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SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2015.  

PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM 

 
 
Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 26. januar 2015 til alle institutt og minnet om den 
faste fristen 1. mars for innsending av små studieplanendringer for emner som undervises 
kommende høstsemester.  
 
Fakultetet har mottatt studieplanendringer fra samtlige institutt, bortsett fra Molekylærbiologisk 
institutt som ikke har noen endringer. 
 
For å sikre informasjonsflyt ble det til fristen 1. mars også bedt om en orientering om 
pågående revisjon av studieprogram og planer om større endringer i emneporteføljen.  

 

 

Små studieplanendringer 
 
De små studieplanendringene er justeringer av emnebeskrivelser og undervisningstilbudet 
høst 2015. I tillegg kan instituttene foreslå enkelte større studieplanendringer når de er en 
konsekvens av studieplanendringer som ble vedtatt i høst, ved fristen 1.oktober. Større 
endringer som kommer studentene til gode kan også vurderes i forbindelser med små 
studieplanendringer. 
 
Det er flere små endringer i læringsutbytte, vurderingsform osv. I saksforelegget er det trukket 
frem enkelte av de innsendte forslagene. 
 

 

1. Små endringer på emner 

 
Kjemisk institutt  
Kjemisk institutt foreslår å endre undervisningssemester på emnet KJEM306 fra «Vår» til 
«Vår, emnet går ikkje dersom studenttalet er lavt». 
 
Sekretærens kommentar:  
For å gi studentene forutsigbarhet bør ikke endringer og begrensninger i 
undervisningssemester meldes inn til små studieplanendringer. Instituttet kan melde denne 
endringen inn til store studieplanendringer 1. oktober.  

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Fakultetet ønsker å tilføye på alle emner med skriftlig skoleeksamen at eksamen kan bli 
digital. Se egen sak, saksnr: 15/5 
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2. Oppfølging etter studieplanendringer vedtatt høst 14 

Institutt for geovitenskap 
I studieplanendringene høst 14 ble det vedtatt at MAT160 tas ut som spesialiseringsemne for 
retning geofysikk, matematisk fordypning fordi studentene manglet nødvendige forkunnskaper 
for emnet. Endringen ville tre i kraft fra og med kull 2014. Institutt for geovitenskap ønsker å 
justere dette til også å inkludere kull 2013. Bakgrunnen for dette er at studieplanen er lik for 
de to kullene, og at problematikken og argumentasjonen gjelder for begge kull. Dersom en 
student allerede har fullført MAT160 kan emnet inngå i graden som valgfrie studiepoeng, eller 
spesialisering dersom studenten ber om dette.  

 

3.  Oppretting av videreutdanningsemner - EVU 

Matematisk institutt 
Matematisk institutt oppretter emnene MAT621 og MAT622 som videreutdanningsemner i 
matematikk fra høst 15. UiB søkte høst 14 om å få med disse emnene i den nasjonale 
videreutdanningsordningen til Utdanningsdirektoratet (Udir). Emnene ble ikke inkludert der, og 
instituttet ønsker der for å tilby dem som betalingskurs i stedet. 
 

 

4. Endring av fargekoder 

GEOF105: Emnet skifter fra gul til grønn fargekode.  
 
INF122: Emnet skal ha gul fargekode, akkurat som emnet det erstatter (INF121).  
 
MAT221: Emnet skifter fra gul til blå fargekode.  
Ønsket kommer opprinnelig fra lærerutdanningen, og fargeskiftet er nødvendig for at 
timeplanen skal gå opp. Institutt for informatikk, som også har MAT221 som obligatorisk i 
noen program, er enige i endringen.  
 

PTEK212: Emnet skifter fra gul til grønn fargekodet fra våren 2016. 
 

 

5. Endringer i undervisningstilbudet høst 2015 

Geofysisk institutt 
Det er tidligere meldt inn oppstart for GEOF 352 Avansert atmosfæredynamikk og GEOF339 
Avansert dynamisk oseanografi høst 2015. Oppstart er utsatt til høst 2016 da det ikke vil være 
studenter som trenger emnene før dette semesteret. 

