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PLANER FOR OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I 

STUDIEPROGRAM, SAMT MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR 

HØSTEN 2014 
 

 

Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 21. januar til alle institutt og minnet om den faste 

fristen (1. mars) for innsending av studieplanendringer for emner som undervises kommende 

høstsemester. Fakultetet har mottatt forslag til studieplanendringer fra samtlige institutt.  

 

De mindre studieplanendringene er justeringer av emnebeskrivelser og undervisningstilbudet 

høsten 2014. I tillegg kan instituttene foreslå enkelte større studieplanendringer, når de er en 

konsekvens av studieplanendringer som ble vedtatt i høst, ved fristen 1.oktober.  

 

 

Videre i saksforelegget er det trukket frem enkelte av de innsendte forslag:  

Forslag om emner med alternative modulstørrelser  

1) Institutt for biologi foreslår å splitte emnet BIO211 Marin flora og fauna (10 sp) i to  

5-studiepoengsenheter med kodene BIO211A og BIO211B. Emnet BIO211går over to 

semester og det er mye feltarbeid. Det er i hovedsak masterstudenter som tar emnet. 

Emnekoden er godt innarbeidet hos studenter og ansatte. 

 

Sekretærens kommentar: I våre utfyllende regler har vi regler for modulstørrelse og 

nivåinndeling. Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet: 

§ 1. Modulstørrelse og emnenivå  

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har alle emner på 100- og 200-nivå 

normalt et omfang av 10 studiepoeng. Emner på 300-nivå er normalt på 5, 10 og 15 

studiepoeng.  

I bachelorgraden kan det inngå emner på 100- og 200-nivå. Normalt kan inntil 10 

studiepoeng på 300-nivå fra UiB inngå i bachelorgraden.  

 

Instituttet skriver at det er i hovedsak masterstudenter som tar emnet. Dermed bør emnet 

kodes som et masteremne, på 300-nivået. På 300-nivået er 5 sp en normal modulenhet. 

 

 
 

 

2) Institutt for biologi og bioCEED fremmer også forslag om å avvike fra de gitte 

modulstørrelsene i utforskningen av alternative undervisningsformer, som prosjekt, 

Forslag til delvedtak 

Studiestyret godkjenner ikke forslaget om å splitte opp BIO211 Marin flora og fauna i to 5 

studiepoengsenheter på 200tallsnivå. Dersom emnet skal deles opp må delemnene få en ny kode 

på 300tallsnivå.  
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utplassering etc. I utprøvingsfasen ønsker ikke instituttet oppretting av nye emner, men 

vil bruke spesialpensum. 

 

Sekretærens kommentar: Fakultetet gir sin tilslutning til utprøving av nye 

undervisningsformer gjennom spesialpensum. Ved oppretting av nye emner bør i 

midlertid den faste modulstørrelsen overholdes. Med en enhetlig modulstørrelse sikres 

bl.a. at det er mulig for studentene å lage sine egne kombinasjoner av emner på tvers av 

faggrensene. 

  

3) UiB skal høsten 2014 være vertsuniversitet for fellesgraden European Joint Master in 

Quality in Analytical Laboratories (EMQAL). I den forbindelse må det opprettes mange 

nye emner på masternivå på 2 studiepoeng på Kjemisk institutt. 

 

Sekretærens kommentar: Da UiB gikk inn i samarbeid om EMQAL godtok vi 

betingelsene som ligger i programmet med hensyn til modulstørrelser. EMQUAL-

emnene kan opprettes til tross for at modulstørrelsen ikke følger forskrifter og 

utfyllende regler.  

Fakultetet ser det som et stort pluss dersom emnene også blir et tilbud til ordinære 

masterstudenter på UiB.  

 

4) Kjemisk institutt foreslår å opprette et seminaremne i temaet «Biorefinery technology 

and applications». Undervisningen skjer i vår, men hoveddelen og eksamen skal foregå 

til høsten. Emnet er på 10 sp. 

 

Sekretærenes kommentar: Fakultetet har i lang tid hatt en praksis med å opprette 

såkalte seminaremner, for emnetilbud som er under utprøving. Seminaremnene følger 

ikke det vanlige kodesystemet som angir nivået med 100, 200 og 300tall, men kodes 

kun med 6-8 bokstaver (dermed blir ikke de ordinære kodene «brukt opp»). Siden et 

seminaremne opprettes som et emne i databasen vil det bli tilgjengelig på Mi side og 

uib.no. Det er i motsetning til spesialpensum som kun fremkommer på studentens 

karakterutskrift. 

