forkunnskapar GEOV105 (Innføring i historisk geologi og paleontologi) og GEOV109 (Innføring i geokjemi) er anbefalt
GEOV105 (Historical Geology and palaeontology) and GEOV109 (Introduction to Geochemistry) strongly recommended

Krav til forkunnskapar Ingen

Fagleg overlapp (Overlapper helt med GEOV244 holdt høsten 2015



Undervisning og omfang Forelesninger 2 timer per uke i 12 uker 
Øvelser 2 timer per uke i 12 uker 

Lectures 2 hours per week for 12 weeks
Practicals 2 hours per week for 12 weeks

Obligatoriske arbeidskrav Skriftlige oppgaver /  Written tasks

Vurderingsform Mappevurdering: 3 essay om seminaremner, journal fra øvelsene / 
Portfolio assessment: 3 essays on seminar topics,  practical notebook.

Vurderingssemester Ordinær vurdering i undervisningssemesteret / Regular tasks during the semester in which the class is taught.

Karakterskala 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 /  Students will evaluate teaching in 
accordance with the University of Bergen and the institute’s quality assurance scheme.

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet / Students will evaluate 
teaching in accordance with the University of Bergen and the institute’s quality assurance scheme



BAMN-GEOV BACHELORPROGRAM I GEOVITENSKAP

Ny studieplan: Bachelorprogrammet i geovitenskap, retning geologi 

6. V Val Val Val

5. H GEOV107 GEOV110 Val

4. V GEOV104 GEOV111 GEOV109

3. H GEOV103 GEOV105 Val

2. V GEOV101 GEOV102 MAT102

1. H Ex.phil.
MAT101/ 
MAT111 KJEM100/ KJEM110

Emna merka lysegrått er obligatoriske for alle studieprogram ved fakultetet. 

Emna merka mørkegrått er spesialiseringsdelen (100stp), 

og er obligatoriske emne for programmet. 

Studieplan: Bachelorprogrammet i geovitenskap – retning geofysikk, matematikkfordypning

6. V

GEOV276 Val/ 
GEOV215

Val/ PHYS102/ 
MAT230

5. H GEOV254 MAT212 Val/MAT236/MAT160

4. V MAT131 MAT112 Val

3. H GEOV112 GEOV113 Val/ INF109

2. V GEOV101 MAT121 GEOV111

1. H Ex.phil. MAT111 PHYS101

Emna merka lysegrått er obligatoriske for alle studieprogram ved fakultetet. 

Emna merka mørkegrått er spesialiseringsdelen (110sp),

og obligatoriske emne for programmet. 

Ny studieplan: Bachelorprogrammet i geovitenskap – retning geofysikk, geologifordypning

6. V

GEOV104 Val/ 
GEOV272**

Val/ PHYS102

5. H GEOV272** GEOV107 GEOV103*/ 
GEOV254*

4. V MAT131 GEOV102 Val

3. H GEOV112 GEOV113
Val/ KJEM110/ 
INF109

2. V GEOV101 MAT121 GEOV111

1. H Ex.phil. MAT111 PHYS101

Emna merka lysegrått er obligatoriske for alle studieprogram ved fakultetet. 

Emna merka mørkegrått er spesialiseringsdelen(120sp),  

og obligatoriske emne for programmet. 

* Retning geofyskk - geologifordypning skal velge ett av dei to emna GEOV103/GEOV254 in i spesialiseringsdelen

**Emnet GEOV272 går både høst og vår og kan følges enten i 5. eller i 6. semester. 



Kategori Tekst  Rettleiing og døme

Emnekode
Course Code

GEOV110

Namn på emnet, nynorsk Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

Namn på emnet, bokmål Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

Course Title, English Introduction to marine and terrestrial Quaternary geology

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

10 Døme:

Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 

normert til eitt semesters fulltidsstudium.

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

Bachelor Bachelor/Master/Ph.d.

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

Fulltid Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 

semester leggjast til rette for å gjennomførast på 2

semester. Det er då eit deltidsstudium med 50% 

studieprogresjon.

Undervisningsspråk

Language of Instruction

Norsk

Undervisningssemester

Semester of Instruction

Høst Døme: Haust.

Vår.

Haust og/eller vår.

Undervisningsstad

Place of Instruction

Skal fyllast ut dersom undervisninga ikkje er ved 

UiB, i Bergen.



Mål og innhald

Objectives and Content

Emnet gir en innføring i marin- og terrestrisk kvartærgeologi, 

med fokus på prosesser og avsetninger knyttet til utviklingen 

gjennom de siste få millioner år like frem til vår egen tid.  

