
BA  Bioinformatikk:  
 

Mål og innhold, nynorsk Ein bachelorgrad i bioinformatikk gir kandidaten ei generell informatikk-
utdanning og ein grundig innføring i bioinformatikk. Dette omfatter 
metoder for dataanalyse og maskinlæring og metoder for å analysere 
biologiske sekvenser. Graden gir forståing for korleis informatikk kan 
nyttast inn mot molekylærbiologisk og biomedisinsk forsking og er eit 
godt fundament for vidare studiar i bioinformatikk eller andre retningar 
innan informatikk. Studiet gir innblikk i korleis informatikk kan nyttast 
inn mot andre fag og anvendingar.  

Mål og innhold, engelsk A bachelor degree in bioinformatics gives the candidate a thorough 
introduction to bioinformatics in addition to a broad general knowledge 
in informatics. It includes methods for data analysis and machine 
learning as well as methods for analyzing biological sequences. The goals 
of the program are to educate students in the basics that are necessary 
to successfully apply bioinformatics methods to biological questions and 
to lay the foundation for further studies in bioinformatics. The program 
gives insight into how informatics can be used towards other disciplines 
and towards applications. 

Læringsutbyttebeskrivelser, 
nynorsk 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale 
læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  
 
Kunnskap 
Kandidaten 
 
- Er i stand til å gjennomgå grunnleggjande statistikk og algoritmar som 
blir brukt i metodar innan bioinformatikk.  
- Kan forklare algoritmar sitt forhold til biologiske spørsmål som dei 
prøver å besvare/belyse. 
- Er kjent med grunnleggjande kjemi og molekylærbiologi 
- Har kjennskap til sentrale metodar innan maskinlæring og 
bioinformatikk 
 
Ferdigheiter 
Kandidaten 
-Kan designe og implementere algoritmar og metodar innan 
bioinformatikk i tråd med god informatikk-praksis. 
 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
-Kan kritisk og analytisk vurdere eiget og andres arbeid, og på eigenhand 
utvide sitt kunnskapsfelt. 
 -Kan arbeide både sjølvstendig og i grupper med andre.  
- Kan vurdere juridiske og etiske sider ved arbeide sitt. 
-Kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt  
 

Læringsutbyttebeskrivelser, 
engelsk 

On completion of the study programme the candidate will have the 
following learning outcomes: 
 
Knowledge 
The candidate 
 
-Is able to review the statistical and algorithmic foundations of 



fundamental methods in bioinformatics. 
-Can explain algorithms’ relationship with the biological questions they 
are addressing 
-Is familiar with basic chemistry and molecular biology.  
- Has knowledge about central methods within machine learning and 
bioinforamtics 
 
Skills 
The candidate 
 
 -Is able to design and implement bioinformatics algorithms and 
methods in alignment with good computer science practice. 
 
General competence 
The candidate 
 
-Is able to work in individual and collaborative settings 
- Can analyse and evaluate legal and ethical aspects of software projects 
-Is able to give a critical and reflected view on her own and 
collaborator's work. 
- Can expand her field of knowledge on her own.  
 
 

 



BA Datasikkerhet 
 

Mål og innhold, nynorsk På Bachelorprogrammet i informatikk:datatryggleik studerer 
kandidatane metodar for å utvikle, implementere, og analysere IT-
baserte infrastruktur som er robust mot både tilfeldige feil og retta 
angrep. Hensikta med studieprogrammet er å gje kandidatane teoretisk 
forståing og praktiske ferdigheiter til å utvikle og ivareta robuste IKT-
system. Metodar og tilnærming er realfagleg, og gjev og krev ei 
forståing for forskingsresultat innan informatikk og matematikk. 
Ferdigutdanna kandidatar har teknologisk kompetanse i datatryggleik, 
som danner eit godt grunnlag for vidare spesialisering. 

Mål og innhold, engelsk A bachelor student in computer security studies how to design, 
implement, and analyse ICT infrastructures that are robust to both 
random errors and targeted attacks. The goal of the programme is to 
provide the students with both a theoretical understanding and a 
practical ability to develop and maintain robust ICT systems. The 
methods are those of the natural sciences, and require that the 
successful candidate develops an understanding of research results in 
computer science and mathematics. 
A bachelor degree in computer security forms a solid basis for further 
studies on master level. 