Seminaremnet kan opprettes med koden KJBIOREF.  

Fakultetet vil oppfordre Kjemisk instituttet til å opprette et emne med varierende 

innhold, slik flere andre institutt har gjort. Se f.eks. INF339 Utvalde emne i algoritmar 

og kompleksitet. 

 

 

 

Forslag om endring av sammensetning av bachelorprogram 

Bachelorprogrammet i nanoteknologi 

Institutt for fysikk og teknologi meldte på de store studieplanendringene for 2014/15 at 

PHYS111 og PHYS112 bytter undervisningssemester. Det påvirker studieplanen i 

nanoteknologi, men ved en inkurie ble ikke det meldt inn 1. oktober 2014. Endringen i 

studieplanen for nanoteknologi blir gjeldende fra opptaket høsten 2014. 

Forslag til delvedtak 

Studiestyret godkjenner å opprette seminaremnet KJBIOREF Biorefinery technology and 

applications for høsten 2014. 

Fullstendig emnebeskrivelse må fylles ut og sendes til fakultetet innen 5. mai 2014. 
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Kriterier ved vurdering av studentene 

Studentene må vite hvilke kriterier de blir bedømt etter. Det er viktig for å sikre etterprøvbarhet 

og redelighet i vurderingene. 

I emnet NANO244 Material- og nanokjemi inngår dyktighet i laboratoriearbeid som en 

delvurdering. Denne studieplanendringen på emnet ble vedtatt i høst og nå er kriteriene for 

delvurderingen på plass: 
 

Kriterier for vurdering av dyktighet i laboratoriearbeidet 

- Vere førebudd til dei praktiske øvingane ved å ha den naudsynte teoretiske 

førehandskunnskapen og ha gjennomført førebuande oppgåver som var spurt om på 

førehand, som ein førehandskunnskap for gjennomføring av øvinga (til dømes 

berekning av mengde av stoffer). 

- Vise god forståing for dei eksperimentelle prosedyrane i praksis og i teori. 

- Gjennomføre eksperimenta på ein forsvarlig måte, til dømes ved å følgje 

reglementet for tryggleik på laboratoriet. 

- Oppnå det venta eksperimentelle resultatet. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK I SAK 14/3 

 

 
 

 

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.  

 

Institutt for biologi 

I programstyret for det tverrfakultetet bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag er det 

diskusjoner om et fellesemne midt i studieløpet som kan gi studentene bedre tilhørighet og 

fellesskap. Innføringsemnet i samfunnsøkonomi bytter undervisningssemester og det medfører 

at det felles førstesemesteret vil opphøre fra og med høsten 2015. 

 

Studiestyret tar forslagene til mindre endringer i emnebeskrivelser og studieplaner, som 

programstyrene har fremmet, til etterretning. Følgende delvedtak inngår: 

 

1. Studiestyret godkjenner ikke forslaget om å splitte opp BIO211 Marin flora og fauna i to 5 

studiepoengsenheter på 200tallsnivå. Dersom emnet skal deles opp må delemnene få en ny 

kode på 300tallsnivå.  

 

2. Studiestyret godkjenner å opprette seminaremnet KJBIOREF Biorefinery technology and 

applications for høsten 2014. 

Fullstendig emnebeskrivelse må fylles ut og sendes til fakultetet innen 5. mai 2014. 
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Institutt for geovitenskap 

På instituttet diskuteres muligheten for å flytte GEOV101 Innføring i geologi til 1. semester og 

forskyve ex.phil til 2. semester på bachelorprogrammet i geovitenskap. 

 

Institutt for informatikk 

Instituttet holder på med en omfattende gjennomgang av bachelorutdanningen og som kan ende 

med forslag om opprettelse av nye bachelorprogram. Eventuelle nye program vil i stor grad 

beholde allerede eksisterende emner. 

 

 Kjemisk institutt 

Bachelorprogrammet i kjemi er nå i ferd med å oppnå sertifiseringen Eurobachelor®. 

Instituttet jobber med å få på plass et par endringene i programmet for den endelige 

sertifiseringen blir gitt. 

 

 

Bergen 26. mars 2014 

MN/KRE 

 

 

Vedlegg:  

- Brev til instituttene  

- Oversendelsene fra instituttene 

 