Denne fasen av jordhistorien karakteriseres av store klima-

og miljøforandringer med vekslinger mellom istider og 

mellomistider 

Emnet gir kjennskap til geologiske, atmosfæriske og 

oseaniske prosesser, og hvilke drivkrefter som har påvirket 

fortidsklima. Det gis bl.a. en innføring i variasjon av

havsirkulasjonen, temperaturen i havet, landheving og 

havnivåendringer, endringer i isdynamikk og breutbredelse, 

landskapsutvikling og dannelse av landformer og løsmasser.

Emnet legger vekt på metoder for analyse, beskrivelse og 

datering (aldersbestemmelse) av avsetninger i ulike 

sedimentære arkiv. Emnet gir en innføring i hvordan ulike 

kvartære avsetninger benyttes til rekonstruksjon av fortidens 

miljø- og klima og til å forstå utviklingsforløpet og årsakene til 

endringene som har funnet sted. 

En viktig del av kurset er praktiske øvelser der studentene 

selv kan jobbe med forskjellige aspekter av pensum.

Om innhald:

Gi ei kort oversikt over faginnhaldet



Læringsutbyte

Learning Outcomes

Etter fullført emne GEOVxxx (Innføring i Marin- og 

Terrestrisk Kvartærgeologi) skal studentene kunne:

 Ha kjennskap til hovedtrekkene i utviklingshistorien 
gjennom Kvartærtida og å forstå de viktigste 
prosessene og årsakssammenhengene til de store 
klimaendringene gjennom denne perioden

 Forstå og bruke riktig fagterminologi 
 Redegjøre for utviklingen av havbassengene (alder 

og prosesser)
 Redegjøre for landskapsutviklingen med fokus på 

nordområdene i Eurasia 
 Forklare grunnleggende prinsipper for hav- og 

atmosfærisk sirkulasjon 
 Redegjøre og forstå bruken av ulike marin- og 

terrestriske arkiv for rekonstruksjon av klima – og 
miljø endringer og forklare prosesser som virker i de 
ulike avsetningsmiljø (land og hav) 

 Forklare metodikk som anvendes til å rekonstruere 
og datere klimaendringer (land og hav)

 Kjenne den regionale og globale klimautviklingen 
over den siste glasiale/interglasiale syklus og 
hvordan denne kan spores i geologiske arkiv. 

Læringsutbyte er det ein person veit, kan og er i 

stand til å gjere som eit resultat av 

læringsprosessen. Læringsutbytet skal beskrivast i 

kategoriane kunnskapar, ferdigheiter og generell 

kompetanse. (* Bruk verb i presens.)

Ein kan sløyfe ein kategori dersom den ikkje er 

relevant.



Krav til forkunnskapar

Required Previous Knowledge

GEOV101, GEOV102 Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne som 

skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 

”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav.

Tilrådde forkunnskapar         

Recommended previous 
Knowledge                              

GEOV104, GEOV107, og GEOV105 Kan fyllast ut om det trengst.

Studiepoengsreduksjon

Credit Reduction due to Course
Overlap

5 sp med GEOV106 

5 sp med GEOV108

Skal fyllast ut om emnet overlappar med andre 

emne.

Krav til Studierett

Access to the Course

Opptak til bachelorstudiet i geovitenskap Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 

berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 

program.

Undervisningsformer og 
omfang av organisert 
undervisning

Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching

4 timer forelesning + 2 timer øvelser per uke, over 14 uker. Undervisningsformer kan vere seminar, 

gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, feltkurs, 

laboratoriekurs osv.

Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 

studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 

10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 26/27 

arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har såleis 

400 studietimar. Her reknar ein inn alle former for 

studierelatert arbeid. Tid til individuelt arbeid er 

det som blir att når ein trekkjer frå tida til 

organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

2 timer øvelse per uke over 14 uker.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i tre semester, 

inkludert det semesteret kor aktivitetane vart godkjende.

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 

frammøte og obligatoriske arbeidskrav.

NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 

registrere at krava er oppfylte.



Vurderingsformer

Forms of Assessment

Skriftlig eksamen, 4 timer Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 

brukte for å vurdere om læringsutbytet er oppnådd. 

Vis gjerne til dei læringsutbyta som vurderings-

formene skal vurdere oppnåinga av.

Ta med faktainformasjon som er viktig for 

studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 

dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, og 

elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

Ingen Skal fyllast ut der det er aktuelt.

Karakterskala

Grading Scale

A-F Det finst to karakterskalaer: 

 «bestått»  / «ikkje bestått»

 Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, 

D, E, F

Jf. Universitets- og høgskolerådet:  

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersyst

emet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karakter

systemet

Vurderingssemester

  Assessment Semester

Haust/vår Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 

vurdering i båe semestra.