LUB, nynorsk En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale 
læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 
 
 Kunnskap 
Kandidaten 
- Har god kjennskap til og erfaring med dei vanlegaste 
sikkerheitsutfordringane og sårbarheitane i data- og 
kommunikasjonssystem.  
-Behersker metodar for å sikre system mot overnevnte utfordringer.   
 
Ferdigheiter 
Kandidaten 
- Har erfaring og kunnskap tilstrekkeleg til å delta i arbeid med å 
analysere sikkerheit og sårbarheit i data- og kommunikasjonssystem. 
- Kan gjøre rede for og anvende programvare og teknologi for utvikling 
av robuste og sikre system 
 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
- Har kunnskap til å evaluere juridiske og etiske sider ved 
utviklingsprosjekt for programvare. 
-Har eit kritisk og analytisk blikk på eiget og andre sitt arbeid. 
-Kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt. 
-Kan arbeide både sjølvstendig og i grupper. 
 

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



 
Knowledge 
The candidate 
 
-Has a practical understanding of the most common security challenges 
and vulnerabilities in ICT systems as well as methods to alleviate these 
problems. 
 

Skills 
The candidate 
 

-Has sufficient knowledge and experience to partake in security studies 
of ICT systems. 
 
-Has experience with software and technology for high integrity system 
development. 
 
 
General competence 
The candidate 
 
-Is able to work in individual and collaborative settings 
- Can analyse and evaluate legal and ethical aspects of software projects 
-Is able to give a critical and reflected view on his/her own and 
collaborator's work. 
- Can expand her field of knowledge on her own.  

 

 
 

 



BA Datateknologi 
 

Mål og innhold, nynorsk Programmet gjev ei grundig innføring i prinsipp, teknikkar, og 
metodar for utvikling av programvare, og gjev trening i kreative og 
analytiske ferdigheiter og problemløysing. Kandidatar lærer óg 
teknikkar for å forenkle kompliserte problem og system slik at dei 
kan handterast av menneske og maskinar. Studiet gjev eit praktisk 
og teoretisk grunnlag innan forskjellege teknikkar for 
programmering, testing og utvikling av større datasystem. Det 
leggast vekt på å handtere samfunnsrelaterte utfordringar, 
sikkerheit og høgintegritetsprogramvare. 

 

Mål og innhold, engelsk The programme gives a solid introduction to principles, techniques 
and methods for developing software. It provides training in 
creative, analytical and problem solving skills, and in simplifying 
complicated problems and systems so they can be tackled by 
humans and machines. The programme gives a practical and 
theoretical foundation in programming, testing and large-scale 
development techniques, and emphasises socially relevant 
challenges, security and high integrity software.  
 

LUB, nynorsk En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale 
læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse: 
 
Kunnskap 
 
Kandidaten 
 - Demonsterer brei kunnskap om fagfeltet og informatikk. 
 - Har inngående kjennskap til og erfaring med verkty og  teknikkar 
som nyttast i moderne systemutvikling. 
 
Ferdigheter 
 
Kandidaten 
- Kan delta i planleggjing, utvikling, validering og vedlikehald av 
større programsystem. 
- Kan utvikle programvare for et variert utvalg av plattformer, feks 
nettbrett, spillkonsoll, berbare datamaskiner og tenarmaskiner. 
- Har tilstrekkeleg erfaring og kunnskap til å delta i prosjekt innan 
systemutvikling. 
 
Generell kompetanse 
 
Kandidaten 
- Kan kritisk og analytisk vurdere eige og andres arbeid. 
- Kan arbeide både sjølvstendig og i grupper med andre. 
- Kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt. 
- Kan vurdere juridiske og etiske sider ved arbeidet sitt. 

 

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



Knowledge 
The candidate 
 
-Demonstrates broad knowledge in computer science. 
-Has experience with software and technology for high integrity 
system development. 
 
Skills 
The candidate 
 
 - Is able to participate in planning, developing, validating and 
maintaining large software systems. 
-Can develop software for many different platforms, e.g., mobile 
devices, game consoles, laptops and servers. 
-Has experience and knowledge to participate in software 
engineering projects. 