 

Institutt for informatikk 
Endringer i oppstart av enkelte nye og reviderte emner i forhold til det som ble meldt inn høst 
2014. 
 
INF285 skal undervises for første gang høst 2016. Emnet var egentlig satt opp til høst 2015, 
men det er ikke behov for det. 
 
INF250 skal undervises om våren, første gang vår 2016. (Det ble oppgitt feil semester ved 
forrige studieplanendring). 
 
INF122 skal undervises for første gang høst 2016, og går for siste gang som INF121 høst 
2015. 
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INF226 blir regelmessig og åpent for flere studenter først til høsten 2017, da emnet blir aktuelt 
for studentene på de nye bachelorprogrammene. 
Ved forrige studieplanendring ble det opplyst at INF280 og INF282 vil bli lagt ned når de nye 
emnene starter opp. Institutt for informatikk presiserer at INF280 ikke skal undervises mer, og 
derfor legges ned fra høsten 2015.  
 
Sekretærens kommentar: 
Fakultetet minner om at det skal arrangeres vurdering i emner minst to semestre etter at 
emnet er nedlagt, da alle studenter har rett til vurdering 3 ganger i et emne. 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
MNF400 Kunnskapsformidling vil ikke undervises høst 15. Grunnen til dette er at 
underviser i emnet ikke lenger er tilsatt ved fakultetet, noe det i en periode har vært usikkerhet 
knyttet til. Det foreslås derfor en pause i emnet høsten 2015 for å vurdere hvorvidt emnet 
fremdeles skal være en del av fakultetet sin emneportefølje, omarbeides eller eventuelt 
legges ned. Emnet har vært et tilbud til fakultetets doktorgradskandidater og har vært brukt for 
å oppfylle kravet om formidling i opplæringsdelen. Fakultetet er imidlertid svært fleksibel i 
forhold til å godkjenne dette kravet, og det bør derfor ikke by på problemer for noen av våre 
kandidater å fylle kravet med andre aktiviteter. 

 

 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

1. Studiestyret tar til etterretning forslagene til små endringer i emnebeskrivelser og 
studieplaner som programstyrene har fremmet.  

2. Studiestyret utsetter vedtaket om endring i undervisningssemester på KJEM306 til 
store studieplanendringer.  

 

 

 

 

Orientering til Studiestyret: Planer for, og ønsker om større 

endringer i studieprogram 
 
For å sikre informasjonsflyt mellom instituttene og Studiestyret er det til fristen 1. mars bedt 
om at studiestyret orienteres om pågående revisjon av studieprogram og planer om større 
endringer i emneporteføljen. Behov for nye emner i fagmiljø utenfor eget institutt kan også 
fremmes. 

 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det vil muligens ved store studieplanendringer bli meldt inn at emnet MNF400 
Kunnskapsformidling legges ned fra og med høst 16. 
 
Det foregår en utredning i forhold til eventuell oppretting av 5-årige integrerte sivilingeniørløp 
innen undervannsteknologi, medisinsk teknologi og energi. Studieprogrammene vil tidligst bli 
meldt inn til store studieplanendringer høst 15.  
 

Institutt for biologi 
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Det vil i løpet av høsten 2015/våren 2016 høyst sannsynligvis komme endringer i 
studieprogrammene Profesjonsstudium i fiskehelse og Bachelorprogram i Miljø- og 
ressursfag. Endringene i profesjonsstudiet i fiskehelse vil sannsynligvis ikke påvirke andre 
programmer. 

 

Institutt for informatikk 
INF111 legges ned fra vår 2016. Emnet er fra høsten 2015 ikke lenger obligatorisk i 
studieprogrammene ved Institutt for informatikk. Instituttet vil melde dette inn ved de store 
studieplanendringene 1.oktober 2015.   
 
Sekretærens kommentar:  
Bachelorprogrammet i IKT ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet benytter INF111 som et 
spesialiseringsemne i graden. Endringen må være avklart med programstyret på 
bachelorprogrammet i IKT før det meldes inn til de store studieplanendringene. 
 
 

Bergen 18.03.15, MN/BIG 
 

 