Litteraturliste

  Reading List

Litteraturliste legges inn i Mi Side før 1. juni. Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 

emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan endrast 

utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd inn 

i Mi side før 1. juni for haustsemesteret og før 1. 

januar for vårsemesteret.  

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 

kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 

litteratur.

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 

digitale læringsressursar og verkty som skal 

brukast. 

Emneevaluering

Course Evaluation

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og 

instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kor ofte skal emnet evaluerast?

Programansvarleg

  Programme Committee

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging 

av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle 

emna der.

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 

programstyre, set ein inn den nemninga.

Emneansvarleg

  Course Coordinator

Haflidi Haflidason

Administrativt ansvarleg

Course Administrator

Det matematisk-naturvitskaplige fakultet, v/ Institutt for 

geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og 

studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19



Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB:

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk)

………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål)

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

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

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



NB! Gule felter betyr at vi fortsatt avventer svar fra faglærer. ANKU 2/10 - 2015

Kategori Tekst  Rettleiing og døme

Emnekode
Course Code

GEOV217

Namn på emnet, nynorsk Geofarar

Namn på emnet, bokmål Geofarer

Course Title, English Geohazards

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

10 Døme:

Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 

normert til eitt semesters fulltidsstudium.

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

Bachelor Bachelor/Master/Ph.d.

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

Fulltid Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 

semester leggjast til rette for å gjennomførast på 2

semester. Det er då eit deltidsstudium med 50% 

studieprogresjon.

Undervisningsspråk

Language of Instruction

Engelsk

Undervisningssemester

Semester of Instruction

Høst Døme: Haust.

Vår.

Haust og/eller vår.

Undervisningsstad

Place of Instruction

Skal fyllast ut dersom undervisninga ikkje er ved 

UiB, i Bergen.



Mål og innhald

Objectives and Content

Emnet gir en innføring i forskjellige typer geofarer, deres 

potensielle konsekvenser og hva man kan gjøre for å 

forebygge katastrofer. Hovedfokus vil være på norske 

geofarer, men ekstreme hendelser fra andre deler av verden 

vil dras inn som eksempler der det er formålstjenlig. 

Hovedfokus vil være på skred og ras, flom, tsunami og 

jordskjelv der de geologiske og fysiske prosesser bak vil 

belyses sammen med mulige konsekvenser og metoder til å 

kvantifisere risiko. I tillegg diskuteres vekselvirkninger 

mellom forskjellige typer av geofarer, forebygging og 

håndtering av katastrofer samt kvantifisering og håndtering 

av usikkerheter. En viktig del av kurset er praktiske øvelser 

der studentene selv kan jobbe med forskjellige aspekter av 

pensum. Som en del av øvelsene vil det gjennomføres en 

feltøvelse med fokus på skredkartlegging.

Om innhald:

Gi ei kort oversikt over faginnhaldet



Læringsutbyte

Learning Outcomes

Etter fullført emne skal studenten kunne:

- Forklare de fysiske og geologiske prosesser bak 
geofarer som skred, ras, flom, tsunami og jordskjelv.

- Beskrive metoder for å kvantifisere risiko for de 
enkelte geofarer og faktorer som kontrollerer 
usikkerheter.

- Gjennomføre basal risikoanalyse for utvalgte 
geofarer.

- Forklare mulige konsekvenser av geofarer og 
håndtering av risiko og katastrofale hendelser.

- Diskutere mulige vekselvirkninger mellom forskjellige 
typer geofarer og deres konsekvenser.

Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse

Studenten ..

*

*

Studenten ..

*

*

Studenten ..

*

*

On completion of the course 

the student should have the following learning outcomes defined in terms 

of knowledge, skills and general competence:

Knowledge Skills General competence

The student .. The student .. The student ..

Læringsutbyte er det ein person veit, kan og er i 

stand til å gjere som eit resultat av 

læringsprosessen. Læringsutbytet skal beskrivast i 

kategoriane kunnskapar, ferdigheiter og generell 

kompetanse. (* Bruk verb i presens.)

Ein kan sløyfe ein kategori dersom den ikkje er 

relevant.

Krav til forkunnskapar

Required Previous Knowledge

GEOV101, GEOV111 Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne som 

skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 

”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav.

Tilrådde forkunnskapar         

Recommended previous 
Knowledge                              

GEOV104, GEOV106, GEOV107, GEOV108, GEOV225 Kan fyllast ut om det trengst.



Studiepoengsreduksjon

Credit Reduction due to Course
Overlap

Skal fyllast ut om emnet overlappar med andre 

emne.

Krav til Studierett

Access to the Course

Opptak til bachelor- eller masterstudiet i geovitenskap Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 

berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 

program.

Undervisningsformer og 
omfang av organisert 
undervisning

Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching

2 timer forelesning + 2 timer øvelser per uke. 2-3 dagers 

feltekskursjon i Bergensområdet.