 
General competence 
The candidate 
 
-Is able to work in individual and collaborative settings 
- Can analyse and evaluate legal and ethical aspects of software 
projects 
-Is able to give a critical and reflected view on his/her own and 
collaborator's work. 
- Can expand her field of knowledge on her own.  

 
 

  

 



BA Datavitenskap 
 

Mål og innhold, nynorsk Ved fullført bachelorstudium i informatikk: datavitskap har studenten 
tillegna seg kunnskapar om avanserte IT-løysingar baserte på god 
matematisk forståing av metodane som vert nytta. 
Studiet er retta mot å lære dataprogrammering og grunnleggjande 
matematikk-kunnskapar. Studiet gjev grunnlag for spesialisering innan ulike 
retningar. 
Studiet vektlegg fundamental kunnskap og krev god matematisk bakgrunn 
og interesse. Sidan datateknologi er prega av raske teknologiske 
omskiftingar, legg utdanninga opp til at studenten tileignar seg 
fundamentale metodar som varer lengre enn spesifikk, dagsaktuell 
teknologi. Ein får også eit godt grunnlag for å bli ein av dei som utviklar 
informasjonsteknologien vidare. 
Gjennom studiet oppnår studentane ei brei fagleg kompetanse og praktisk 
røynsle, og ei god førebuing til vidare studiar. 
 

Mål og innhold, engelsk The development of advanced IT-solutions often depends on knowledge 
based on a good mathematical understanding of the methods that are 
used. The Bachelor program in Computer Science gives the candidates 
exactly this competence. 
 
The program has a focus on data programming as well as basic 
mathematical knowledge. The programme also gives the students the 
chance to specialize within a field of interest. 
The study program focuses on fundamental knowledge and requires a good 
mathematical background. As computer technology changes rapidly, the 
education is focused on teaching fundamental methods that will last 
beyond the lifetime of the current technology. Students also acquire skills 
to develop information technology further. 
Through the study program the students get practical experience and reach 
a broad level of competence. They also become prepared for further 
studies. 
 

LUB, nynorsk En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte 
definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 
 
Kunnskap 
Kandidaten 
 
-Har inngåande kunnskap om informatikk og kan redegjøre for matematisk 
metodar som brukast for å utvikle avanserte datasystem. 
-Har god kjennskap til og erfaring med verkty og teknikkar som nyttast i 
moderne systemutvikling. 
 
 
Ferdigheter 
Kandidaten 
 
-Kan formulere og løyse problemstillingar på ein logisk presis måte innan 
alle områder som er dekt av informatikkfaget, som algoritmar, sikkerheit, 
programmering og nettverk. 
- Kan analysere og fornye eksisterande programvare 



 
 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
 
- Kan kritisk og analytisk vurdere eige og andres arbeid. 
- Kan arbeide både sjølvstendig og i grupper. 
- Kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt. 
- Kan vurdere juridiske og etiske sider ved arbeidet sitt. 
 

LUB engelsk On completion of the study programme the candidate will have the 
following learning outcomes: 
 
Knowledge 
The candidate 
 
-Has good knowledge about computer science and the mathematical 
methods used to develop advanced computer systems. 
-Has good knowledge and experience with tools and techniques used in 
modern systems development. 
 
 
Skills 
The candidate 
 
- Can formulate and solve problems in a logical and precise way in all areas 
of computer science. This includes areas such as algorithms, security, 
programming and networks. 
- Can analyze, maintain and develop existing programs. 
 
  

 
General competence 
The candidate 
 
-Is able to work in individual and collaborative settings 
- Can analyse and evaluate legal and ethical aspects of software projects 
-Is able to give a critical and reflected view on his/her own and 
collaborator's work. 
- Can expand her field of knowledge on her own.  
 
 

  

 

 



Masterprogram i informatikk – algoritmer 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Ein mastergrad i informatikk med spesialisering i 

algoritmar tar for seg utvikling av framgangsmåtar 

(algoritmar) for å løyse problem raskast mogleg på 

ei datamaskin. Målsettinga er å finne ein mest 

mogleg effektiv løysingsmetode enten gjennom 

analyse eller gjennom praktiske testar. Studiet 

omfattar også ulike fundamentale aspekt ved 

algoritmar, som å identifisere problem som 

vanskeleg lar seg løyse effektivt på ei datamaskin. 

For desse vil ein stor del av arbeidet dreie seg om 

utvikling av alternative løysingsmetodar. Dette kan 

vere algoritmar som fungerer raskt på spesielle 

typar inndata eller som finn ei tilnærma løysing 

framfor ei eksakt. 

A master’s degree in informatics with specialization in 

algorithms has a focus on development and 

improvements of algorithms and computer programs, so 

that problems and challenges can be solved in the best 

and fastest way on computers. The aim is to find the best 

and most effective solution method, either through 

analysis, or through practical testing. 

 

This Master degree also includes fundamental aspects of 

algorithms, like identification of problems that are hard 

to solve on computers. In these situations, development 

of alternative solutions is the main focus. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 

 

 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 

læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

 

Kandidaten 

 Kan analysere koder og algoritmar 

 Kan implementere algoritmar 

 Kan vurdere anvendelegheita av ei gitt 

algoritme 

 Kan utvikle algoritmar for polynomisk 

løysbare problem 

 Kan nytte teknikkar for å handtere 

vanskelege problem 

 

Ferdigheter:  

 

Kandidaten 

 kan analysere kode og algoritmar for å 

finne flaskehalser og utbetre desse 

 kan implementere algoritmar raskt og 

A candidate who has completed his or her qualification 

should have the following learning outcomes defined in 

terms of knowledge skills and general competence: 

 

Knowledge: 

 

The candidate 

 

 Can analyze code and algorithms 

 Can implement algorithms 

 Can consider the suitability of an algorithm 

 Can efficient algorithms for problems that can 

be solved in polynomial time. 

 Can use techniques to handle hard problems. 

 

Skills 

 

The candidate 

 Can analyze code and algorithms to find 

bottlenecks, and then know how to handle these. 

 Can implement algorithms rapidly and 

efficiently. 



effektivt 

 kan avgjere om ei gitt algoritme er 

anvendeleg til føremålet den er tenkt å 

tene 

 Kan skilje mellom problem som lar seg 

løyse i polynomisk tid og dei som 

sannsynligvis ikkje gjer det 

 Kan utvikle effektive algoritmar for 

problem som lar seg løyse i polynomisk 

tid 

 Kan anvende dei vanlegaste teknikkane for 

å handtere vanskelege problem 

 

Generell kompetanse 

 

Kandidaten 

 Kan arbeide sjølvstendig og i gruppe 

 Har eit kritisk og analytisk blikk på eige 

og andre sitt arbeid 

 Kan evaluere etiske aspektar ved eigne 

prosjekt 

 Can decide if a given algorithm is suitable for 

its intended purpose. 

 Can distinguish between problems that can and 

those that most likely cannot be solved in 

polynomial time. 

 Can develop efficient algorithms for problems 

that can be solved in polynomial time. 

 Can use the most common techniques to handle 

hard problems. 

  

General competence 

 

The candidate 

 

 Is able to work independently and in groups 

with others. 

 Has a critical and analytical view for own work 

and that of others. 

 Is able to evaluate ethical aspects of own 

projects. 

 

 



Masterprogram i informatikk – bioinformatikk 

Mål og innhald 

Objectives and content 

Ein mastergrad i informatikk med spesialisering innan 

bioinformatikk gir innsikt i ein del sentrale problem og 

konsept innan molekylærbiologi og ei generell forståing 

for korleis informatikk kan nyttast i dette feltet. Dette 

omfattar metodar for å representere data og kunnskap samt 

utvikling og bruk av algoritmar frå maskinlæring og 

statistikk. Graden gir kandidaten god trening i å sette seg 

inn i eit vitskapeleg anvendingsområde og erfaring med 

tverrfaglig arbeid gjennom konkret programvareutvikling 

og dataanalyse. 

 

A master’s degree in informatics with a specialization in 

bioinformatics gives insight into central problems and concepts 

within molecular biology, and a general understanding of how 

informatics can be used within this field. 

This includes methods for representing data and knowledge, in 

addition to development and use of algorithms from machine 

learning and statistics. 