Antall uker?

Undervisningsformer kan vere seminar, 

gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, feltkurs, 

laboratoriekurs osv.

Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 

studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 

10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 26/27 

arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har såleis 

400 studietimar. Her reknar ein inn alle former for 

studierelatert arbeid. Tid til individuelt arbeid er 

det som blir att når ein trekkjer frå tida til 

organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

Obligatoriske øvelser

Feltrapport

Hvor mange?

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 

frammøte og obligatoriske arbeidskrav.

NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 

registrere at krava er oppfylte.

Vurderingsformer

Forms of Assessment

Skriftlig

Hvor mange timer?

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 

brukte for å vurdere om læringsutbytet er oppnådd. 

Vis gjerne til dei læringsutbyta som vurderings-

formene skal vurdere oppnåinga av.

Ta med faktainformasjon som er viktig for 

studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 

dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, og 

elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 



Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

Ingen Skal fyllast ut der det er aktuelt.

Karakterskala

Grading Scale

A-F Det finst to karakterskalaer: 

 «bestått»  / «ikkje bestått»

 Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, 

D, E, F

Jf. Universitets- og høgskolerådet:  

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersyst

emet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karakter

systemet

Vurderingssemester

  Assessment Semester

Haust/vår Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 

vurdering i båe semestra.

Litteraturliste

  Reading List

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret 

og  01.01. for vårsemesteret.

Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 

emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan endrast 

utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd inn 

i Mi side før 1. juni for haustsemesteret og før 1. 

januar for vårsemesteret.  

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 

kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 

litteratur.

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 

digitale læringsressursar og verkty som skal 

brukast. 

Emneevaluering

Course Evaluation

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og 

instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kor ofte skal emnet evaluerast?



Programansvarleg

  Programme Committee

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging 

av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle 

emna der.

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 

programstyre, set ein inn den nemninga.

Emneansvarleg

  Course Coordinator

Mathilde B. Jørgensen

Administrativt ansvarleg

Course Administrator

Det matematisk-naturvitskaplige fakultet, v/ Institutt for 

geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og 

studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19



Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB:

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk)

………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål)

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

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

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



Kategori Tekst  Rettleiing og døme

Emnekode
Course Code

GEOV230

Namn på emnet, nynorsk Glasialgeologi

Namn på emnet, bokmål Glasialgeologi

Course Title, English Glacial Geology

Studiepoeng, omfang

ECTS Credits

10 Døme:

Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 

normert til eitt semesters fulltidsstudium.

Studienivå (studiesyklus)

Level of Study

Bachelor, Master, PhD Bachelor/Master/Ph.d.

Fulltid/deltid

Full-time/Part-time

Fulltid Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 

semester leggjast til rette for å gjennomførast på 

2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 

50% studieprogresjon.

Undervisningsspråk

Language of Instruction

Norsk

Undervisningssemester

Semester of Instruction

Haust (fargekode: rød)

Emnet har eit avgrensa tall på plassar (60) og inngår i 
undervisningsopptaket. Meir info: 
http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisnin
gsopptaket

Døme: Haust.

Vår.

Haust og/eller vår.

Undervisningsstad

Place of Instruction

Skal fyllast ut dersom undervisninga ikkje er ved 

UiB, i Bergen.



Mål og innhald

Objectives and Content

Emnet byrjar med eit firedagars feltkurs på Finse der 

avsetningar frå brear og brenære geologiske miljø vert 

studert. Førelesingane starter med ei innføring i glasiologi 

(brelære). Vidare vert glasiale erosjons- og avsetningsformer 

og effektar som isbrear og innlandsiser har hatt på utforminga 

av landskapet, som for eksempel fjell, daler og fjordar 

gjennomgått. Det vert òg gjeve ein kort oversikt over andre 

kvartære landformer danna ved kjemisk og fysisk forvitring, 

skred og elve-erosjon. Metodar som vert nytta til å 

rekonstruere bre- og klimaendringar vert gjennomgått. 

Danningsmåte og klassifikasjon av dei viktigaste glasiale (bre-

) avsetningane vert gjennomgått. Beskriving og tolking av 

korleis havnivået har endra seg under og etter istidene inngår 

også i emnet. Det vert dessutan gjeve ei kort innføring i 

dateringsmetodar, med vekt på radiokarbon- og 

eksponeringsmetoden. I undervisninga inngår kurs i 

flyfototolking av glasiale avsetningar og former, samt øvingar i 

konstruksjon av strandforskyvingskurver og 

strandlinediagram. 