The degree gives the candidate good training in studying a 

scientific research field as well as experience with 

interdisciplinary work through specific software development 

and data analysis. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 

 

 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 

læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 

generell kompetanse: 

Kunnskapar  

Kandidaten 

 Kan forklare det teoretiske grunnlaget for 

grunnleggjande bioinformatiske metodar, og 

drøfte og grunngje val av metodar for å løyse 

aktuelle problem  

 Kan gjøre rede for og drøfte teori og/eller 

vitskapelege artiklar innan valde, vidaregåande 

emne innan bioinformatikk og eventuelt 

tilstøytande fagfelt  

 Kan vise at ein har avansert kunnskap innanfor 

informatikk generelt, og spesialisert innsikt i eit 

avgrensa område innan bioinformatikk knytt til 

mastergradsprosjektet  

 Har tilstrekkjeleg kunnskap innan eit biologisk 

fagfelt (t.d. molekylærbiologi) til å kunne jobbe i 

interdisiplinære samarbeid 

A candidate who has completed his or her qualification should 

have the following learning outcomes defined in terms of 

knowledge skills and general competence: 

 

Knowledge 

 

The candidate 

 

 Can explain the theoretical foundation for the basic 

bioinformatic methods and discuss and justify use of 

particular methods for prevailing problems. 

 Can explain and discuss theory and/or scientific articles 

within selected, advanced subjects in bioinformatics 

and closely related fields of study. 

 Can show that one has an advanced knowledge of 

informatics in general, and specialized knowledge 

about a limited area within bioinformatics, i.e. work 

with the Master thesis. 

 Can demonstrate sufficient knowledge about a 

biological field of study (e.g. molecular biology) such 

that the candidates are able to work in interdisciplinary 

teams 

 

Skills 

 



Ferdigheiter  

Kandidaten 

 Kan utvikle program for å gjennomføre 

bioinformatiske analyser 

 Kan bruke sentrale databaser, verktøy og 

programmeringsbibliotek innen bioinformatikk 

 Kan planleggje og gjennomføre analyser av reelle 

eller simulerte molekylærbiologiske data og 

vurdere resultata i lys av hypotesane som blir 

testa  

 Kan utføre eit sjølvstendig, avgrensa 

forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor 

grad av sjølvstende og eige initiativ, og i tråd 

med forskingsetiske normer  

 Kan hente inn, analysere og anvende ny 

kunnskap innanfor fagområdet  

 Kan analysere og halde seg kritisk til 

vitskapelege informasjonskjelder og anvende 

desse til å strukturere og formulere resonnement 

og nye idéar innan bioinformatikk  

 Kan analysere, tolke og drøfte eigne resultat på 

ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av 

metodar og teoriar innan sitt fagområde  

Generell kompetanse  

Kandidaten 

 Kan analysere vitskapelege problemstillingar 

generelt og kunne delta i diskusjon om 

innfallsvinklar og måtar å løyse problem på 

 Kan framstille vitskapelege tema og 

forskingsresultat på ein god måte både skriftleg 

og munnleg.  

 Kan kommunisere om faglege problemstillingar, 

The candidate 

 

 Can develop programs to execute analysis in 

bioinfomatics. 

 Can use central databases, tools and programming 

libraries for bioinformatics. 

 Can plan and perform analysis of real or simulated 

molecular biology data and consider the results in light 

of the hypothesis that are tested. 

 Can perform an independent, limited research project 

under supervision, but with a great degree of 

independence and own initiative, conforming to 

research ethics and norms. 

 Can collect, analyze and apply state-of-the-art 

knowledge. 

 Can analyze and remain evaluative to scientific 

information sources and use them to structure and 

reason and bring forth new ideas in bioinformatics. 

 Can analyze, interpret and discuss own results in a 

professional good and critical way, and in light of 

methods and theories in the field. 

 

General competence 

 

The candidate 

 

 Can generally analyze scientific problems and 

participate in discussions with different viewing angles 

and solutions. 

 Can give good written and oral presentation of 

scientific themes and research results. 

 Can communicate about professional problems, 

analysis and conclusions within bioinformatics, both 

with specialists and the general public. 

 Can reflect over central, ethical and scientific problems 

in one’s own work and in that of others. 

 Can demonstrate understanding and respect for 

scientific values about openness, precision, 



analysar og konklusjonar innanfor 

bioinformatikk, både med spesialistar og til 

allmennheita  

 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. 

trustworthiness and the importance of differentiation 

between knowledge and meanings. 