Om innhald:

Gi ei kort oversikt over faginnhaldet



Læringsutbyte

Learning Outcomes

Etter fullført emne GEOV230skal studenten kunne:

- Etter feltkurset på Finse: Skrive individuell feltdagbok, gjere 
sjølvstendige feltobservasjonar, utarbeide og rapportere 
feltdata og grunngje rasjonelle tolkingar, beskrive og tolke 
kvartærgeologiske avsetningar både morfologisk og 
stratigrafisk, utarbeide eit kvartærgeologisk kart etter ein 
gjeven standard, samt skrive ein gruppevis kvartærgeologisk 
rapport basert på feltundersøkingar. 

- Identifisere, beskrive og tolke glasiale landformer og 
avsetningar.

- Forstå faktorar som fører til havnivåendringar.

- Forstå metodar som vert nytta til å rekonstruere bre- og 
klimaendringar. 

- Kunne hovudprinsippa for dei vanlegaste dateringsmetodane 

nytta i kvartærgeologiske undersøkingar.

Kunnskapar Ferdigheiter Generell 

kompetanse

Studenten ..

*

*

Studenten ..

*

*

Studenten ..

*

*

Læringsutbyte er det ein person veit, kan og er i 

stand til å gjere som eit resultat av 

læringsprosessen. Læringsutbytet skal beskrivast 

i kategoriane kunnskapar, ferdigheiter og 

generell kompetanse. (* Bruk verb i presens.)

Ein kan sløyfe ein kategori dersom den ikkje er 

relevant.

Krav til forkunnskapar

Required Previous Knowledge

GEOV101, GEOV102, GEOV110 (kan tas parallelt). Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 

som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 

”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav.

Tilrådde forkunnskapar         

Recommended previous 
Knowledge                              

GEOV105 Kan fyllast ut om det trengst.

Studiepoengsreduksjon

Credit Reduction due to Course
Overlap

10 sp med GEO111 (SV-fakultetet) og GEOV106, 5 sp med 

GEOV110, 5 sp overlapp med AG204 frå UNIS

Skal fyllast ut om emnet overlappar med andre 

emne.



Krav til Studierett

Access to the Course

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 

berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 

program.

Undervisningsformer og 
omfang av organisert 
undervisning

Teaching Methods and Extent of 
Organized Teaching

Førelesningar, øvingar, ekskursjon

Førelesingar: 2 timar pr veke i 14 veker

Øvingar: 2 timar per veke i fire veker (etter nærare avtale)

Feltkurs: 5 dagar i ei veke i byrjinga av semesteret

Undervisningsformer kan vere seminar, 

gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, feltkurs, 

laboratoriekurs osv.

Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 

studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 

10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 

26/27 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne 

har såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 

former for studierelatert arbeid. Tid til 

individuelt arbeid er det som blir att når ein 

trekkjer frå tida til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet

Compulsory Assignments and 
Attendance

Praktiske øvingar og feltkurs med godkjend rapport. 

Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande 

semester.

Fire øvingar à 2 timar og 5 dagars feltkurs på Finse.

Godkjend/ikkje godkjend feltrapport og øvingar.

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 

frammøte og obligatoriske arbeidskrav.

NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 

registrere at krava er oppfylte.

Vurderingsformer

Forms of Assessment

Skriftleg eksamen, 4 timar. Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 

brukte for å vurdere om læringsutbytet er 

oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 

vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av.

Ta med faktainformasjon som er viktig for 

studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 

dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 

og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 



Hjelpemiddel til eksamen

Examination Support Material

Ingen Skal fyllast ut der det er aktuelt.

Karakterskala

Grading Scale

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.  Det finst to karakterskalaer: 

 «bestått»  / «ikkje bestått»

 Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, 

D, E, F

Jf. Universitets- og høgskolerådet:  

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters

ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kara

ktersystemet

Vurderingssemester

  Assessment Semester

Det er ordinær eksamen kvart semester. Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 

vurdering i båe semestra.

Litteraturliste

  Reading List

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  

01.01. for vårsemesteret.

Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 

emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 

endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 

inn i Mi side før 1. juni for haustsemesteret og 

før 1. januar for vårsemesteret.  

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 

kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 

litteratur.

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 

digitale læringsressursar og verkty som skal 

brukast. 

Emneevaluering

Course Evaluation

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og 

instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kor ofte skal emnet evaluerast?



Programansvarleg

  Programme Committee

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av 

studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna 

der.

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 

programstyre, set ein inn den nemninga.

Emneansvarleg

  Course Coordinator

Atle Nesje

Administrativt ansvarleg

Course Administrator

Det matematisk-naturvitskaplige fakultet, v/ Institutt for 

geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og 

studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Contact Information

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19



Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB:

Emnebeskriving for …………………………………………………………. (Namn på emnet, nynorsk)

………………………………………………………………. (Navn på emnet,, bokmål)

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

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

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….

Evaluering:

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 



Bachelorprogrammer Etikk i LU - generell kompetanse  evt ferdigheiter  (Kandidaten …)

1 Bachelorprogram i berekraftig havbruk har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, praksis og formidling.

2 Bachelorprogram i biologi har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, praksis og formidling.

3 Bachelorprogram i fysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

4 Bachelorprogram i geovitskap:geofysikk «demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit».

5 Bachelorprogram i geovitskap: geologi «demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit».

6 Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Kan vurdere juridiske og etiske sider ved arbeide sitt.

7 Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Kan vurdere juridiske og etiske sider ved arbeidet sitt.

8 Bachelorprogram i informatikk: datatryggleik Har kunnskap til å evaluere juridiske og etiske sider ved utviklingsprosjekt for programvare.

9 Bachelorprogram i informatikk: datavitskap Kan vurdere juridiske og etiske sider ved arbeidet sitt.

10 Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Kan vurdere juridiske og etiske sider ved arbeidet sitt.

11 Bachelorprogram i kjemi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

12 Bachelorprogram i matematikk x

13 Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi x

14 Bachelorprogram i matematiske fag x

15 Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi kan utføre sjølvstendig prosjektarbeid, og skrive og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god vitskapleg praksis

16 Bachelorprogram i miljø- og ressursfag har reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, praksis og formidling

17 Bachelorprogram i molekylærbiologi kan reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar

18 Bachelorprogram i nanoteknologi Viser innsikt i etiske og samfunnsmessige aspekt ved nanoteknologi og nanoteknologisk forsking.

19 Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

20 Bachelorprogram i statistikk x

Integrerte Masterstudier / Profesjonsstudier

21 Integrert master i aktuarfag x

22 Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og 

problemstillingar

23 Profesjonsstudium i fiskehelse

kan arbeide etter anerkjende vitskaplege prinsipp, med forståing og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og betydinga av å 

skilje mellom kunnskap og meiningar.

Masterprogrammer / Studieretninger

24 Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og har forståing og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og betydinga av å skilje 

mellom kunnskap og meningar.

25 Biologi - Mikrobiologi

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openhet, presisjon, etterrettligheit, og 

betydinga av å skilje mellom kunnskap og meiningar. kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar i eige og andre 

sitt arbeid

26 Biologi - Miljøtoksikologi

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og har forståing og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og betydninga av å skille 

mellom kunnskap og meiningar.



27 Biologi - Utviklingsbiologi og fysiologi

kan arbeida i tråd med vitskaplege prinsipp og har forståing og respekt for openheit, presisjon, etterrettelighet og tydinga av å skilja 

mellom kunnskap og meiningar

28 Biologi - Fiskeribiologi og forvaltning

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha forståing og respekt for openheit, presisjon, etterretteligheit og betydinga av å skilje 

mellom fakta og meininger. 

29 Biologi - Havbruksbiologi

kan arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp og ha forståing for openheit, presisjon, etterrettligheit og betydinga av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar. Kan diskutere balansen mellom krav til miljøkvalitet, etikk, lovregulering, og behov for kommersiell produksjon i 

akvakultur.

30 Biologi - Marinbiologi

kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid. Viser forståing og respekt for vitskaplege 

verdiar som det å vere nøyaktig, open, ærleg, objektiv, sakleg og å skilje mellom kunnskap og eigne meiningar

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

32 Energi - Fornybar energi kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til det faglege arbeidet

33 FYSIKK: Akustikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

34 FYSIKK: Måleteknologi og instrumentering demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

35 FYSIKK: Kjernefysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

36 FYSIKK: Medisinsk fysikk og teknologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

37 FYSIKK: Mikroelektronikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

38 FYSIKK: Optikk og atomfysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

39 FYSIKK: Partikkelfysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

40 FYSIKK: Romfysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

41 FYSIKK: Teoretisk fysikk og energifysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

42 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Fysisk oseanografi

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Kan analysere og 

reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som 

openheit, nøyaktigheit og truverd

43 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Kjemisk oseanografi

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Kan analysere og 

reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som 

openheit, nøyaktigheit og truverd.

44 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Klimadynamikk

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Kan analysere og 

reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som 

openheit, nøyaktigheit og truverd.

45 METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI: Meteorologi

kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Kan analysere og 

reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som 

openheit, nøyaktigheit og truverd.

46 GEOVITENSKAP: Geodynamikk

«kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Kan analysere og 

reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som 

openheit, nøyaktigheit og truverd».



47 GEOVITENSKAP: Kvartærgeologi og paleoklima

«kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Kan analysere og 

reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som 

openheit, nøyaktigheit og truverd».