 



Masterprogram i informatikk – optimering 

Mål og innhald 

Objectives and content 

Metodar for å formulere og løyse optimeringsproblem på 

ein datamaskin er sentralt i masterstudiet  i optimering.  

Sentralt er også modellering, som vil seie å uttrykke 

praktiske problem i form av matematiske modellar, å 

utvikle algoritmar for å finne ei løysing til modellane, og å 

analysere resultata.  Masterprogrammet i optimering er 

delt i enten diskret/kombinatorisk optimering eller 

kontinuerleg optimering. Begge spesialiseringane kan ha 

stort innslag av arbeid med praktiske problem henta frå 

industri og næringslivet elles. 

 

Methods for formulating and solving optimization problems 

using computers are central in this master’s programme. The 

candidates learn both modeling, which is to express practical 

problems in terms of mathematical models, and to develop 

algorithms for finding solutions of these models. They acquire 

expertise within some specialization in optimization, and a good 

overview of other disciplines of informatics. 

 

The master program specializes in either discrete and 

combinatorial optimization or continuous optimization. In both 

specializations, the students can work on practical problems 

from industry or business. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 

 

 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 

læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskapar: 

 

Kandidaten 

 

•Demonstrerer brei kunnskap om dei viktigaste konsepta 

innan optimering. 

•Kan greie ut om metodar og algoritmar innan optimering 

og korleis man implementerar desse. 

•  Kan anvende teori og optimeringsmetodar for å 

modellere og løyse verkelege problem. 

 

Ferdigheiter: 

 

Kandidaten 

 

•Kan formulere praktiske problemstillingar frå industrien 

som optimeringsproblem. 

•Kan planleggje, utforme og utvikle eit sjølvstendig 

forskingsprosjekt i optimering. 

•Kan foreslå eller utvikle passande teknikkar for løysing 

av optimeringsproblem. 

A candidate who has completed his or her qualification should 

have the following learning outcomes defined in terms of 

knowledge skills and general competence: 

 

Knowledge: 

 

The candidate 

 

  -- Has broad knowledge about main theoretical aspects of 

optimization. 

  -- Can explain about solution methods and algorithms in 

optimization and their implementation. 

-- Can make use of theory and solution methods of optimization 

for modelling and solving real-life problems. 

 

Skills: 

 

The candidate 

 

-- Can formulate practical problems from industry as 

optimization problems. 

-- Is able to plan, design and develop an independent research 

project in optimization. 

-- Can suggest or develop suitable solution techniques for 

optimization problems. 



•Kan analysere optimeringsproblem og algoritmar. 

•Kan utvikle og implementere passande teknikkar for 

løysingar på ei datamaskin. 

 

Generell kompetanse: 

 

Kandidaten 

 

•Har solid teoretisk og teknisk grunnlag for vidare studiar 

innan teori, løysingsmetodar og programvare for 

optimering. 

•Meistrar å jobbe både sjølvstendig og i gruppe. 

•Har eit kritisk og analytisk syn både på eige og andre sitt 

arbeid. 

•Har evne til å evaluere etiske aspekt ved eigne prosjekt. 

-- Can analyze optimization problems and algorithms. 

-- Can develop and implement suitable solution techniques on a 

computer. 

 

General competence: 

 

The candidate 

 

-- Has a solid theoretical and computational basis for further 

studies on theory, solution methods and applications in 

optimization. 

-- Is able to work independently and in groups with others. 

-- Has a critical and analytical view for own work and that of 

others. 

-- Is able to evaluate ethical aspects of own projects. 

 

 



Masterprogram i informatikk – sikker og pålitelig kommunikasjon 

Mål og innhald 

Objectives and content 

Masterstudiet i sikker og påliteleg kommunikasjon 

omhandlar kodeteori, kryptografi og datatryggleik i faste 

og trådlause kommunikasjonssystem. Kodeteori handlar 

om metodar for å sikre data mot feil som oppstår under 

kommunikasjon eller lagring av data. Dette fagområdet er 

fundamentalt for å gjere kommunikasjonssystem dugande 

og pålitelige. Kryptografi omfattar metodar for å sikre data 

mot uautorisert innsyn, endring og forfalsking, og til å 

lage digitale signaturar. Datatryggleik omfattar studie av 

svakheiter overfor vondsinna angrep mot 

kommunikasjons- og informasjonssystema. Fagområda 

kodeteori, kryptografi og datatryggleik er nært knytt til 

kvarandre, og utgjer fokusområda til Selmersenteret, som 

denne mastergrada er tilknytta. 

Master studies in secure and reliable communication consider 

coding theory, cryptography and computer security in wired and 

wireless communication systems. Coding theory considers 

methods to protect data against errors that occur during 

communication or storage of data. This area is essential for 

optimizing the reliability and transmission rate for 

communication systems. Cryptography comprises methods to 

protect data against unauthorized eavesdropping, change, and 

other misuses, and also treats methods to construct digital 

signatures. Computer security comprises studies of weaknesses 

against malicious attacks against communication and 

information systems. The areas of coding theory, cryptography 

and computer security are closely related, and are focus research 

areas in the Selmer Center. 

 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 

 

 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 

læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskapar 

 

Kandidaten 

 

• Kan gjenkjenne, analysere, forklare og løyse 

problem innan informatikk generelt, og påliteleg 

og sikker kommunikasjon spesielt.   

• Har særlig kompetanse innan identifisering og 

løysing av sikringsproblem i 

kommunikasjonsnettverk. 

 

Ferdigheiter 

 

Kandidaten 

 

• Kan fagvurdere vitskaplege publikasjonar i 

informatikk generelt, og innan påliteleg og sikker 

kommunikasjon spesielt. 

A candidate who has completed his or her qualification should 

have the following learning outcomes defined in terms of 

knowledge skills and general competence: 

 

Knowledge 

 

The candidate 

 

 Can identify, analyze, explain, and solve problems in 

the general area of computer science and in the area of 

reliable and secure communication.  

 Has particular expertise in identifying and solving 

security problems in communication networks. 

 

Skills 

 

The candidate 

 

 Can review scientific publications in the general area of 

computer science and in the area of reliable and secure 

communication.  



• Kan framstille vitskapelege tema og 

forskingsresultat på ein god måte både skriftleg 

og munnleg.  

• Kan kommunisere godt gjennom ei vitskapleg 

avhandling og offentlege presentasjonar. 

• Kan analysere, tolke og drøfte eigne resultat på 

ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av 

metodar og teoriar innan sitt fagområde. 

Generell kompetanse 

 

Kandidaten 

 

• Kan gjennomføre utviklingsprosjekt i næringsliv 

og forvaltning innanfor påliteleg og sikker 

kommunikasjon.  

• Kan ta del i forskingsaktivitetar innan 

informatikk, og då særleg innan påliteleg og 

sikker kommunikasjon. 

• Har eit kritisk og analytisk syn både på eige og 

andre sitt arbeid. 

• Har evne til å evaluere etiske aspekt ved eigne 

prosjekt. 

 Can carry out a guided scientific research in that area 

and write a scientific report or essay 

 Can communicate well through a scientific essay and 

public presentations 

 Can analyze and discuss his/her own results in a 

scientific and critical way, in light of methods and 

theory within his/her field of research 

 

 

General competence 

 

The candidate 

 

 Can conduct development projects in industry and 

public management  in the area of reliable and secure 

communication 

 Can participate in research activities in the general area 

of computer science and in particular in the area of 

reliable and secure communication. 
 Has a critical and analytical view for own work and 

that of others. 

 Is able to evaluate the ethical aspect of his/her own 

projects 

 

 



Masterprogram i informatikk – visualisering 

Mål og innhald 

Objectives and content 

Mål: 

Masterstudentar i Informatikk med spesialisering i 

visualisering har etter fullendt studie betydelige 

kunnskapar og ekspertise innan visualisering, datagrafikk 

og interaktive metodar, så vel som ekspertise innan relatert 

programmering.  

Visualisering er eit interdisiplinært fagområde som gjev 

studentane overblikk over spesialiserte områder som 

medisin, biologi og geovitskap. Gjennom masterstudiet får 

studentane ein grundig introduksjon til vitskaplege 

arbeidsprinsipp, som til dømes å gjere greie for nyaste 

forsking i faget og å kunne presentere sitt eige arbeid. 