48 GEOVITENSKAP: Marin geologi og geofysikk

«kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Kan analysere og 

reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som 

openheit, nøyaktigheit og truverd».

49 GEOVITENSKAP: Petroleumsgeofag

«kan planleggja og utføra eit sjølvstendig, avgrensa forskningsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ 

og i tråd med god etisk åtferd. Kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Kan analysere og 

reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga. Demonstrerer forståing og respekt for vitskaplege verdiar som 

openheit, nøyaktigheit og truverd».

50 GEOVITENSKAP: Geobiologi og geokjemi x

51 INFORMATIKK: Algoritmer Kan evaluere etiske aspektar ved eigne prosjekt

52 INFORMATIKK: Bioinformatikk

Kan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom 

kunnskap og meiningar.

53 INFORMATIKK: Optimering Har evne til å evaluere etiske aspekt ved eigne prosjekt.

54 INFORMATIKK: Sikker kommunikasjon Har evne til å evaluere etiske aspekt ved eigne prosjekt.

55 INFORMATIKK: Visualisering x

56 Kjemi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

57 MATEMATIKK: Anvendt og beregningsorientert matematikk x

58 MATEMATIKK: Algebra/algebraisk geometri x

59 MATEMATIKK: Matematisk analyse x

60 MATEMATIKK: Statistikk - dataanalyse x

61 MATEMATIKK: Statistikk - finansteori og forsikringsmatematikk x

62 MATEMATIKK: Statistikk - matematisk statistikk x

63 MATEMATIKK: Topologi x

64 MATEMATIKK: Skolerettet matematikk x

65 Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk

kan planleggje og gjennomføre eit matematikkdidaktisk masterprosjekt på ein sjølvstendig og systematisk måte i tråd med gjeldande 

forskingsetiske normer

66 Molekylærbiologi

kan reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid. Kan demonstrere forståing og respekt for 

vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom kunnskap og meiningar

67 Nanovitenskap Kan presentere forskingstemaet i ein vidare nanoteknologisk, naturfagleg, samfunnsmessig og etisk samanheng.

68 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarfysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

69 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

70 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarkjemi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

71 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoarmekanikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

72 PETROLEUMSTEKNOLOGI: Reservoargeofysikk demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

73 PROGRAMUTVIKLING: Programutvikling x

74 PROSESSTEKNOLOGI: Flerfasesystem demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

75 PROSESSTEKNOLOGI: Kjemometri demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit



76 PROSESSTEKNOLOGI: Separasjon demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

77 PROSESSTEKNOLOGI: Sikkerhetsteknologi demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode GEOV244
Namn, nynorsk Geobiologi

Namn, bokmål Geobiologi

Namn, engelsk Principles in Geobiology

Studiepoeng 10 sp

Undervisningssemester Vår

Undervisningsspråk Norsk / Engelsk
Norwegian / English

Studienivå Bachelor, master

Institutt Institutt for geovitenskap
Department of earth science

Krav til studierett For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-
naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav

Innhald Kurset fokuserer på globale biogeokjemiske elementsykluser og hvilke prosesser som kontrollerer disse. Kurset tar videre for seg 
viktige hendelser i jordens geobiologiske utvikling, og hvordan livets historie kan rekonstrueres ved hjelp av geokjemiske og fossile 
data. Målet er at studentene skal forstå de biologiske drivkreftene og følgene av store omveltninger i jordens historie, som for 
eksempel økningen i fritt oksygen, ”snøball”-jorden, og den kambriske eksplosjon.

This course centres on major global biogeochemical element cycles and their controlling processes. The course also covers major 
events in Earth’s geobiological evolution, and how aspects of the history of life can be reconstructed by combining geochemical and 
fossil evidence. The goal is for students to understand the biological drivers and consequences of key transitions in Earth’s history, 
for example the rise of oxygen, the «snowball» Earth, and the Cambrian explosion.



Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet, skal studenten kunne:
- gjøre rede for jordens viktigste reservoar av karbon, nitrogen, svovel, jern og oksygen, og hvilke geologiske og biologiske 

prosesser som kontrollerer fluksen mellom disse
- gi en oversikt over viktige mikrobielle biomineraliseringsprosesser og de vanligste biomineralene i ulike miljø 
- gjøre rede for hovedgruppene av biosignaturer (mikrofossiler, organiske biomarkører, isotopdata) og hvordan disse benyttes 

til å rekonstruere jordens geobiologiske historie
- gjøre rede for viktige prosesser og hendelser i samutviklingen av jorden og livet på jorden