 

Innhald:  

Visualisering er eit fagområde med framveksande relevans 

i datavitskap med mange bruksområder. Avansert 

datagrafikk blir brukt til å formidle innsikt frå store og 

komplekse datasett. Data kan være ulike målingar, til 

dømes frå medisinske 3D skannarar eller seismikk/sonar, 

datasimuleringar (t.d. væskedynamikk) eller frå kompleks 

modellering, som modellering av dynamiske system ved 

bruk av differensiallikningar. 

Visualisering tar for seg interaktiv utredning og analyse av 

data og presentasjon av resultatet. Meiningsfulle dømer på 

visualisering er volumgjengjeving av medisinske 3D-

bileter, visualisering av luftstraumen rundt bilar og fly 

(aerodynamikk), og visualisering av store hierarkiske 

datastrukturar som t.d. filsystemet på ei datamaskin. 

 Objectives: 

After studying this program, an Informatics Master in 

Visualization has substantial knowledge and advanced skills in 

visualization, in computer graphics, in interactive techniques as 

well as substantial skills in related programming.  Due to the 

interdisciplinary nature of visualization, students get also an 

introductory overview of specialized domains such as medicine, 

biology, or the geosciences.  During their Master studies they 

obtain a thorough introduction to scientific work principles, e.g., 

taking the state of the art into account and presenting their own 

work. 

 

Content: 

Visualization is a field of emerging relevance in computer 

science and many application fields.  Advanced computer 

graphics is used to convey insight into large and complex 

datasets. The datasets can result from either measurements, for 

example medical 3D scanners or seismic/sonar measurements, 

or computational simulation (e.g., computational fluid 

dynamics), or from complex modeling, like modeling of 

dynamical systems by means of differential equations.  

Visualization is concerned with the interactive exploration and 

analysis of data as well as with the presentation of investigation 

results.  Prominent examples for visualization are volume 

rendering in the context of medical 3D imagery, the 

visualization of wind flow around cars and airplanes, and the 

visualization of large hierarchical data structures such as the file 

system on a computer.   

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 

 

 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 

læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskapar 

 

Kandidaten 

 

•Kan gjere greie for grunnleggjande prinsipp innan 

A candidate who has completed his or her qualification should 

have the following learning outcomes defined in terms of 

knowledge skills and general competence: 

 

Knowledge 

 

The candidate 

 

 Can recall the basic principles of computer graphics 



datagrafikk og visualisering. 

•Kan anvende ulike tilnærmingar til visuell analyse 

og/eller vitskapleg visualisering av praktiske problem. 

•Kan beskrive passelege visualiseringsløysingar for ulike 

scenario. 

•Kan finne og bruke relatert vitskapleg arbeid ved løysing 

av praktiske problem. 

•Kan gjere greie for prinsipp innan programmering, 

spesifikt også for GPU-programmering. 

 

Ferdigheiter 

 

Kandidaten 

 

•Kan utforme løysingar for grunnleggjande 

informatikkproblem innan grafikk og visualisering. 

•Kan demonstrere problemløysing i samsvar med 

vitskaplege arbeidsprinsipp. 

•Kan arbeide med ulike typar data. 

•Kan utvikle program for informatikk og dataanalyse. 

•Kan kommunisere effektivt. 

 

Generell kompetanse 

 

Kandidaten 

 

•Kan klassifisere visualiserings- og datagrafiske teknikkar 

•Kan argumentere for ei bestemt løysing 

•Kan kommunisere ei bestemt løysing 

•Kan organisere og strukturere ei bestemt 

problemløysingstilnærming i eit gruppemiljø. 

 

and visualization in the context of informatics  

 Can apply approaches of visual analytics and/or 

scientific visualization to practical problems  

 Can list appropriate visualization solutions for a given 

application scenario  

 Can find and consider related (scientific) work when 

solving a practical problem  

 Can recall the principles of programming, in particular 

also GPU-programming  

 

Skills 

 

The candidate 

 

 Can design solutions for basic informatics problems in 

computer graphics and visualization  

 Can demonstrate problem solving according to 

scientific work principles  

 Can work with data of different kinds  

 Can design computer programs for data analysis and 

scientific computing  

 Can communicate effectively  

 

General competence 

 

The candidate  

 

 Can classify techniques, in particular from visualization 

and computer graphics  

 Can advocate a particular solution  

 Can communicate a given solution  

 Can organize and structure a particular problem solving 

approach in a team environment 
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