After completement of the course the student should be able to:
- give an overview of the earth´s main reservoirs of carbon, nitrogen, sulfur, iron and oxygen, and the geological and 

biological processes that control the fluxes between these reservoirs
- give an overview of the main microbial biomineralization processes and the most common biominerals in different 

environments
- describe the major classes of biosignature (microfossils, organic biomarkers, isotope records) and how these are used to 

reconstruct the Earth’s geobiological history
- describe key processes and events in the co-evolution of Earth and life

Tilrådde forkunnskapar GEOV105 (Innføring i historisk geologi og paleontologi) og GEOV109 (Innføring i geokjemi) er anbefalt
GEOV105 (Historical Geology and palaeontology) and GEOV109 (Introduction to Geochemistry) are strongly recommended

Krav til forkunnskapar Ingen

Fagleg overlapp 
Undervisning og omfang Forelesninger 2 timer per uke i 12 uker 

Øvelser 2 timer per uke i 12 uker 

Lectures 2 hours per week for 12 weeks
Practicals 2 hours per week for 12 weeks

Obligatoriske arbeidskrav Skriftlige oppgaver (essay og øvelser) /  Written tasks (essays and exercises)

Vurderingsform Mappevurdering: 3 essay om seminaremner, journal fra øvelsene
Portfolio assessment: 3 essays on seminar topics, exercises

Vurderingssemester Ordinær vurdering kun i undervisningssemesteret / Regular tasks only during the semester in which the class is taught

Karakterskala 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 /  Students will evaluate teaching in 
accordance with the University of Bergen and the institute’s quality assurance scheme

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet / Students will evaluate 
teaching in accordance with the University of Bergen and the institute’s quality assurance scheme

Formatted: Norwegian (Bokmål)

Formatted: Norwegian (Nynorsk)

Formatted: Norwegian (Bokmål)

Formatted: Norwegian (Bokmål)





Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet DATO

Emnekode GEOV245
Namn, nynorsk Geomikrobiologi

Namn, bokmål Geomikrobiologi

Namn, engelsk Geomicrobiology

Studiepoeng 10 sp

Undervisningssemester Haust
Emne har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket

Undervisningsspråk Norsk [Norwegian] / Engelsk [English]

Studienivå Bachelor, master

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

opptakskrav.

Innhald Emnet omhandlar hovudgrupper av mikroorganismar som er viktige for biogeokjemiske syklusar og korleis desse deltar i nedbrytning 
av mineral og bergartar og i utfelling og utforming av nye mineralavsetjingar. Sentrale analytiske metodar for påvising og 
identifikasjon av mikroorganismar i materiale frå ulike geologiske miljø vert gjennomgått og demonstrert. Det vert lagt vekt på 
samanhengen mellom mikroorganismars metabolisme og geokjemiske prosessar. Djupmarine sedimenter og hydrotermale system 
vert spesielt vektlagt.  

The course gives an overview of main groups of microorganisms that are important in biogeochemical element cycles, and how they 
influence on the dissolution and degradation of minerals and rocks, and on the precipitation and formation of new mineral deposits. 
Analytical methods and techniques for identification of microorganisms in materials from various geological settings will be 
introduced and demonstrated. Emphasis will be on the coherence between metabolic processes and geochemical processes. A special 
focus is on deep-sea sediments and hydrothermal systems.

Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne
- gje ei oversikt over dei viktigaste mikrobielle metabolismane for biogeokjemiske syklusar
- gje oversikt over dei viktigaste metodane for å påvise mikroorganismar i geologisk materiale
- forklare korleis dei mikrobielle prosessane fører til oppløysing av mineral/bergartar og til utfelling av nye sekundære mineral
- forklare samanhengen mellom geokjemiske profil og mikrobielle prosessar i ulike geologiske miljø

After completion of the course the student should be able to:
- give an overview of  the most important microbial metabolisms in biogeochemical cycles
- give an overview of methods for detection and identification of microorganisms in geological material
- explain how the microbial processes mediate dissolution of minerals/rocks, and formation of new, secondary minerals
- explain the link between geochemical profiles and microbial processes in different geological settings



Tilrådde forkunnskapar BIO113, GEOV243

Krav til forkunnskapar Ingen

Fagleg overlapp GEOV344

Undervisning og omfang Forelesninger 2 timer per uke i 12 uker 
Øvelser 4 timer per uke i 12 uker 

Lectures 2 hours per week for 12 weeks
Practicals 4 hours per week for 12 weeks

Obligatoriske arbeidskrav Skriftlige oppgaver (essay og lab.journal) /  Written tasks (essay and lab.journal)

Vurderingsform Mappevurdering: essay, lab.journal
Portfolio assessment: essay, lab.journal

Vurderingssemester Ordinær vurdering kun i undervisningssemesteret / Regular tasks only during the semester in which the class is taught

Karakterskala 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. 
Students will evaluate teaching in accordance with the University of Bergen and the institute’s quality assurance scheme

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